
 143 

 

 

 المحاضرة الخامسة

 

 

 الحاسوب والنحو العربي                                   

 

 

الدكتور نبيل عمي 

نائب رئيس مجمس اإلدارة ومدير البحوث 

مصر - في مؤسسة صخر

 

 

 

 

م1996 حزيران 15- هـ 1417 محرم 29السبت    



 144 



 145 

 

: مقدمة
تعد معالجة النحو العربي آليًا بوساطة الحاسوب أحد المقومات الرئيسية 

إلعداد المغة العربية لكي تمحق بعصر المعمومات، حيث يتوقف عمى ىذا 
المعالجة مدى نجاحنا في تطوير برامج عربية في العديد من التطبيقات التعميمية 
والمكتبية والثقافية، وكذلك في تطوير أساليب البحث المغوي لدينا وتحديث البنية 
األساسية لمغتنا األم، وتحصيئة ىذه المغة العظيمة لتصبح عضوٍا بارزًا في نادي 

بال شك  –التي ستكون " اإلنترنيت"الذي يتشكل حاليًا خالل شبكة " تعدد المغات"
. ساحة لالحتكاك المغوي لم يسبق ليا مثيل– 

يتسم النحو العربي بخصائص عديدة تجعل من أمور معالجتو آليًا بوساطة 
الحاسوب موضوعًا مثيرًا سواء عمى المستوى المغوي أو المستوي الحاسوبي، 
ىذا من جانب ومن جانب آخر فإن العالقة الوثيقة التي تربط بين نحو العربية 

وصرفيا ومبناىا ومعناىا، تفرض عمى الباحث ضرورة تناولو ليذه القضية 
واضعًا نصب عينيو عالقات التداخل المتشابكة التي تربط بين الفروع المغوية 

 .المختمفة داخل منظومة المغة العربية
تبدأ الدراسة باستعراض سريع لمعوامل التي أدت إلى زيادة أىمية المغة 

فيعصر المعمومة لتنتقل بعده إلى حديث مختصر عن موقع النحو في منظومة 
المغة ثم إبراز خصائص النحو العربي ذات الصمة بالمعالجة اآللية، بعدىا يتم 

 التي يمكن من خالليا grammar modelsسرد النماذج النحوية المختمفة 
 وذلك تحصيئة لدخولو formalتوصيف منظمة النحو العربي بصورة رسمية 

مصاف العموم المنضبطة والذي بدوره يعد شرطًا أساسيًا لتعامل النحو مع 
الحاسوب من خالل الرياضيات والمنطق واإلحصاء، بعد ذلك يقوم الباحث 

باستعراض نتائج بحثو في تطوير نظام  آلي إلعراب المغة العربية المكتوبة، وقد 
تمكن من خاللو من تطوير أداة برمجية ذكية لتشكيل الجمل العربية الخالية 

تمامًا من عناصر التشكيل بصورة تمقائية، تنتيي الدراسة بمناقشة دور المعجم 
العربي في مساندة نظم معالجة المغة العربية آليًا وكيفية تطوير ىذا المعجم 

. لتمبية مطالب ىذه النظم
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تزايد أىمية المغة في عصر المعمومات : أواًل 
– ىناك عالقة حميمة تربط بين المغة وتكنولوجيا المعمومات سواء بصفتيا 

مقومًا رئيسيًا لكثير من التطبيقات المعموماتية الحديثة، أو من حيث - أي المغة
عادة النظر عمى  كون ىذه التكنولوجيا أداة لمساندة البحث المغوي، بل وا 

المنظومة المغوية ككل، وىو األمر الذي دفع كثيرًا من األمم أن تراجع بصورة 
شاممة عالقة لغاتيا القومية بتكنولوجيا المعمومات، لقد أدرك ذوو البصيرة 

والحمية، بل وأصحاب المنفعة العممية أيضًا أن التقاعس في ىذا الصدد يمثل 
تيديدًا حقيقيًا بظيور فجوة لغوية تفصل بين أمم العالم في عصر المعمومات، 

ويقصد بالفجوة ىنا تخمف المغة تنظيرًا وتعجيمًا، استخدامًا وتوثيقًا، تعميمًا 
 وليس من قبيل المبالغة أن نقول إن مثل ىذا التخمف إن حدث سيؤدي ،وتعمماً 

حتمًا عمى انزواء لغات من يتخمفون إلى مصاف الدرجة الثانية وما دونيا، أو 
بقول آخر ىناك طبقية عالمية جديدة عمى وشك أن تظير في عصر المعمومات 

". الطبقة المغوية"أال وىي 
شكل )تتضح أىمية المغة من خالل تتبعنا لمراحل تطور نظم المعموماتية 

، فخالل نصف القرن المنقضي منذ ظيوره تطور الحاسوب خالل عدة (1رقم 
نقالت نوعية أدت بو في النياية إلى مواجية حاسمة مع منظومة المغة عمى 

 numberاتساعيا، ففي البداية استخدم الحاسوب كآلة لسحق األرقام

crunching واقتصرت تطبيقاتو عمى النواحي التجارية ذات الطابع الرقمي 
والعمميات الحسابية والمنطقية المحدودة، ولذلك بيدف إصدار الفواتير وكشوف 

. الحساب وقوائم المرتبات وما شابو ذلك
في السبعينيات تطور الحاسوب ليصبح آلة لمعالجة المعمومات 

information processing وانتشرت نظم معمومات اإلدارة MIS وتصور 
البعض خطأ أنيا الوسيمة الفعالة في حل المشاكل التي تواجو اإلدارة عمى 

اختالف مستوياتيا، إال أن المؤشرات والتحميالت واإلحصائيات التي أفرزتيا نظم 
المعمومات تمك ما كانت لتكفي وحدىا لحل كثير من المشاكل، قديميا وحديثيا، 
التي تحتاج إلى طرائق أخرى من الحدس والخبرة المكتسبة، أو بقول آخر تحتاج 

إلى نوع جديد من المعرفة يمتزج فييا ثالوث المعمومة والحكمة والقدرة عمى 
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اتخاذ القرار، وىو األمر الذي انتقل بآلتنا الفريدة من كونيا آلة لمعالجة 
، وعندىا حدثت knowledge processingالمعمومات إلى آلة لمعالجة المعرفة 
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كيف يمكن ليذه اآللة الصماء أن تتعامل مع :  أمام تحد حقيقي خالصتو
طناب؟ لقد !! إشكالية المغة بكل ما يكتنفيا من لبس واستعارة وحذف واقتضاب وا 

دفع ىذا التحدي بالبحث المساني إلى مشارف جديدة، وفرض عمى أىل المغة 
إعادة  النظر إلى منظومة بصورة شاممة، بل وأيضًا العالقات الوثيقة التي تربط 
ىذه المنظومة بخارجيا، ونقصد بذلك عالقاتيا بالمنظومات التربوية والثقافية 

. والتكنولوجية بل باالقتصادية والسياسية أيضاً 
ولم يكن األمر عمى صعيد الحاسوب أقل إثارة وتحديًا، فقد فرضت عميو 

المواجية مع المغة ضرورة االرتقاء بكثير من خصائصو وقدراتو حتى يتييأ ليذا 
المقاء المثير، وقد شممت نواحي ارتقائو زيادة سرعتو الحسابية وسعة ذاكرتو 

وطاقة تخزين وسائطو المغناطيسية والضوئية، واألىم من ذلك االرتقاء بأساليب 
 algorithmicبرمجتو التي سعت عمى التخمص من طابعيا القطعي الخورازمي 

& deterministic  الذي ال يستطيع إال التعامل مع المدخالت الصريحة 
الظاىرة، وذلك حتى تصبح اآللة أكثر قدرة في التعامل مع غير المحدد وغير 

ي وغير السافر، فدون ىذه القدرة يتعذر التعامل مع غموض التعبير عالقط
المغوي ومرونة تراكيبو، وتعدد معاني ألفاظو وترادفيا، ويستحيل دونيا استنباط 

. المحذوف عند االقتضاب وتجنيب الفائض عند اإلطناب
وكدليل عمى ما أحدثو المغة في تطوير منظومة الحاسوب نقدم ىنا تمخيصًا 

ممثمة في  (2شكل رقم )لممقومات الرئيسية لمنظومة الجيل السادس لمحاسوب 
العموم األساسية التي قامت عمييا تكنولوجياتو المختمفة من جانب، ونوعية 

. التطبيقات التي انبثقت من ىذه التكنولوجيات من جانب آخر
: تشمل قائمة العموم األساسية

. عمم وظائف األعضاء -
 .عمم النفس  -

 .المسانيات -

 .المنطق -
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ولسنا بحاجة ىنا ألن نؤكد العالقة الوثيقة بين المغة وكل من ىذه العموم 
األساسية، أما التكنولوجيات الرئيسية فمعظميا ذو أبعاد لغوية مختمفة تتراوح ما 

إلى تمك التي  (مثل نظم القراءة اآللية)بين تمك التي عمى مستوى الحرف والكممة 
 automaticتغوص إلى مستوى المعاني والمفاىيم كنظم الفيم األتوماتي

understanders وتمييز الكالم آليًا automatic speech recognition .
: وأما عمى صعيد التطبيقات فيناك أربعة تطبيقات أساسية لمجيل السادس وىي

 Expert systemالنظم الخبيرة  -

 Machine translation انزشجمخ اٖنٕخ -

 .Interlligent robotics انىظم انزكٕخ نإلوسبن اٖنٓ -

 .CAD/ CAM رطجٕمبد مسبوذح انحبسُة نزصمٕم َانزصىٕع -

ثبسزثىبء انىُعٕخ األخٕشح رشرجظ ٌزي انزطجٕمبد مع انهغخ ثصالد َثٕمخ ثذسجبد 

مزفبَرخ، فبنىظم انخجٕشح رحزبج نزخضٔه انمعبسف انزٓ رؤسس عهٍٕب خجشرٍب 

َثبنزبنٓ رحزبج إنّ انهغخ كأٌم َسبئم رمثم انمعشفخ َومهٍب، َوظم اإلوسبن اٖنٓ 

انزكٕخ رحزبج إنّ لذساد نغُٔخ نكٓ رسزُعت األَامش َرزُاصم مع اإلوسبن 

. انجششْ، أمب انزشجمخ اٖنٕخ فٍٓ ثحكم طجٕعزٍب رطجٕك نغُْ صشف

 مُلع انىحُ فٓ مىظُمخ انهغخ: ثبوٕبًا 

ٔمثم انىحُ َانصشف انعشثٕبد رُأمٕه ٔصعت انفصم ثٕىٍمب سُاء عهّ 

مسزُِ انزىظٕش أَ انمعبنجخ اٖنٕخ، َرأثٕش انىحُ عهّ انصشف ٔكمه فٓ انذَس 

انزْ رهعجً اٖنٕبد انىحُٔخ انمخزهفخ فٓ رحذٔذ ثىٕخ انكهمخ، َومصذ ثٍب آنٕبد 

اإلعشاة َانزصشٔف َاإلنصبق َانزمذٔم َانزأخٕش، أمب رأثٕش انصشف عهّ انىحُ 

– فٕزخهص أسبسبًا فٓ انذَس انزْ رهٍجً انصٕغخ انصشفٕخ نهكهمخ، َمعبوٓ مجبوٍٕب 

فٓ رحذٔذ صشفٍب انىحُْ مه حٕث طجٕعخ انمكمالد َعذدٌب  ،-ثبنزبنٓ

Complements  َانفضالد adjuncts  انزٓ ٔمكه أن رزعهك ثبنكهمخ رشكٕجٕبًا. 

أمب عه عاللخ انىحُ ثمىظُمخ انصُرٕبد فززشكض فٓ أثش انجىٕخ انىحُٔخ نهجمم 

َانعكس، َانذَس انزْ ٔهعجً  intonational patterns عهّ أومبطٍب انزىغٕمٕخ
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 انزهُٔه انصُرٓ فٓ كشف ثىٕخ انسٕبق انمزصم مه خالل إثشاص مىبطك انزجئٕش

focusing  َانفُاصم ثٕه انجمم َانفمشاد. 
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انكهمبد داخم انسٕبق، َأثش ٌزا انسٕبق عهّ رحذٔذ معبوٓ ٌزي انكهمخ، نمذ طغذ 

انكهمخ انعشثٕخ عهّ سٕبلٍب، أَ ثمُل آخش نمذ طغّ انصشف عهّ انىحُ َانمعىّ 

راد انطبثع االشزمبلٓ رزسم ثمذسح عبنٕخ  َسثمب ٔشجع رنك عهّ أن انكهمخ انعشثٕخ

 .عهّ انزضمٕه أَ احزُاء انمعبوٓ

المعجمية تحديد القيود الداللية والنحوية – تشمل العالقة النحوية 
solectional restrictions لمتعمقات الفعل من فواعل ومفاعيل وحروف 

وظروف، وكذلك بمتعمقات االسم من حيث طبيعة ما يضاف إليو وما يمكن أن 
يرتبط بو من حروف وظروف وأدوات، إضافة إلى ما أسسو عبدالقاىر الجرجاني 

الداللية بما تستحقو – في أسرار بالغتو ودالئل إعجازه لم تحظ العالقة النحوية 
من قبل المغويين والبالغيين، ربما يكون وراء ذلك صعوبة التعامل مع شق المعنى 

 first order logicالمغوي عمومًا، وعجز المنطق الصوري ذي الرتبة األولي 
عبر –عن تذليل ىذه الصعوبة، لقد حير زيغ المعنى الفالسفة الذين فشموا 

بمومفيمد )في تحديد ماىيتو، وقد تحاشي الخوض فيو كثير من المغويين - القرون
ويعتبره عمماء الحاسوب المعضمة األساسية في إكساب آلتيم  (عمى سبيل المثال

. قدرًا من الذكاء االصطناعي
كما يتبدى في رتبة سالسل الكممات – إن العالقة بين ظاىرة التركيب النحوي 

والمعنى الذي يبطنو ىذا - وما يطرأ عمى ىذه الكممات من تغيرات وتبديل وتأخير
التركيب تمثل أىم القضايا التي يتناوليا الدرس المساني الحديث، وفي حديثي ىذا 

جداًل ىائاًل أال - وما زال يثير– سوف أتجنب مواجية السؤال المحوري الذي أثار 
أي من الشقين النحوي أو الداللي لو األولوية في توصيف األداء المغوي : وىو

وتفسيره بصفة عامة، أو بقول آخر ىل معنى الجممة تابع لبنيتيا التركيبية، أو 
ككل – يتولد التركيب كتابع لممعنى تجسيدًا أو تحقيقًا لو؟ ال شك أن العالقة بينيما 

ىي عالقة تبادلية، وأحيل القارئ ىنا - العالقات البينية بين فروع المغة المختمفة
إن كل تغيير في " :إلى مقولة عالم المغة اإلنجميزية المعاصر جون سينكمير إذ قال

". الشكل ال بد أن يتبعو تغيير في المعنى
خصائص النحو العربي : ثالثاً 
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ىو حالة خاصة من النحو العام الذي، " العربية"بداية، دعنا نقر ىنا بأن نحو 
 وال يعني ذلك طمس ،تسعى النظريات الحديثة إلى وضع أسسو لجميع المغات

خصوصيتو، بل عمى العكس، فإن ذلك يؤكد أىمية معرفة ما يميزه من خصائص 
. حتى يمكن إدراجو، وتحديد موقعو

من خالل فيمنا لخصائص النحو العربي ستبرز المطالب األساسية لمعالجتو 
آليًا، ونوعية المشاكل التي يجب أن نتصدى ليا، إن معظم النظم النحوية اآللية قد 
أقيمت عمى أساس المغة اإلنجميزية، لذا فإن تقييم مدى مالءمة ىذه النظم لمعالجة 

النحو العربي ال بد أن يبنى عمى أساس الفيم الدقيق لخصائصو، وأىم الفروق 
". اإلنجميزية"التي تفصل بينو وبين نحو 

وفي رأي المؤلف أن أىم خصائص النحو العربي التي تعنينا ىنا بالدرجة 
: األولى ىي
. العالقة العضوية بين النحو والصرف -
 .رتبة الكممات داخل  الجممة العربية -

 .المرونة النحوية -

 .التوسط النحوي لمغة العربية -

بغرض اإليجاز سيقتصر الحديث ىنا عمى خاصية التوسط النحوي لمغة العربية 
. حيث سيتكشف من خاللو بعض األمور المتعمقة بالخصائص النحوية األخرى

، موقعًا وسطًا بين المغات اإلنسانية، وىو "العربية"في رأي المؤلف، يأخذ نحو 
، وال نتحدث ىنا تحت وقع الغيبيات "التوسط النحوي"ما سنسميو ىنا بخاصية 

المغوية بل عمى ضوء معطيات عمم طوبوغرافيا المغات، ونعني بالتوسط النحوي 
إلى الشائع، وكرىو لمشاذ والشارد، بجانب جمعو بين عديد من " العربية"مثل نحو 

. الخصائص المشتركة مع أنحاء لغات أخرى
لتأسيس ظاىرة التوسط النحوي التي نزعميا ىنا نورد فيما يمي بعض الشواىد 
التي تساعد عمى تحديد موقع النحو العربي في خريطة أنحاء المغات اإلنسانية، 

: وذلك باعتبار الخواص المغوية التالية
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. رتبة الكممات -
 .المرونة النحوية -

 .استخدام عناصر الكينونة -

 .المطابقة -

 .ظاىرة الوصل -

 .النفي -

 .(أو درجة يقين المتكمم)حاالت الفعل  -

 .أداة التعريف -

 .أدوات المصدرية -

 .استخدام األداة كفاعل -

 .درجة اإلضمار -

والتالي ممخص بالشواىد التي تؤكد توسط نحو العربية في كل من ىذه 
: الخواص

 الظاىرة موقع النحو العربي

رتبة الكممات في - 1 .تجمع العربية بين الجممة االسمية والجممة الفعمية
 .الجممة

، "اإلنجميزية"العربية وسط ما بين صرامة قيود الرتبة كما في 
 ".اليابانية"، و"الينغارية"والمرونة المفرطة كما في 

 .المرونة النحوية- 2

، والمغات "اإلنجميزية"وسط بين المغات  ( حاالت إعراب3)العربية 
 حاالت 5" )الالتينية"و ( حاالت إعراب6)" الروسية"المسرفة فيو كـ

 .(إعراب

 .الخاصية اإلعرابية- 3

المغة العربية وسط في استخدام فعل الكينونة، فميس استخدامو ممزمًا  استخدام عناصر - 4
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في جميع الحاالت كما في المغات الجرمانية، وليس مغفاًل تمامًا كما 
في بعض المغات اإلفريقية، حيث تستخدم العربية ماضي الكينونة 

. وتترخص في استخدام مضارعو

 (الضمير ىنا)وتجمع العربية أيضًا بين كينونة الفعل وكينونة االسم 
 ("ما محمد بغائب" :مثال)وكينونة األداة  ("اهلل ىو المنتقم" :مثال)

 الكينونة

ليست ظاىرة المطابقة في العربية محدودة لمغاية كما ىي في 
حيث تقتصر عمى حال الفعل المضارع مع الفاعل " اإلنجميزية"

حيث تمتد " والفرنسية"، "األلمانية"المفرد الغائب، وال مفرطة كما في 
كذلك " العربية" وتخمو ،المطابقة لتشمل أدوات التعريف مع األسماء

من ظواىر المطابقة المتطرفة الفعل كما في بعض لغات تتم فييا 
مطابقة الفعل مع أكثر من عنصر من عناصر إسناده، كمطابقة 

 ".جورجيا"الفعل مع الفاعل والمفعول بو كمييما، كما في لغة أىل 

 المطابقة- 5

تصل العربية المعرفة وال تصل النكرة، وىي في ذلك وسط ما بين 
المغات الجرمانية عمى سبيل المثال، التي تصل المعرفة والنكرة، 

، وعدد من لغات "الصينية"ولغات شاردة في ىذا الخصوص مثل
. القبائل االسترالية، التي ال تعرف التركيبات الموصولة أصالً 

ظاىرة الوصل  - 6

وىي في ذلك وسط بين المغات الموغمة في ظاىرة النفي، كالمغة 
" الروسية"الفرنسية، والمغات التي تكتفي في نفييا بأداة نفي واحدة كـ
الفعل )وتجمع العربية في نفييا أيضًا بين نفي األداة ونفي الفعل 

. ("ليس"الناقص 

النفي - 7

بال جممة فاعل، وىو الوضع األصمي " العربية"البناء لممجيول في 
كما دلل عمى ذلك البعض، في نفس الوقت الذي يجوز فيو إضافة 

حسم )مثال " عمى يد"، "بواسطة"جممة الفاعل باستخدام كممات مثل 
. (األمر من قبل الحاكم

تخمو العربية كذلك من الشارد المغوي فيما يخص البناء لممجيول، 
ذات صيغ متعددة لمبناء لممجيول، " الالتينية"كـ " العربية"فميست 

البناء لممجيول -  8
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وليست خالية منو كما في بعض المغات في غينيا الجديدة، وليست 
أيضًا كاليندية حيث يتم البناء لممجيول دون تبديل لموضع الفاعل 

. والمفعول بو

 3" بالعربية"إعراب الفعل المضارع، أو درجة اليقين لدى المتكمم 
" اإلنجميزية"وسط بين غياب اإلعراب كما في " حاالت إعراب

أكثر من )" األيسمندية "واإلفراط في إعرابو كما في إعراب الفعل 
. (ست حاالت لإلعراب

حاالت الفعل  - 9

درجة اليقين لدى )
. (المتكمم

حيث )باستخدام األداة، أما التنكير فدونيا " العربية "التعريف في 
األلمانية "وىي في ذلك وسط بين لغات كـ (يحل التنوين محل األداة

المسرفة في استخدام أدوات التعريف والتنكير " الفرنسية"و" 
: التي ال تعرف األداة" توجا لوج"المتصرفة، ولغات مثل لغة أىل 

. تعريفًا أو تنكيراً 

أداة التعريف - 10

( to)في حين أن ىناك أداة واحدة لمصدرية الفعل في اإلنجميزية 
 ىناك أداتان  )…,mone, pour, a) أدوات في الفرنسية 4وىناك 

 .(أن، الالم)فقط في العربية 

استخدام أدوات - 11
. المصدرية لمفعل

 حيث يمكن أن تحل Do- languageتنقسم المغات إلى لغات 
 The wind destroyed theاألداة محل الفاعل في مثل 

house ، ولغاتBe- Lnaguage حيث ال يجوز أن تقع األداة 
المسببة محل الفاعل مثل اليابانية حيث تستخدم بدياًل مكافئًا 

 أما في العربية فيمكن استخدام ،"تحطم المنزل بفعل الرياح"لـ
. (وتحطم المنزل بفعل الرياح- حطمت الرياح المنزل)الصيغتين 

استخدام األداة  -12
كفاعل 

ىناك بعض لغات مسرفة في إضمارىا ومنيا اإلنجميزية وتسمى 
 وىناك لغات مقمة في إضمارىا كالصينية وتعرف Hotلغات سخانة 

 وتتوازن العربية بين ىذين الطرفين لذا يمكن أن Coldبالباردة 
. Warmنصفيا بالدفء 

استخدام الضمير - 13

إن التوسط النحوي الذي نزعمو، إنما قصدنا بو لفت االنتباه إلى ىذه الظاىرة 
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كحالة خاصة من النحو " العربية "التي تأخذ بعدًا أعمق لو نظرنا إلى نحو  اليامة،
إن ىناك فرصًا متعددة الستغالل خاصية التوسط ىذه، لننيل من حصيمة ما . العام

تم عمى صعيد المغات األخرى، ننتقي منيا ما يالئم نحونا، ففي التوسط المغوي ىداية 
لنحاتنا لتحسس أداء المغة العربية مقارنة بأداء المغات التي تتوسط بينيا، أو التي 

. تجمع بين بعض خصائصيا
 التنظير النحوي، وأعمن النحو التحميمي Generative trendساد التوجو التوليدي 

السر "ىزيمتو الساحقة أمام أصالة النحو التوليدي، وقدرتو عمى كشف بواطن 
 عائمة النماذج النحوية، التي تؤكد بما ال يدع مجااًل لمشك 3، يوضح الشكل "المغوي

مدى الغنى العممي الذي فجره مفيوم التوليد، وكيف تعدد، الرؤى النظرية تياجم 
. المسألة النحوية من زوايا متعددة وبأىداف مختمفة

لقد ظيرت، وما زالت تظير، عدة نظريات نحوية، وىي تمثل النتاج الوفير 
لمتفاعل الشديد بين النحويين والدالليين من جانب، وبين المغويين وعمماء الحاسوب 
من جانب آخر، توضح النماذج النحوية المضممة في الشكل تمك التي قام بوضعيا 
لغويون وحاسوبيون، فمن ضمن أحد عشر نموذجًا نحويًا، ىناك خمسة نماذج من 

وضع الحاسوبيين، ويدل ىذا بوضوح عمى مدى التفاعل الشديد بين أىل المغة وأىل 
. الحاسوب في إغناء الفكر النحوي

: تتضمن شجرة التنظير النحوي النماذج النحوية التالية
نحو تحميمي 
. Dependency Grammarنحو اعتماديات  -
 .Stratificational Grammarنحو طبقي  -

نحو توليدي 
. Tranformatioal Generative Grammarنحو توليد تحويمي  -
 .Case Grammarنحو الحاالت اإلعرابية  -

 .GB: Government Binding Theory نظرية الربط العاممي  -

 .FG: Functional Grammarنحو وظيفي  -
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 .LFG: Lexical Functional Grammarنحو وظيفي معجمي  -

 .RG: Relational Grammarنحو عالقي  -

 .CG: Categorical Grammarنحو مقولي  -

 ATN: augmented Transitioنحو شبكات االنتقال المعززة  -

Networks. 

 GPSG: Generalized Phrase Structureنحو البنية العامة لمجمل -

Grammar. 

 HPSG: Head Phraseنحو بنية الجممة المتعمد عمى الرأس -

Structure Grammar. 

 .Unification Grammarنحو ترابطي  -

تختمف ىذه النماذج من حيث دقتيا في توصيف الظواىر المغوية وقدرتيا عمى 
تفسيرىا، وال شك أن اختيار أمثميا لنمذجة المغة العربية ىي أمر يتطمب بحثًا متعمقًا 

 وأىم ،في خصائص تمك النماذج باعتبار خصائص النحو العربي التي أسمفناىا
الشروط التي يجب أن يوفرىا ىذا النموذج فيما يخص العربية المكتوبة في رأي 

: الكاتب ىي اآلتي
. القدرة عمى التعامل مع المبس الناجم عن غياب التشكيل -
 .تغطية بدائل رتبة الكممة الناجمة عن التبديل والتأخير -

 .overgenerationتقميل التوليد المسرف إلى أدني حد  -

-  
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– القدرة عمى كشف بنية الجممة من خالل استغالل ظواىر التآخي النحوي  -
- والتآخي النحوي (بين الصفة والموصوف، الفعل والفاعل)الصرفي كالمطابقة 

الداللي في ارتباط الظروف بمعاني األفعال، وذلك عالوة عمى نواحي االرتباط 
بمرجعو األخرى مثل ارتباط الفعل أو مشتقو بالمفعول المطمق وارتباط الضمير 

 .وارتباط الحروف بمجرورىا
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 & preferntial semanticeمساندة عممية التفضيل التركيبي والداللي - 

syntansبيدف اختيار أنسب القرارات في حالة التعدد  .
لقد بات األمر في حاجة إلى مؤتمر قومي عربي الختيار أنسب ىذه النماذج 

في تناول منظومة المغة العربية، وال بد أال يقتصر األمر عمى نموذج واحد، فسبر 
أغوار منظومة المغة العربية لن يتأتى إال من خالل تعدد النظر إلييا من مناظير 
وزوايا مختمفة، وأكاد أزعم أن المغة العربية أكثر حاجة من غيرىا في احتياجيا 
ألكثر من نموذج وذلك بسبب التشابك الشديد بين فروعيا المختمفة من نحو و 

. صرف وداللة وصوتيات، وتشابك ىذه الفروع ذاتيا مع منظومة المعجم
نظام اإلعراب اآللي لمغة العربية المكتوبة  : رابعاً 

قام الباحث خالل عشر السنوات المنقضية بمشروع بحثي طويل األجل يعاونو 
فيو فريق كبير من المغويين وميندسي الحاسوب بيدف تطوير سمسمة من 

المعالجات اآللية تتعامل مع العربية المكتوبة غير المشكولة ابتداء من الحرف 
(. 4شكل رقم )حتى السياق المتصل 

عمى مستوى الحرف تم تطوير أدوات برمجية لقراءة النصوص العربية آليًا 
Arabic- OCR وكذلك لتوليد جماليات الخط العربي بأنماطو المختمفة ،

calligraphical generator ، وقد تم تطبيق أساليب متطورة كالتعرف عمى
 automatic وكذلك أساليب التعمم الذاتي pattern receognitionاألنماط 

learning لتمييز أحجام الحروف وأنماطيا تمقائيًا، من أصعب المشاكل التي 
واجييا نظام القراءة اآللية لمنصوص العربية آليًا ىو االلتباس في تمييز عالمات 

التشكيل والنقاط نظرًا لصغر حجميا النسبي، وكذلك صعوبة التعامل مع 
 لقد تطمب حل ىذه المشكالت المجوء ،النصوص ذات جودة الطباعة المنخفضة

إلى معالجات صرفية ونحوية وداللية متطورة بيدف مساندة نظام القراءة اآللية في 
. حسم كثير من حاالت االلتباس والخطأ

بعد نظام القراءة اآللية الذي يتعامل أساسًا مع المغة باعتبار وحدة الحروف 
انتقل التطوير لمتعامل مع عنصر الكممة، وتم بنجاح تطوير معالج صرفي آلي 
لمغة الحديثة والكالسيكية، يمكن من خالل ىذا المعالج تحميل أي كممة عربية 
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 سواء تامة التشكيل أو خالية منو أو مشكمة)بغض النظر عن مستوى تشكيميا 
 إلى عناصرىا األولية من سوابق ولواحق وجذر وصيغة صرفية،ويعمل (جزئياً 

المعالج أيضَا بصورة عكسية، بغرض تركيب الكممة من ىذه العناصر األولية، 
 ولمتأكد من صحة عمل المعالج الصرفي تم اختباره عمى نص القرآن الكريم 
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والكتب التسعة لمحديث النبوي الشريف، عالوة عمى كم ىائل من النصوص بمغ 
عشرة ماليين كممة تغطي نطاقًا واسعًا من الموضوعات واألساليب ومستوى 

. الصعوبة
تم استخدام المعالج الصرفي اآللي لتطوير قاعدة البيانات المعجمية لمغة العربية 

– كما يقول أندرسون – حيث الصرف ىو قمب المعجم العربي، والصرف بأكممو 
 lexicalيكمن داخل منظومة المعجم حيث يمثل قواعد الفائضية المعجمية 

redundancy ونقصد بيا تمك الخصائص التي يتكرر ظيورىا بصورة مطردة أو ،
. شبو مطردة عبر كثير من المدخالت المعجمية

بإكمال قاعدة البيانات المعجمية ونظام الصرف اآللي أصبح الطريق مميدًا 
: لتطوير نظام اإلعراب اآللي لتحقيق األغراض اآلتية

النحوي الناجم عن غياب التشكيل وبالتالي إكمال - فك المبس الصرفي -
. تشكيل الكممات سواء تمك الخاصة بصمب الكممة أو نيايتيا اإلعرابية

 .إعراب فقرات الجمل -

 .فك المبس الداللي لمعاني الكممات -

 .ربط الضمائر بمراجعيا وربط الظروف بأفعاليا ومشتقاتيا -

استنباط المحذوف وربطو بما يسبقو من ألفاظ أو استنتاج ما يشير إليو  -
 .بالعيدية

ولتوضيح المقصود بفض المبس الصرفي الناجم عن غياب التشكيل إليكم المثال 
. اآلتي وىو مثال مفتعل بغرض التوضيح فقط

". عاش الرجل األسود من أىل الجزر يأكل الجزر وتخشى الجزر"
قام نظام – جميع الكممات األخرى ممتبسة صرفيًا ومعجميًا " عاش"باستثناء الفعل 

اإلعراب اآللي الذي تم تطويره بفض ىذا المبس المركب وبالتالي أصبح ممكنًا تشكيل 
. 5الجممة تمقائيًا كما ىو موضح في الشكل رقم 

: قاعدة البيانات المعجمية: خامساً 
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ال حاجة بنا أن نؤكد الدور اليام الذي يمعبو المعجم في معالجة المغة العربية 
آليًا بصفة عامة، وىو الدور الذي يزداد أىمية بصورة كبيرة فيما يخص 
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كان من أىم ىذه البحوث ىو وضع نظام متكامل لمسمات الداللية لمغة العربية 
semantic features بدرجة من التفصيل تكفي لتوصيف جميع معاني األسماء 
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ويمكن النظر . واألفعال بدرجة الدقة المطموبة التي يحتاجيا نظام اإلعراب اآللي
. عمى ىذه السمات بصفتيا العناصر الذرية أو األولية التي تكون معنى الكممة

لقد نجح فريق المعجميين في توصيف جميع المعاني الواردة في معجم المغة 
العربية الحديثة بداللة ىذه السمات، وىو ما أكسبو النظام اآللي قدرة عمى الفيم 

 بالقدر الذي يكفي إلجالء معظم shallow understandingاألتوماتي الضحل 
. حاالت المبس بأنواعو المختمفة

وقد واجو النظام في بداية تطويره عقبة أساسية أال وىي قصور المعاني التي 
. تتضمنيا المعاجم العربية، وعدم التفريق الدقيق بين المعاني المتعددة لنفس الكممة

 من عشرة Corpusلمتغمب عمى ىذه العقبة تم بناء قاعدة بيانات ذخيرة النصوص 
ماليين كممة، تم تحميل نصوص ىذه القاعدة باستخدام المعالج الصرفي اآللي، فتم 
عرابيًا، عالوة عمى تصنيف ىذه المفردات وفقًا  فك لبس جميع مفرداتيا صرفيًا وا 

نظام دقيق ألقسام الكمم، وكذلك تم ربط األسماء بمعمقاتيا وكذلك األفعال 
. بمكمالتيا وظروفيا

 ويتضح ،المراحل المختمفة لتطوير المعجمية الحديثة (6شكل رقم )ويوضح 
منو أن التقنيات المبينة عمى قواعد ذخيرة النصوص تمثل نقمة نوعية ساىمت 

 إلى lexicographyبصورة أساسية في نقل المعجميات من كونيا فنًا وحرفة 
، واألىم من ذلك تييئة المعجم مادة وتنظيمًا lexicologyكونيا عممًا منضبطًا 

لممعالجة اآللية، وسينقمنا ىذا إلى الحديث عن ضرورة توثيق المغة العربية لفظًا 
. ومصطمحًا واستخداماً 

: في ظل النظم اليدوية يتم توثيق المغات خالل مجموعة من المراجع المختمفة ىي
. المعاجم العامة -
 .المعاجم المتخصصة -

 .كتب قواعد النحو -

 .مسارد المصطمحات -

 .مكانز المترادفات والموضوعات -
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 .كتب المقتطفات والمأثورت المغوية -

نتيجة لمتطور اليائل في نظم الحاسبات اإللكترونية تمكن الباحثون من تجيمع 
كم ىائل من البيانات المغوية سواء عمى مستوى المعجم أو عمى مستوى االستخدام 

إن نقص البيانات في الماضي قد عزل الباحث المغوي عن لغة الواقع . الفعمي
وجعمو يميل إلى تقميص إشكالية المغة إلمكانية استيعابيا ذىنيًا واإلسراف في 

. المجوء إلى الحدس لدراسة كثير من الظواىر المغوية المعقدة
يسعى حاليًا عمم المسانيات الستدراك ىذا الخمل المنيجي الرئيسي وذلك من خالل 

تناول المغة الواقعية مع اتساعيا متحررًا من أسر المغة المثالية كما يتصور 
 Corpus Linguistics لقد ظير فرع جديد من عمم المسانيات النصية ،منظروىا

 من واقع النصوص الفعمية وليس evidenceقوامو استخالص الدليل المغوي 
. استنادًا إلى مجموعة محدودة من القواعد المطردة وحاالت استثنائيا

ويحتاج ذلك إلى تخزين كم ىائل من النصوص المغوية الفعمية تنتقى وفق 
. أساليب إحصائية دقيقة بحيث تمثل المغة أو الشريحة المغوية رىن الدراسة

تسعى كثير من األمم حاليًا إلى توثيق لغاتيا سواء الحديثة أو القديمة من 
خالل استخدام اإلمكانيات اليائمة لتكنولوجيا المعمومات عن طريق بناء قواعد 

. نصوص ضخمة
تتيح قواعد النصوص المغوية كثيرًا من الميام التي يتعذر عمى األساليب 

: اليدوية القيام بيا
رصد مظاىر دينامية المغة سواء في تغير معاني ألفاظيا أو أساليب تراكيب  -

. جمميا
بناء المعاجم استنادًا إلى النصوص الفعمية حيث ثبت تعذر مالحقة المعاجم  -

 .التقميدية لما يطرأ عمى معاني األلفاظ واستحداثيا

 .تحميل أساليب الكتاب وعالقتيا بأنواع الخطاب -

 .استخالص الخرائط المعرفية والمناحي الفكرية -
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وكما قال قائل إن الصنعة المعجمية منذ نشأتيا وحتى اآلن قد نيجت مضطرة 
مسارًا غير طبيعي، ويقصد بذلك سعييم لربط المعنى بالمفظ بعد انتزاعو من سياقو، 
ومحاولتيم المستميتة السترداد الطبيعية المفقودة من خالل تصور أسيقة مختمفة لمفظ 

نفسو وذلك لتحديد أثر السياق عمى اختالف المعنى الذي ىو بحكم طبيعتو وليد 
النص، لقد اكتفت معاجم الماضي باالستشياد بمقتطفات النصوص، أما حاليًا فاألمر 

تسعى الدراسة لعرض . يختمف حيث تستخمص المادة المعجمية من قمب النصوص
تجربة الكاتب في بناء أول قاعدة نصوص عربية باستخدام الحاسوب، وىي تبرز 
مدى االختالف بين إعداد قواعد النصوص العربية وقواعد النصوص اإلنجميزية، 

مصدر االختالف األساسي ىو أن النصوص العربية الواقعية غير مشكمة وبالتالي 
يمزم إجالء المبس الناجم عن غياب التشكيل سواء باستخدام النظم اليدوية أو نظام 

. التشكيل التمقائي الذي قام بتطويره الباحث
 لقد زادت أىمية المعجم في اآلونة األخيرة بصورة كبيرة بعد أن أصبح قاسمًا 
مشتركًا في نظم معالجة المغات الطبيعية آليًا، من تنسيق الكممات ونظم استرجاع 

المعمومات وتحميل النصوص والفيرسة واالستخالص اآللي وقد، حدث كثيرون عن 
. 7أوجو قصور المعاجم العربية الحالية التي يمخصيا شكل  رقم 

: كممات ختام
أترك القارئ ببيانين تاركًا لو حرية الربط بينيما، أوليما مخطط زمني يوضح 

التطور التاريخي لممعجم العربية مقرونًا بتطور نظيره اإلنجميزي، وىو يوضح بصورة 
سافرة ريادتنا لعمم المعاجم وصيغتيا وقد كنا نسبق أىل اإلنجميزية بما يزيد عمى 

عشرة قرون، لقد أىدرنا ىذا السبق الزمني الكبير وما خمفو لنا سمفنا العظيم، ويكفي 
أن أربعة قرون مضت بين ظيور الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر وظيور 

 وبداية استغاللنا لو في تطوير معجم 1948-1865أول معجم عربي مطبوع عام 
العربية مادة وتنظيمًا واستخدامًا، وال خالف عمى ضرورة أن نحافظ عمى لغتنا 

باالحتفاء بتراثنا وتمحصيو واستخدامًا وتوظيفو، في الوقت نفسو الذي يجب أن نتابع 
فيو بكل دقة ما يجري حاليًا في مجال المسانيات والمعجميات الحديثة، أما البيان 

أحمد سميمان ياقوت "لمدكتور " عمم المغة التقابمي"الثاني فيو نص ورد في كتاب 
ال يسعنا ونحن ندرس مرحمة  : جامعة بيروت العربية حيث يقول– عميد كمية اآلداب 
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التوليد ىذه إال أن  نتذكر ما كنا نسأل فيو ونحن في المدارس االبتدائية أو الثانوية 
ىذا ىو الرجل الذي أكل " اجعل العبارة اآلتية لممثنى المذكر ثم  لمجمع بنوعيو"

". إلخ... التفاحة، ىؤالء ىن النسوة الالتي أكمن التفاحة
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أليست ىذه اإلجابة ىي اآللة نفسيا التي أشار إلييا تشومسكي بأن تصور أن   
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ىناك آلية لتوليد الجمل، ليا نقطة بداية، وتتوقف عند نقطة نياية، وتحتوي بين 
االثنتين جماًل عديدة أليس إنتاجيا ىو إجابة ذلك السؤال الذي طرحناه منذ قميل؟ بمى 
ىو كذلك ولكننا مغرمون بأشكال من القول زائفة وزخارف من الرسوم عديمة النفع، 
نولييا عنايتنا ونيتم بيا حتى ال نيتم بأننا مقصرون عن المحاق بالركب المغوي في 

(. 48ص)الغرب  
إال يجب عمينا أن نتصدي لمثل ىذه القطيعة المعرفية، فما أحوجنا وقد عجزت 
عقولنا عن توليد عمم جديد أن نعوض ما ينقصنا باالقتراض الرشيد لما أنتجو غيرنا 

. واستيعابو وتطويعو لمطالب  لغتنا وتراثنا

 


