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مقدمة 

نضع ىنا تجربة دار حوسبة النص العربي من واقع المشاريع التي قمنا بيا 
والقضايا التي تعرضنا ليا بالبحث أو تعرضت لنا أثناء عممنا في رحمة عممية 

وقد جمعنا بين السرد التاريخي . وعممية لم ندر في بدايتيا إلى أين ستؤدي بنا
والنقد المنيجي لألعمال والنتائج التي توصمنا إلييا، ولموضوع حوسبة المغة العربية 

من واقع تجربتنا نحن، وما استقرت عميو رؤيتنا، حاليًا، بناء عمى سنوات العمل 
ونحن نعرض ىنا ما وصمت إليو تجربتنا الخاصة، اليوم، في . في ىذا المجال

. عالم حوسبة المغة، والعوالم التي تحيط بو وال ندعي أحكامًا مطمقة وال نيائية

وقد أردنا أن يكون اليدف األساس من ىذا العرض، وىو جزء من تقرير 
األّول يتعّمق بمدى جدوى : داخمي أعددناه مطمع ىذا العام، اإلجابة عن سؤالين

في -  حسب ما نرى –بوضعيا الحالي " المسانّيات العربّية الحديثة"استخدام 
حوسبة المغة العربّية، والثّاني يّتصل بمعرفة إلى أّي حّد استفدنا في عممنا من ىذه 

.  المسانّيات في حوسبة المغة العربّية

ولم يكن معنى . 1994العمل في عام " دار حوسبة النص العربي"بدأت 
حوسبة المغة حينيا واضحًا لنا، إنما كانت ثقتنا بالحاسوب كبيرة إلى درجة اعتبار 

أما المغة ذاتيا . الموضوع محصورًا في فيم كيفية برمجتو ثم تطويعو لخدمة المغة
. فكنا نراىا تنتظر من يحوسبيا موثقة في كتب المغة التي نعرفيا ثقافة ال تخصصاً 
وعممنا في حوسبة الصرف العربي، فكان ىذا الموضوع لينًا طيعًا لمحوسبة، إلى 

درجة أننا تعززت رؤانا تمك حول ماىية عممية الحوسبة وأنيا مسألة تحد حاسوبي 
. بالدرجة األولى

، 1998ظل ىذا ىو الحال حتى بدأنا مشروع حوسبة النحو في عام 
واضطررنا لمتعرف إلى تشومسكي وأعمالو بعد أن ضاقت بنا السبل في محاوالتنا 
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وكان ىذا المدخل . وكان ىذا مدخمنا إلى عالم لسانيات الحاسوب. حوسبة النحو
بداية تحول منيجي في آليات عممنا حوسبة المغة، وفتح أمامنا أبوابًا معرفية واسعة 

شاىدنا من خالليا ما يحدث من حركة عممية في العالم مما زودنا برؤى وآفاق 
. جديدة

 ولم ننجز الكثير في حوسبة النحو، بل اكتفينا بتطوير نموذج أولي في 
م، عدنا بعده لمعمل فيما يمكن بناؤه من تطبيقات اعتمادًا عمى عممنا 2000عام 

وكان السبب في ىذه العودة إضافة إلى بطء التقدم في حوسبة النحو . في الصرف
أننا استنفدنا مواردنا وصرنا بحاجة إلى مصادر دخل يمكن أن توفرىا التطبيقات 

.  كي نتمكن من االستمرار

 لكننا وجدنا من الضروري في ىذه المرحمة حتى نتمكن من بناء تمك 
التطبيقات إعادة تطوير عممنا في الصرف باالستفادة من المعرفة الجديدة التي 
. حصمنا عمييا في لسانيات الحاسوب، ونتيجة لتطور لغات البرمجة وخوارزمياتيا

ثم طورنا بناء عميو التدقيق اإلمالئي والتشكيل اآللي الجزئي، كما . وقد كان ىذا
طورنا المفيرس العربي الذي استخدمناه فيما بعد في أكبر تطبيق أنجزناه حتى 

. (الدَّال)اآلن وىو محرك البحث العربي الذي سميناه 

 وتزامن مع ىذا العمل بداية تطويرنا المعجم المحوسب لمغة العربية في 
، الذي راعينا في تصميمو أن يحتوي المعرفة المغوية التي تمثل 2003عام 

.  مستويات المغة المختمفة إضافة إلى البعد اإلحصائي الرياضي

مركز أبحاث حوسبة المغة العربية )ىذا العام بإنشاء في بداية  وقد قمنا 
ليكون مركزًا بحثيًا مستقاًل عن دار حوسبة  (وتطبيقاتيا في الذكاء االصطناعي

وىو مركز أبحاث مفتوح لجميع الباحثين الميتمين بحوسبة المغة، . النص العربي
. وبمسانيات الحاسوب
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 إن حوسبة المغة العربية الفصحى عمل ذو أبعاد حضارية ميمة، وىو 
وفي غياب . عمل ممتع، لكنو شاق ومكمف، وعائده المادي في عالم اليوم قميل

التبني  المؤسسي ليذا العمل فإننالم نجتز بعد ىذه السنوات مرحمة القمق عمى 
.  مستقبل استمرار عممنا في ىذا المضمار

عناصر عممية حوسبة المغة 

إن عممية حوسبة المغة تحتاج في تصورنا إلى توفر عناصر أساسية ىي 
العاممين المؤىمين الذين سيقومون بالحوسبة من فنيين ولغويين، واإلطار النظري 
المتمثل في موضوع قابل لمحوسبة بناء عمى شروط من الضروري أن تتوفر فيو، 

. ولغة البرمجة المناسبة وخوارزمياتيا، وأجيزة الحاسوب المناسبة

وقد اخترنا الحديث عن جوانب من ىذه العناصر تتالءم مع المقام الذي أتاحو 
ورأينا التركيز عمى الجانب . برنامج الموسم الثقافي لمجمع المغة العربية األردني

. النظري المتمثل في تجربتنا ورؤيتنا لمسانيات الحاسوب العربية

لقد كان لتطور أجيزة الحاسوب والعتاد المرافق ليا أثر كبير في تجاوز 
مشاكل كثيرة واجيت المحوسبين األوائل لمغة مثل إمكان تخزين وتمثيل المحارف 

ومثل تجاوز المشاكل . العربية وما يتعمق بيا من توحيد لقوائم تمك المحارف
الناتجة عن بطء الحاسوب وصغر سعة استيعابو مما أفاد كثيرًا الدراسات الصوتية 

. وبناء المعاجم

ونعتقد أنو كان لزيادة سرعة الحاسوب وسعة استيعابو أثر ميم عمى ميل 
األبحاث نحو الحوسبة القائمة عمى إنشاء قواعد البيانات واإلحصاء بدل تمك التي 
تعتمد الخوارزميات المجردة والتمثيل الرياضي، مما سيل كثيرًا من المقاربات التي 

. حاولت حوسبة المغة من خالل النمذجة الرياضية المجردة
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العاممون 

ألن حوسبة المغة بحث بيني تشترك في بنائو المعرفي عدة عموم ومجاالت، 
فإن العمل فيو يتطمب بناء حصيمة معرفية كافية ومتكاممة من ىذه العموم المشتركة 

نجازه وىذا لم يكن متاحًا لنا عندما بدأنا . إلى الحد الذي يسمح باستمرار البحث وا 
نظرًا لغياب اإلعداد المنيجي الذي يمّكن خريجي جامعاتنا العربية من التعرض 

.  لمثل ىذا الموضوع وما يرتبط بو من قضايا تتعمق بالثقافة والفكر والتراث

وفي سعينا لتشكيل فريق العمل كانت أولى مالحظاتنا التمييز في اصطالحنا 
بين المسانيين والمغويين،  فاستخدمنا مصطمح المسانيين لمداللة بو عمى الدارسين 
لمنظريات المسانية الغربية الحديثة، ومصطمح المغويين لممشتغمين بالتراث المغوي 

.  العربي

وقد الحظنا غياب المغويين عن ساحة المعالجة اآللية لمعربية إال ما ندر، 
ومن تطرق إلى ىذا المجال ىم المسانيون بسبب دراساتيم لمنظريات المغوية الغربية 
التي تطرقت إلى مسألة حوسبة المغة بإجراء أبحاث ودراسات في ذلك، وغالبًا من 
غير اتصال بالحاسوبيين؛ لذا كانت تمك الدراسات مقتصرة عمى الجانب البحثي 

.  من دون التطبيقي

وفي المقابل وجدنا ىيمنة الحاسوبيين عمى موضوع حوسبة المغة العربية، بل 
كانوا ىم أول من بادر إلييا؛ وقد أدى ىذا في البدايات إلى تغمب الجانب الفني 

التقني عمى اتجاه البحوث إلى درجة دعتنا لمتساؤل أحيانًا عن المغويين ودورىم في 
. حوسبة المغة

 

كانت الحاجة ممحة إلى االطالع عمى ومما يرتبط بموضوع العاممين، فقد 
وما زالت . الجيود العربية التي أسيم بيا الباحثون في حوسبة المغة نظريًا وتطبيقياً 
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: ، وعمى رأسيا عن تمك الجيود ماثمة أمامنا حتى اليومعقبات وصعوبات البحث
ندرة المصادر العربية التي تتناول المعالجة اآللية لمغة في المكتبات العربية؛ فضاًل 

التي تعاني منيا تمك  المسانيات الحاسوبية عن مشكمة القصور في توفر مصادر
. المكتبات

 أن أغمب الدراسات التي تناولت ىذا المجال ُتطرح في الندوات ناقد وجدل
والمؤتمرات التي تقام لممتخصصين فيو، أو تنشر متناثرة في مجالت عممية، وال 

يخفى طبعًا ما لمحصول عمى ىذه المجالت العممية والسجالت العممية لمندوات في 
كما أن . العالم العربي من صعوبات وبطء في االتصاالت بالجيات التي تصدرىا

كثيرًا من البحوث التي تناولت التطبيق العممي لحوسبة العربية أو الجانب التقني 
مكن نت مفي ذلك مكتوبة بالمغة اإلنجميزية أو الفرنسية أو األلمانية ومنشورة في ما ل

.  عالميةمن مجالت أو مؤتمراتأبدًا حصره من 
الحوسبة والمسانيات الحديثة 

إن ىدف الحوسبة ىو الوصول إلى تقنية الفيم اآللي لمغة أو إلى درجة من 
درجات الفيم، ثم تطوير تطبيقات تبنى عمى ىذه التقنية لتستخدم في التعميم 

واألعمال وجميع مجاالت الحياة التي يدخل فييا الحاسوب، بحيث تحفظ لمعربي 
لغتو عند تعاممو مع ىذه التطبيقات فال تضمحل صمتو بموارد ىويتو بانتشار 

وعميو فالواضح أن الحوسبة . التقنية إلى التعميم واألعمال وبقية مناحي الحياة
. وسيمة ال غاية في ذاتيا

وعند الحديث عن العالقة بين حوسبة المغة العربّية والمسانّيات الحديثة، 
األولى أّن عممّية : واعتمادىا عمييا أو عدمو، ينبغي التّنّبو أواًّل إلى قضّيتين

ىي بطبيعتيا تحتاج ابتداًء إلى وجود نموذج وصفّي دقيق - أّية حوسبة–الحوسبة 
لما ُيراد حوسبُتُو، وأّن غياب مثل ىذا الّنموذج يتنّبأ لنا بالحال اّلتي ستكون عمييا 
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عممّية الحوسبة من العجز والقصور، والقضّية الثّانية ىي أّن كثيرًا من العاممين في 
. مجال حوسبة المغة العربّية ىم أيضًا باحثون لسانّيون

وبينما تقودنا الّنقطة األولى إلى سؤاٍل عن إمكان االعتماد عمى نظرّية لسانّية 
حديثة لم تكتمل بعُد في إجراء حوسبة لمّغة، فإّن الّنقطة الثّانية تقودنا إلى تعميل 
حدوث ىذه الحوسبة واقعّيًا برغم عدم اكتمال الّنظرّية، بسبب أّن العاممين في 

. الحقمين ىم أنفسيم
ومن الجدير ذكره مرة أخرى أّن كثيرًا من الّدراسات واألبحاث ومشاريع 

الحوسبة كانت تصدر عن الّنظرّية المسانّية القديمة أي الّنحو والّصرف والّداللة 
بل إّن مجااًل كاماًل كالمعالجة الّصرفّية ال . حسبما درسيا العمماء العرب القدماء

. نكاد نجد فيو أثرًا لممدارس المسانّية الحديثة
لقد اعتمدنا عمى سجاّلت وقائع ثالٍث من الّندوات والمؤتمرات المختّصة 

بالبحوث الحاسوبّية التي تزامنت مع عممنا ومراجعة أوراقيا في محاولة لتبّين إلى 
: أّي حّد استفدنا من المسانّيات الحديثة في أعمالنا، وىذه الّندوات الّثالث، ىي

 نوفمبر 29-27المؤتمر الثّاني حول المغوّيات الحسابية العربّية، الكويت، _  
. م1989

الّسجّل العممّي لندوة استخدام المغة العربّية في تقنية المعمومات، مكتبة _  
. م1992 مايو 14-10الممك عبد العزيز العاّمة بالّرياض، 

ندوة قضايا المغة العربّية في عصر الحوَسَبة والعولمة، مجمع المغة العربّية _ 
. م2002 سبتمبر 19-16األردنّي، 

 عامًا ممّثمة إجمااًل لما اعتمدناه 13وقد جاءت ىذه األبحاث الموّزعة عمى 
في عممّيات الحوسبة من أدوات، وما صدرنا عنو من مناىج خالل فترة عممنا 

الماضية، وىو ما يجعل ىذه المراجع كافية في رأينا لتكوين صورة عاّمة عن عممنا 
. وأدواتنا المستخدمة في حوسبة العربّية
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لسانيات الحاسوب العربية 

عند مقاربتنا ىذا الموضوع نبدأ بالتأكيد عمى أننا حاسوبيون ولسنا لسانيين، 
وىو بالمناسبة ما ينطبق أيضًا . لذلك فإن حديثنا ىو حديث المثقف ال المتخصص

لكن ىذا الحديث في الحالين ينطمق . عند حديثنا عن عموم المغة بمفيموىا التراثي
من واقع تجربتنا في التطبيق العممي حاسوبيًا ليذا العمق النظري الذي تمثمو 

. أبحاث لسانيات الحاسوب العربية، مما يعطي ثقافتنا في الموضوع بعدًا إضافياً 

لقد جاءت الّدراسات العربّية الموضوعة في ىذا المجال كما نرى عمى محاور 
فمنيا ترجمات لكتٍب غربّية أنجزت بقصد الّتعريف بالّنظرّية المسانّية الحديثة : أربعة

كترجمات دي سوسير وتشومسكي وغيرىما، ومنيا مؤّلفات في الّتعريف بيذه 
، ومنيا محاوالت لتطبيق ىذه ()الّنظرّية كعديد من كتب عبد الّسالم المسّدي

 وغيره، ومنيا ()(األلسنّية العربّية)الّنظرّية عمى المغة العربّية ككتاب ريمون طّحان 
محاوالت لعرض الّنظرّية المسانّية العربّية القديمة في قالٍب حديث يقابل الّنظرّية 

. ()الغربّية الحديثة 

قّوة : وبين ىذا المحور أو ذاك جاء كثيٌر من الّدراسات لتؤّكد عّدة أموٍر أىّميا
حضور الّنظرّية القديمة في تفكير المحَدثين ودراساتيم، مع اإلحساس بالحاجة 

. الممّحة إلى نظرّية حديثة أو إلى شكٍل حديث لمّنظرّية القديمة

لكّن ما ييّمنا ىنا ىو إلى إّي مدًى وضعت نظرّية عربّية لسانّية حديثة بغّض 
الّنظر عّما إذا كانت أصوليا أو أجزاء منيا عربّية قديمة أو غربّية محَدثة؟ 

                                                 

 . مراجع المسانّيات. المسّدي، عبد الرحمن: تجد سردًا لمّترجمات ولكتب المسّدي في ثََبت .

. دار الكتاب المبنانيّ . األلسنّية العربّية. طّحان، ريمون .
نحو نظرّية لسانّية عربّية حديثة مازن الوعر في القسم األّول من كتابو . كما فعل د .

. دار طالس. لتحميل الّتراكيب األساسّية في المغة العربّية
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عمى صعيد التّنظير والّترجمات نعتقد أّن بإمكاننا القول بأّن جزءًا ال بأس بو 
من الّنظرّية الغربّية قد نقل إلى العربّية، بمعنى أّن ىنالك ترجمات وكتبًا تستوعب 
جميع فروع عمم المغة الّصوتّية والمعجمّية والّصرفّية والّنحوّية والّداللّية وغيرىا من 
المجاالت كعالقة المسانّيات باألدب أو بالمجتمع وغيرىا، ال بمعنى أّن ىذا الّنقل 

. كان وافيًا بالمطموب

عبد القادر . وفي تعميٍق لو عمى الوضع المعرفّي لّمسانّيات العربّية يقول د
ال نغالي إذا قمنا إّن وضع المسانّيات في األقطار العربّية من : " الفاسي الفيري

الفيري أن يحّدد . ويحاول د. ()"وجية معرفّية خالصة يطبعو الّتشّتت والّتسّيب
: ()مظاىر ىذا الّتشّتت والّتسّيب فيشير إلى عّدة نقاط ىي

  الّتسّيب المرجعّي، حيث ال يأبو صاحب الخطاب المغوّي بتحديد اإلطار
 .اّلذي يندرج فيو خطابو، نظرّيًا ومنيجّيًا ووصفّيًا، إلخ

  عدم مراعاة أسموب التأليف العممّي، واّتصاف الّدراسات بالعشوائّية وعدم
 .الجّدّية، والتّقصير في الّتوثيق، وغيرىا

 اضطراب المصطمح. 

  تعّدد المدارس المسانّية الموّظفة بين الّصورّية واالجتماعّية والوظيفّية
من دون أن يرجع تعّدد الّنماذج إلى اقتناع حقيقّي بكفاية . والّنسقّية، إلخ

 .الّنموذج

 مشاكل الّترجمة سواًء عمى مستوى الكّم أم الكيف .

                                                 

ندوة تقّدم المسانّيات في األقطار العربّية، وقائع ندوة . عبد القادر الفاسّي الفيريّ .  
 .12، ص1987 الّرباط، أبريل جهوّية،

 .16-12ص: نفسو . 
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 إال أننا رأينا من خالل عممنا في 1987 ورغم أن ىذا الكالم قيل في عام 
التطبيق أن مالمحو اتضحت عمى مر األيام بشكل أعمق بدل أن تساىم حركة 

وىو حكم يحتاج إلى تفصيل لكن ليس مكانو . البحث العممي العربية في محوىا
. ىذه الورقة

وفي ىذا الّسياق الحظنا طغيان األبحاث النظرية اّلتي تتعّمق باألصوات 
والّداللة عمى مجمل األبحاث  (أو الّنحو)والّصوتّيات وبالمعجم، وبالّتركيب 

لألبحاث الّتطبيقّية الّصرفّية - في حدود اّطالعنا- الّتطبيقّية، والغياب شبو التّامّ 
ويمكن تصّور فداحة المشكمة إذا أقررنا بما يرّدده معظم الباحثين في ىذا . والّداللية

. المجال من كون الّصرف يحتّل واسطَة العقد في المنظومة المغوّية العربّية

، نجد (الفونولوجي)وعمم الّنظم الّصوتّية  (الفونوتيك)ففي مجال عمم األصوات 
عددًا من الكتب قد قّدمت وصفًا وافيًا لمّنظام الّصوتّي في العربّية منيا عمى سبيل 

القسم : دراسات في عمم المغة) إلبراىيم أنيس، و()(األصوات المغوّية)المثال 
 لمدكتور كمال بشر، كما نجد عددًا كبيرًا من الّدراسات ()(األصوات:الثّاني

واألبحاث خاّصة ما يتعّمق منيا بالقرآن الكريم وقراءاتو، وبالّدراسات المقارنة مع 
واتة . المغات الّسامّية وغيرىا التّّيار - الفيري. بحسب د–ويغمب عمى دارسي الصِّ

. ()الّتوليدّي الّتحويميّ 

ولعّل انصباب البحث عمى األصوات والّصوتّيات يعود إلى مقدار االنضباط 
لى تقاطعو في مساحات واسعة مع البحث الّصوتّي في  اّلذي يحكم ىذا الفرع، وا 
المغات األخرى، وأيضًا إلى ما يتيحو من تجارب مختبرّية تجعمو إلى العمم أقرب 

                                                 

 .م1950صدرت طبعتو األولى في القاىرة  . 

 .م1970صدرت طبعتو األولى في القاىرة  .

. 16صندوة تقّدم المسانّيات في األقطار العربّية، . عبد القادر الفاسّي الفيريّ  .
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منو إلى الّنظرّية، كذلك رّبما يرجع إلى غنى الّتصّور القديم وثرائو بسبب االىتمام 
ومع ذلك يالحظ داود عبده أّن معظم ما نشر بالمغة . بعموم الّتجويد والقراءات

العربّية في حقل الّدراسات الّصوتّية كان مجّرد وصٍف لمّظواىر الّصوتّية من دون 
. ()محاولٍة لتفسيرىا

، فيي رّبما تحتّل الجزء األكبر من الّدراسات (الّنحو )أّما أبحاث الّتركيب
الّتطبيقّية، وقد اعتمدت في الغالب عمى الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويمّية كما نجد عند 

األلسنّية الّتوليدّية والّتحويمّية وقواعد المغة )ميشال زكرّيا في دراساٍت عديدة مثل . د
. وغيرىا، وعمى ىذه الّنظرّية بالّتزاوج مع الّنظرّية العربّية القديمة كما عند د (العربّية

نحو نظرّية لسانّية عربّية حديثة لتحميل الّتراكيب األساسّية في )مازن الوعر في 
.  ، وعند غيرىما من الباحثين(المغة العربّية

 

لكّن كثيرًا من الّدارسين يشّكك في صّحة كثيٍر من ىذه الّتطبيقات، وينّبو عمى 
محمد فتيح مثاًل يبسط القول في . أخطاء وتجاوزات لمّنظرّية المطّبقة، فنجد د

، من عّدة زوايا ()أخطاء اّلذين طّبقوا الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويمّية عمى العربّية
:  أىّميا

 قصور الفيم لمّنظرّية والّتطبيق الخاطئ. 

 االقتصار عمى مراحل الّنظرّية األولى وعدم متابعة تطّوراتيا. 

 الخمل وعدم االنتظام في استخدام المصطمح. 

                                                 

ندوة تقّدم المسانّيات في . الّدراسات الّصوتّية في المغة العربّية بين الوصف والّتفسير. 
 .43صاألقطار العربّية، 

المعرفة المغوّية، طبيعتها وأصولها تشومسكي، : محمد فتيح لترجمتو لكتاب. مقّدمة د . 
.  39-9ص: واستخدامها
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 ميشال زكرّيا في تطبيق . فتيح تحمياًل وافيًا لتجربة د. ونجد لدى د
. الّنظرّية الّتوليدّية الّتحويمّية عمى العربّية، وبيان لممآخذ عمييا

تحاول أن تستنبط من " المدرسة الخميمّية الحديثة"نجد كذلك مدرسة ىي 
أعمال الخميل بن أحمد وتالميذه نظرّية عربّية حديثة تمّثل امتدادًا منتقى آلرائيم 

ن تكن ىذه الّنظرّية قد تعّرضت لكثيٍر من الّنقد واالّتيام . ()ونظرّياتيم الّسابقة وا 
. بالّتكّمف في فيم آراء القدماء وتحميميا ما ال تحتمل

 

إذا كان البحث الّداللّي في " محّمد غاليم أّنو . أّما في مجال الّداللة فيرى د
لغاٍت أخرى قد قطع أشواطًا ميّمة فإّن المكتبة العربّية ما تزال فقيرة إلى حدٍّ كبير 

فالمنشورات العربّية عمى قّمتيا يّتسم أغمبيا بسمة واحدة أساسّية ... في ىذا الميدان
غاليم نقدًا تطبيقّيًا . ، ويقّدم د()" ىي غياب الّتصّور الّنظرّي والمنيجّي الواضح

. ألبرز كتب الّداللة العربّية يوّضح فيو مآخذه عمييا

إذن، والحال ىذه، فإّننا نجد من الّصعوبة بمكاٍن الّتحّدَث عن نظرّية لسانّية 
ن كان من الممكن الحديث عن أبحاث لسانّية بعضيا  عربّية حديثة متكاممة، وا 

ناضج وبعضيا اآلخر أقّل من ذلك، وعن فروٍع من البحث المغوّي قد حالفيا الحّظ 
. في الّدراسة أكثر من فروٍع أخرى

 

 

                                                 

المدرسة الخميمّية الحديثة والّدراسات المسانّية الحالّية في . عبد الرحمن الحاج صالح. د . 
 .367ص ندوة تقّدم المسانّيات في األقطار العربّية، العالم العربّي،

 .101ص ندوة تقّدم المسانّيات في األقطار العربّية، عن البحث الّداللّي العربّي، .
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الخالصة 
ال يمكن أن تنبنَي - عمى وضعيا الحاليّ –من المؤّكد أّن الّنظرّية القديمة 

عمييا حوسبة متكاممة لمعربّية، لكّن من الواضح أيضًا أّن الّنظرّية المسانّية الحديثة 
ّن ىذه . لم تضع نموذجًا متكاماًل لعموم العربّية يصمح قاعدة لحوسبة متكاممة وا 

ذروة التّناقض عندما يراد حوسبة شيٍء غير مؤطٍَّر - في تصورنا–المشكمة تمّثل 
. نظرياً 

ولقد جاء في تراثنا  المغوي كثير من اإلشراقات المغوية العممية التي طرحتيا 
لكن ىذا برأينا ال يغني عن استخدام مناىج البحث . النظريات المسانية الحديثة

والشك أن التطور من قضايا . المغوي الحديثة في وصف المغة وفي البحث المغوي
ن كانت ثابتة وخالدة بحكم ارتباطيا بالقرآن، إال  العمم الطبيعية، فالمغة الفصحى وا 

والمغويون القدماء لم يضعوا قواعد المغة، . أن وصفيا ووسائل تعميميا قابمة لمتغير
بل استخمصوىا من الواقع المغوي ووصفوىا بالوسائل التي كانت متوفرة ليم في 

واآلن وقد ظيرت أدوات جديدة لموصف المغوي فال نرى بّدًا من األخذ . ذلك الوقت
.  بيا حتى تستمر المغة في الوجود مواكبة لمتطور العممي

ونشير إلى مساىمة ميمة ومثال وجدناه جديرًا باالىتمام يتمثل في كتاب 
لمدكتور نياد  (العربّية، نحو توصيف جديد في ضوء المسانّيات الحاسوبّية)

األولى : فإّن أىّمّية ىذا الكتاب في نظرنا تكمن في نقطتين منيجيتين. الموسى
تّتصل باستيعابو لمقضايا المختمفة اّلتي تشّكل اىتمامًا لمسانّيي الحاسوب العرب، 
والثّانية باعتماده التراث المغوي مصدرًا لبناء مادة عممو مستعينًا بو عمى صعيد 

وىو ما نرى أنو دور يمكن . المحتوى واألدوات، وتوظيف ىذا كمو توظيفًا جديداً 
لمغويين العرب القيام بو في إعادة وصف المغة الفصحى، تمييدًا لطرح جديد 

.  يتناول أساليب دراستيا وتدريسيا، وربما يكون مقدمة لتناول لساني مختمف
 

 

 

 


