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 :مقّدمة

 إذ ، يصعب فصؿ الفكر عف الٌمغةأٌنو ىك بيف األشياء المتٌفؽ عمييا مف   
 فيي اٌلتي تمٌكنيا مف نقؿ كاألمـ،ف المغة تعٌبر عف أسمكب التٌفكير لدل الشعكب إ

 إيصاؿ معارفيا طريقة كتختمؼ األمـ بعضيا عف بعض في ،رائياآأفكارىا ك
ؼ عف المُّغة العربٌية أٌنيا ابتكرت أسمكب ك المعركمف ،بكساطة الٌمغة التي تستخدميا

 في نقؿ المعارؼ بيف األمـ بصفة عاٌمة كبيف ميمِّا لعب دكرنا الذمالتفكير الجبرٌم 
 سنتطٌرؽ لمٌدكر أتي كفيما م، بعضيا البعض بصفة خاٌصةبيفمدارس التٌفكير فيما 
 بناءفي  ( يعتبر مف أبرز خصائص المُّغة العربٌيةمذاؿٌ ك)رٌم باٌلذم لعبو التٌفكير الج

 . الحديثة (الحاسكبٌية)األجيزة 

 : البرمجياتّية واألجهزة االفتراضّيةواألجهزة الماّدّية األجهزة

 منتصؼ الٌتسعينٌيات كاف مفيكـ الجياز في ميداف إلى أٌنو بالٌذكر يجدر
 ( اإللكتركنيٌ الجانبكخاٌصة إلى  ) إلى الٌتركيبة الماٌدٌية يرمزالحاسكبٌيات 

 إذ يستخدـ كذلؾ في ميداف البرمجٌيات المصطمح بعد ذلؾ أصبح ىذا ،بملمحكاس
 (في العالقة مع ىندسة البرمجٌيات) البرمجياتٌية األجيزة فأصبحنا نتحٌدث كذلؾ ع

  .(االفتراضٌية جافا آلة )االفتراضٌية عف األجيزة ككذلؾ

:  البارزة في الّرياضّياتالمدارس

 اليكنانٌية كالعربٌية مف أبرز المدارس في ميداف الٌرياضٌيات المدرستاف تعتبر
 زميمتيا اليكنانٌية بما عف  كتتمٌيز المدرسة العربٌية، كالجبراليندسةكالمتمٌثمتاف في 

: مأتم
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 العربٌية المدرسةمف األكلى إلى الثٌانية، ما يمٌكف  (مكرفيـز) عالقة عاٌمة كجكد 
 عبارات المفاىيـ المستخدمة في المدرسة اليكنانية بكساطة فمف الٌتعبير ع

 .كمعادالت جبرٌية

 ما يجعميا  (خكارزمٌيات) الجبرٌية إلى إجراءات المعادالت عمى ترجمة القدرة
 . الحاسكبقابمة لممعالجة بكساطة 

 : الحاسوبوبنية األرقام لغة

رقاـ أل أٌنو ال يفيـ إال لغة األرقاـ كبالٌذات االحاسكب المعركؼ عف مف 
 البرمجة األجياؿ المتتالية لمحاسكب كلغات أفٌ  أدؽٌ  كىذا يعني بطريقة ،العربٌية

كشبكات الحاسكب كالٌتكنكلكجٌيات المختمفة المستخدمة لبنائيا تعتمد أساسنا عمى 
 كىذا يعني بكٌؿ بساطة أٌنو لكال المدرسة العربٌية لما كجد ، جبرٌم محضنمكذج

 .  بالٌنمط المعركؼ حاليِّا عمى األقؿٌ الٌرقميٌ الحاسكب 

 : والبرمجةالجبر

 تركيب:  أم برنامج حاسكب عمى كجو العمكـ مف نكعيف مف الٌتراكيبيتكٌكف
 تركيبة كيعتبر تركيب البيانات تركيبنا تكنكلكجيِّا لحاممة ،البيانات كتركيب الٌتحٌكـ

 تركيبنا أٌما تركيب الٌتحٌكـ فيمكف اعتباره ،جبرٌية بكساطة ما يعرؼ بآلة فكف نيكماف
 بكساطة  أعالهتكنكلكجيِّا لمعممٌيات المطٌبقة عمى حاممة الٌتركيبة الجبرٌية المذككرة 

 كالٌدليؿ ، الكحيدة المناسبة لمكضع الٌتكنكلكجٌي الحاليٌ اآللة اٌلتي تعتبر ىااآللة نفس
 اٌلتي طرأت عمى لغات البرمجة كأٌدت إلى استحداث الحديثةعمى ذلؾ الٌتطٌكرات 

 لغات برمجة استخداـ كقد حدث ىذا بعد محاكلة ، الٌتكٌجوبالكائنٌيةالمُّغات المسٌماة 
 طريؽ عفليس ) مف بينيا ،مبنٌية عمى نماذج خارجة عف إطار الٌنماذج الجبرٌية

 كىذا ،نمكذج المنطؽ اٌلذم يرجع أساسنا إلى المدرسة اليكنانٌية القديمة (الٌصدفة
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بالٌرغـ مف الٌتركيج اليائؿ لبعض ىذه الٌمغات كالٌتصريحات مف بعض الٌدكؿ 
 ميداف الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات الستخداميا كمغات الجيؿ فيالمتطٌكرة 
 .  الخامس

 : واألنواع المجّردة لمبياناتالمجّردة األنواع

 المجٌردة لمبيانات بصفة خاٌصة كاألنكاع األنكاع المجٌردة بصفة عاٌمة تكمف 
بصفة مستقٌمة  (الماٌدٌية منيا كاالفتراضٌية)في آلٌيات جبرٌية تمٌكف مف تمثيؿ األجيزة 

 يمكف اذ كؿ، المكٌظفة لبنائياالبرمجة عف لغات كحٌتىعف الٌتكنكلكجٌيات كاألدكات 
 إذ ، الٌتصميـ كالٌتدقيؽ كالٌتحقيؽ لؤلجيزة قبؿ بنائيامرحمة اآللٌيات في قذ قعماؿاست

 :يأتي تتكٌزع كما األجيزةيتبٌيف أٌف الٌتكمفة ليذه 

 40 %لمٌتصميـ.  

 40 % كالٌتحقيؽلمٌتدقيؽ. 

 20 %لمبناء. 

 :أمثمة

 : المكدسمثال: أوال

 بيانات تحتكم عمى مجمكعة مف العناصر المرتٌبة يمكف تركيبة ىك المكدس
 كتكمف.  المكدسقٌمة مف نياية كاحدة يطمؽ عمييا اسـ ذفياح/ إضافتيا أك سحبيا 

 / العنصر المسحكب ىكالعنصر المدخؿ أخيرنا : أتيخاصٌية المكدس فيما م
 .  أكالن المحذكؼ
 

 



 73 

 

 
 :األصناف

  العناصر  المكدس
  : الجبرّيةالعممّيات

  المكدس> : -- الفارغ  المكدس

  المكدس--> العناصرالمكدس   : اإلضافة

  المكدس --> المكدس : الحذؼ

  العناصر-->  المكدس : السحب

  العناصر :--> الخاطئ العنصر
  :الجبرية المعادالت

  ـ = ((ـ ،ع)اإلضافة ) الحذؼ

  الخاطئالعنصر  = (المكدس الفارغ) الٌسحب
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  ع = ((ـ ،ع)اإلضافة ) الٌسحب

  الفارغ المكدس = (المكدس الفارغ) الحذؼ

 :مثال معالجات النصوص : ثانيا

 

 

 

 

 

 

       

            

           

         

                

                

         

           

              

         

 
 

 :األصناف

 حرؼ حذؼ
 اليميف إلى إزاحة
 اليسار إلى إزاحة
  إلى البداية إزاحة
  إلى النيايةإزاحة
  سطرمحك
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 السطر السمسمة األبجدٌية 

 

 :الجبرية  العمميات

 السمسمة: -->  فارغة سمسمة

 السمسمة   -->األبجدية السمسمة:  حرؼ إدراج

 الٌسطر>  -- السمسمة السمسمة:  سطرإحداث

 الٌسطر --> : فارغ   سطرإحداث

 الٌسطر-->  السطر األبجدية:  حرؼ إدخاؿ

 الٌسطر-->  السطر : حرؼ حذؼ

 الٌسطر-->  السطر :  إلى اليميفإزاحة

 الٌسطر-->  السطر : إلى اليسار إزاحة

 الٌسطر-->  السطر : إلى البداية إزاحة

 الٌسطر-->  السطر : إلى النياية إزاحة

 الٌسطر-->  السطر : سطر محك

 :الجبرّية المعادالت 

 (، سمسمة فارغةفارغةسمسمة )إحداث سطر= فارغ   سطرإحداث

 (( = 2، س1س)أ، إحداث سطر) حرؼ إدخاؿ

 ((2أ ، س)، إضافة عمى اليسار 1س)  سطرإحداث                
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 (( =فارغة، سمسمة 1س)إحداث سطر) حرؼ حذؼ

 (، سمسمة فارغة1س)  سطرإحداث                

 ((  =2أ ، س) اليسار، إضافة عمى 1س)إحداث سطر) حرؼ حذؼ

 (2، س1س)  سطرإحداث               

 ( =( سفارغة،سمسمة ) إحداث سطر)  إلى اليسارإزاحة

 (سمسمة فارغة، س)  سطرإحداث               

 (( =2، س(، أ1س) اليميفإضافة عمى ) إحداث سطر)  إلى اليسارإزاحة

 ((2سأ ، )، إضافة عمى اليسار 1س)  سطرإحداث

 (( = فارغةس، سمسمة ) إحداث سطر)  إلى اليميفإزاحة

 (س، سمسمة فارغة)  سطرإحداث               

 ((( =2أ ، س) اليسار عمى، إضافة 1س) إحداث سطر)  إلى اليميفإزاحة

 (2، س(، أ1س) إضافة عمى اليميف)  سطرإحداث               

 (( =2س، 1س)إحداث سطر) إلى البداية إزاحة

 ((2، س1س) سمسمة فارغة، إحداث سمسمة)  سطرإحداث  

 (( =2س، 1س) إحداث سطر) إلى النياية إزاحة

 (، سمسمة فارغة(2، س1س)إحداث سمسمة )  سطرإحداث    

 ( فارغةسمسمةسمسمة فارغة، ) إحداث سطر = (ر) سطرمحك

 :والّتدقيق المجّردة األنواع
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 عف طريؽ الٌنمذجة المباشرة باستخداـ المعادالت الجبرٌية دقيؽتٌ اؿ عممية تتـٌ 
 كذلؾ باعتبار المعادالت الجبرٌية بمثابة قكاعد تكرارٌية ،لمتٌنفيذكبرنامج مجٌرد قابؿ 

مثاؿ معالج النصكص في الفقرة  مثاؿ المكدس أكب ذلؾ تكضيح كيمكف ،لمكتابة
 . أعاله

 :وجافا المجّردة األنواع

ىما يعتمد لي كلكٌف ؾ، افتراضي كجافا كمغة برمجةكجياز بيف جافا نفٌرؽ  
 ، عمى اآللٌيات الجبرٌية المذككرة أعالهالكاقععمى األنكاع المجٌردة، أم في 

 برمجة/  شيئٌيةبرمجة) الٌتكٌجو كائنٌية عف لغة البرمجة جافا أٌنيا لغة كالمعركؼ
 عمى أٌنيا  الكائنات كتعرؼ ، تمٌثؿ الكائنات أساس ىيكمٌية البرمجةإذ، (كائنٌية
 كما ىذا الٌتعميب في الكاقع إال تسمية ، الكظيفٌية معناكالٌدكاؿ لمبيانات تعميب
ٌف البيانات ىي العناصر المكٌكنة لممجمكعة الحاممة إذ إ ،جبرٌيةلكجٌية لتركيبة كتكف

 الٌدكاؿ الكظيفٌية فيي ترجمة خكارزمياتٌية لمعممٌيات كأما ،ليذه الٌتركيبة الجبرٌية
ـٌ الٌتطٌرؽ ليا  مثاؿ المكدس المعرؼ ب كيمكف تكضيح ذلؾ ، سبؽفيماالجبرٌية اٌلتي ت

 .   أعاله

 : البرمجّياتوهندسة الجبرّية النماذج

 كالتٌقنيات المناسبة لكضع المكاصفات بالمنيجٌيات ىندسة البرمٌجيات تيعنى 
 ىاكتحقيؽ ىاكاآلليات الالزمة لتصميـ األنظمة ذات الٌتراكيب المعٌقدة كتدقيؽ

 عف ىذه األنظمة أٌف المعركؼمف ك ،ككذلؾ العالقة بالٌزمف الحقيقيٌ تيا، كبرمج
 الٌصعيديف عمىحدكث أبسط األخطاء فييا بإمكانو أف يسٌبب أضرارنا جسيمة 

ـٌ الٌتكٌجو إلى استعماؿ الٌنماذج ،الماٌدٌم كالبشرمٌ   الجبرٌية كفي ىذا المجاؿ كذلؾ ت
 اٌلذم كالٌدليؿ عمى ذلؾ االىتماـ البالغ ،بعد أف أثبتت الٌنماذج األخرل قصكرىا
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تكليو بعض الٌشركات العمالقة ليذا المجاؿ مف خالؿ استثمارات في بحكث متطٌكرة 
 .  بيا مراكز بحكث متطٌكرة جدِّاتقكـ

 : المستقبمّية ألزمة البرمجّياتوالحمول العربّية المدرسة

 كىذا ، المعركؼ أٌف صناعة البرمجٌيات تعيش أزمة مزمنة منذ زمف بعيدمف
بالٌرغـ مف الٌتطٌكرات الممحكظة اٌلتي شيدىا ىذا القطاع خاٌصة في ميداف الٌمغات 

 مقارنة بالٌتطٌكر المذىؿ اٌلذم حدث ضئيالن  ىذا الٌتطٌكر يبقى لكفٌ  ، البرمجةكأدكات
 كمف أبرز آثار ىذه األزمة ،لمحاسكبفي ميداف الجانب المتعٌمؽ بالبنية الماٌدٌية 

 أسعار األجيزة الماٌدٌية اٌلتي ىي معاالرتفاع المتكاصؿ ألسعار البرمجٌيات مقارنةن 
 أٌف الحٌؿ سيأتي مٌرة أخرل مف المدرسة العربٌية أم عف كيبدك ،في انخفاض مستمرٍّر 

 بو فرؽ ظى كالٌدليؿ عمى ذلؾ الٌدعـ غير المحدكد اٌلذم تح،الجبرٌيةطريؽ الٌنماذج 
 اٌلتي اعتمدت المنيجٌيات الجبرٌية في خططيا البحثٌية الجنسٌياتالبحث متعٌددة 

 بمركز د ج المكجكد أ فريؽ  : الفرؽىذه ك نخٌص بالذكر مف ،لمخركج مف األزمة
 ،بحث كاتسكف لشركة إ ب ـ اٌلذم ابتكر نمكذج الجبرٌيات المتعٌددة األصناؼ

 بمعيد ستانفكرد لمبحكث بالكاليات المٌتحدة األمريكٌية اٌلذم طٌكر المتكاجدكالفريؽ 
.  أعاله ليشمؿ الٌنظـ المكازية كالٌنظـ المكٌزعة كشبكات الحاسكبالمذككرالٌنمكذج 

 مف باحثيف ينتمكف كالمتكٌكف المشركع المعركؼ باسـ كمباس  بالٌذكركما نخٌص 
جامعة إيدينبرا ك ببرليف،إلى أبرز الجامعات األكركبٌية كجامعة الٌتكنكلكجيا 

 برشمكنا جامعةك، بالدنمرؾجامعة أرىكس كجامعة جنكا بإيطاليا، كببريطانيا، 
 ىذا ساىـ كقد ،جامعة باريس الجنكبية بفرنسا كجامعات أكركبية أخرلكبإسبانيا، 

 كيجدر بالٌذكر ق،المشركع في إثراء مفيـك ما سمي بالمكاصفات الجبرية كتكضيح
 ىذه الجيكد كالمبادرات تٌكجت بإنشاء فريؽ عمؿ ينشط ضمف الفدرالية العالمية أفٌ 

ف مف أمريكا الشمالية كأكركبا مف بارزما الفريؽ باحثذـٌ قض مإذ المعمكمات، لمعالجة



 79 

 كيقكـ بتنظيـ ندكة دكلٌية سنكٌية تحت عنكاف التٌقنيات الجبرٌية لتصميـ ،كالياباف
 . البرمجٌيات

: الخالصة

 الٌرياضٌية المدرسة أسمكب التٌفكير الجبرٌم كمف ثمة أفٌ   مٌما سبؽنستنتج
 نقؿ لـالعربٌية ال تزاؿ قائمة كفٌعالة، بؿ مكاكبة لمٌتطٌكر الٌتكنكلكجٌي المعاصر إذ 
 أفٌ كبما . مبدعة في أبرز ميادينو، أال كىك ميداف الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات

 فإفليذه المدرسة  (بالمفيـك الجبرم)الٌمغة العربٌية تعتبر الٌتركيبة الحاممة األساسية 
الخالصة كاضحة فيما يخص الجدؿ القائـ حكؿ قدرة الٌمغة العربٌية الستيعاب عمكـ 

 .  العصركتكنكلكجٌيات
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الّتعقيبات والمناقشات 

  و  في مستيٌؿ تعقيبو بالتَّحيّْة لمٌدكتكر محٌمد  عربّياتالّدكتور عبد الّمطيفتكجَّ
بٌطاز مف الجزائر شاكرنا إٌياه عمى ىذه المحاضرة القٌيمة الفريدة في مفيكميا 

لفتحو جديد ، كلبناء حضارة ليذه -  إف شاء اهلل–كمحتكاىا، كىي بداية مؤٌممة 
األيٌمة عمى أسسو سميمة جذكرىا عميقة في تاريخ ىذه األيٌمة، كقد أكضح كيفٌية 
بناء حضارة جديدة لؤليٌمة عمى أيسس مكينة، إذ تككف بدايتيا إدراؾ ىذه األيٌمة 
مَّت اآلذاف مف كثرة ما سمعنا مف  لحقيقتيا كمكطف رفعتيا كعٌزتيا، فقد صي
انتقاداتو لمُّغة العربٌية بغية تمزيقيا ككضعيا في شرائح جديدة لتناسب اآللة 
الحديثة الغربٌية، فاألٌمة العربٌية تعيش اآلف في غفمةو كتيوو يجعميا بعيدة عف 
معرفة ىيكٌيتيا كحقيقتيا كجذكرىا العميقة في العمـ كالمعرفة،  كىذه الغفمة 

ـى كىًثيرن } كيصفت في القرآف الكريـ بقكلو تعالى يىنَّ لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى  مّْفى اٍلًجفّْ كىاإًلنًس اكى
ـٍ قيميكبه  ـٍ أىٍعييفه الى لىيي لىيي ـٍ آذىافه الى  يىٍفقىييكفى ًبيىا كى لىيي كفى ًبيىا كى  يىٍسمىعيكفى ًبيىا ال ييٍبًصري

ـي  ؿُّ أيٍكلىػًئؾى ىي ـٍ أىضى  {اٍلغىاًفميكفى                   أيٍكلىػًئؾى كىاألىٍنعىاـً بىٍؿ ىي
فالٌنيضة العربٌية القادمة تتطٌمب الٌتخٌمص مف ىذه الغفمة كالعكدة (  179األعراؼ)

. إلى المرتكزات األىساسٌية لؤليٌمة كاإلحساس بالمسؤكلٌية المباشرة تجاه أٌمتنا

  إلى أٌف ىذه المحاضرة قد فتحت آفاقنا جديدة،  اأُلستاذ مأمون الحّطابأشار 
كاستدعت مناقشة الحضكر المحاضر في بعض األيمكر بغية ربط المعارؼ 

بعضيا في بعض ،  ذاكرنا أٌف تدريس الحساب كالجبر كاليندسة اٌلذم كاف مقرِّا 
، كالكالككلس ابتعاده عف الٌتجريد ،  (Calculus)سابقنا استيبدىؿ بو الكالككلس 

كىذا خمؿ؛ ألٌف البحث العممٌي األساسٌي اٌلذم يتطٌمب العقؿ الٌرياضٌي يستدعي 
الٌتجريد، فالٌنمذجة الٌرياضٌية تستكجب معرفة بالعمكـ المجٌردة مثؿ الجبر، 

( Calculus)كعكدة الغربٌييف إلى استخداـ الجبر مؤٌشره عمى اٌتياـ الكالككلس 
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بأٌنو ال يصمح في ىذا المجاؿ، فيك أدخؿ الجبر كاليندسة كالحساب كطرحيا 
مف منظكرو جديدو كىك منظكر المجمكعات، كلذا انبثقت الحاجة اآلف إلى 

.   العكدة إلى الٌتجريد في العمـ خاٌصةن في مكضكع المُّغة

ـٌ أشار إلى قكؿ تشكمسكي إفَّ المُّغة العربيَّة يمكف نمذجتيا رياضيِّا،   : ث
ا أٌف ىذا بال شٌؾ منطمؽه مف فكره في الٌنحك الكٌمٌي، كأفَّ النَّحك ىك عبارة  مكضحن

عف منطؽ داخؿ الٌدماغ، كالمنطؽ يمكف الٌتعبير عنو رياضيِّا، لكٌف تجربة استخداـ 
، كلعٌؿ  الٌرياضٌيات أك الكالككلس في الٌتعبير عف المُّغة العربيَّة لـ يكافقيا حظّّ كبيره
استخداـ الجبر كتطبيقو يفتح آفاقنا كبيرةن جدِّا خاٌصةن في عمـ الٌداللة، كلذا ينبغي 
دراسة ىذا األمر كمحاكلة تطبيقو عمى المُّغة العربيَّة، فيذا عممنا،  فمماذا ال نعكد 

!. إليو كنطٌبقو عمى لغتنا؟

  أٌف ىناؾ بكننا كفجكةن في الٌنظرة إلى الٌترجمة بيف السَّّيد ماجد الّطاهررأل 
التٌقنٌييف كأىؿ المُّغة، مشيرنا إلى ما ذكره المعٌقبكف عمى المحاضرة الٌسابقة 

، فالتٌقنٌيكف ذكركا أفَّ ىناؾ خمالن في الٌترجمة " الٌترجمة اآللٌية لمُّغة العربيَّة"
اآللٌية، كينبغي أف نبدأ بالٌتطكير إلصالح ىذا الخمؿ، كىذا خيره مف أف ال 
نبدأ، كمف المعركؼ أٌف ىناؾ مستشرقيف يقكدكف ىذا المجاؿ، كرٌبما في 

كالمُّغكيُّكف يقكلكف إمَّا أف ، المستقبؿ يعطكننا كيممكف عمينا ما يريدكف ال ما نريد
مَّا أف تيٍترىؾى ىذه  تككف دٌقة الٌترجمة اآللٌية لمُّغة العربٌية بنسبة مئة في المئة، كا 
الٌترجمة اآللٌية كييقتصر االعتماد عمى الٌترجمة البشرٌية، كي ال يساء إلى المُّغة 

. العربيَّة

كبالٌنسبة لمحاضرة الٌدكتكر محٌمد بٌطاز فقد أشار إلى أٌنو مختصّّ باآللة 
كالمشكمة ال تكمف فييا، بؿ تكمف في الجانب البرمجٌي ليا، متسائالن ىؿ المقصكد 

في حديث المحاضر اآللة أـ الجانب البرمجٌي لآللة؟ كقد استكضح المقصكد 



 84 

بالمكدس اٌلذم طيرح في ىذه المحاضرة أىك ما نعرفو كىك مكاف في الٌذاكرة لتخزيف 
العناكيف عند التفرُّع في الخكارزمٌية، كيككف أخذ المعمكمات كالعكدة إلييا بالرُّجكع 

، أـ إٌنو شيءه آخر لـ نسمع عنو؟  ...عكسيِّا، كلف تحصؿ فييا أمُّ حالة حذؼو 

  ىؿ ىناؾ إمكانية لكصؼ لغة كصفنا تامِّا باستخداـ الّدكتور داوودتساءؿ 
! الكصؼ الجبرٌم؟ كىؿ تٌمت محاكالت لكصؼ المُّغة العربيَّة بطريقة جبرٌية؟
فمف المعركؼ أٌف أصعب شيءو في عممٌيات الحكسبة ىك المتعٌمؽ بالمُّغة 

ـٌ تحكيؿ الكصؼ الجبرٌم اٌلذم يعتبر  ا إمكانٌية أف يت كتحميؿ المُّغات، مكضحن
إلى برامج مثالن ،  مشيرنا  (high abstraction)تجريدنا عالي المستكل لمُّغة 

دد تكٌممت بالٌنجاح في إنشاء محٌمؿ لغكٌم   إلى أٌنو قاـ بمحاكلة في ىذا الصَّ
(Parser)  نتاج  كصؼ ليا كىي قادر عمى تحميؿ الجمؿ العربيَّة الٌصعبة ،  كا 

َـّ ىذا األمر عف (Parsing)مخرجات الٌتحميؿ  ، كمف الممكف أف يككف قد ت
طريؽ الكصؼ الجبرم مف دكف إدراؾو لذلؾ، ذاكرنا أنَّو قد استخدـ األشكاؿ 
كرٌية إلنشاء ىذا المحٌمؿ المُّغكم ، متمٌنينا أف يقكـ باستخداـ الكصؼ  الصُّ

الجبرٌم، فيؿ مف الممكف أف نصؼ لغتنا كصفا تامِّا باستخداـ الجبر، كيككف 
قابالن لمٌتحكيؿ الٌرياضٌي؟   

  ما اٌلذم يمكف أف يقٌدمو المُّغكٌم لممبرمج في الّدكتور مشهور مشاهرةتساءؿ 
حالة إقامة تعاكفو مشترؾ بيف كمٌية تكنكلكجيا المعمكمات كقسـ المُّغة العربيَّة،  
كىؿ إنجاز رسائؿ عممٌية مشتركة أك بحكث مشتركة سييعٌزز صمة الٌرحـ بيف 

! ىذيف الٍتخصُّصيف؟

  ردِّا عمى تعقيبات الحضكر أيعطيت الكممة لمٌدكتكر محٌمد بطَّاز، إذ استيٌؿ رٌده
بتكضيح المقصكد بالمكدس، ميشيرنا إلى أنَّو كما ذكر الٌسٌيد ماجد، فيك يصٌنؼ 

ضمف األنكاع المجرَّدة لمبيانات، كىذا يعني أٌننا ينبغي أف ندرؾ الفرؽ بيف 
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كاستخدامو، فإذا أردنا أف نستخدـ اإلجراءات           (كىك نكعه مجٌرد)المكدس 
(Procedures)  كعند االنتياء مف تنفيذ اإلجراء األخير ، نضعيا في صفكؼو

نقكـ بتنفيذ ما بعده كىك الٌداخؿ أكالن،  فيذا استخداـ المكدس، أٌما المكدس فمثالو 
، فيذه نستطيع  أف نصفيا كىي خارجة ...في تجريد البيانات الٌطابكر، الٌشجرة 

فالمكدس مفيكـ مستقٌؿ يىعني أىفَّ الدَّاخؿ أخيرنا خارجه . عف استخداميا الٌتكنكلكجيٌ 
أىكَّالن، كلو استخدامات متعٌددة، فعند قيامؾ بعمؿ أينمكذجو معيَّف في برنامج معقَّد 

.   تستطيع أف تستخدـ المكدس  مباشرةن إلنجاز عمؿو آخر

ـٌ تحٌدث عف أىٌميَّة الفكر الجبرٌم، إذ تكمف أىٌمٌيتو في تجٌرده مف التٌفاصيؿ  ث
، فالٌتجريد عائده إلى قٌكة التٌفكير  الٌتكنكلكجٌية، ألفَّ الٌتكنكلكجيا في تغيُّر مستمرٍّر

العربٌي، كلكاله لما كصمنا إلى اإلنجازات الحالٌية التي كصمنا إلييا،   كىناؾ نكعاف 
لمٌتجريد، األنكاع المجرَّدة كاألنكاع المجٌردة لمبيانات، مشيرنا إلى أٌف ىناؾ فرقنا بيف 

البيانات المدخمة ضمف إجراءات كالبيانات المدخمة أثناء تنفيذ البرنامج، فمف 
الممكف أف تيٍنقىؿى البيانات مف شبكةو إلى أخرل كال تيرل إالَّ بشكؿ سالسؿ أحاد 

فيك شيءه آخر، كقد ذكر أٌف المعادالت  (interpretation)كأصفار، أٌما التٌفسير 
الجبرٌية تعني أف تكتب اإلجراء اٌلذم تريده، فعند ترجمة نٌص            

(Compile)  ييعمؿ لو تدقيؽ بالٌنسبة لممترجـ(Compiler) فيناؾ الٌتجريد ،
. كتركيبة بيانات أك أٌم نكعو آخر (implementation)كىناؾ التَّطبيؽ 

أٌما بالٌنسبة لمسُّؤاؿ عف المقصكد في المحاضرة أىك اآللة أـ الجانب البرمجٌي 
ليا، فقد ذكر أفَّ اآللة عبارة عف مستكيات مف الٌتجريد،  فيي تعتمد في بنائيا 

عمى نمكذجو جبرٌم محض، كالعالقات الجبرٌية تقكـ بتكضيح نتيجة إنجازؾ، كىؿ 
أنت عمى خطأ أـ عمى صكاب، فاإلجراءات التي قمت بيا عممٌية بسيطة مجٌردة 

لكف معرفة أٌنيا صحيحة تككف باستخداـ العالقات الجبريَّة،    مشيرنا إلى أٌف ىناؾ 
كثيرنا مف األخكة يعتقدكف أٌف الخكارزمٌيات ستحٌؿ المشكمة مف دكف تقديـ الجيد 
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المطمكب كىذا غير ممكف، كقد ذكر أٌنو قد أعطى طالبة مجٌدة، تكٌد أف تقٌدـ عمال 
ا كامالن عبارة عف  ر الٌنصكص فكتبت برنامجن متقننا في أطركحتيا لمماجستير، محرّْ
ا حاسكبيِّا، فال تكجد فيو إجراءات ككظائؼ  معادالت بحيث يظير أنَّو ليس برنامجن
ا لغة برمجة ، كقد قامت بكتابة نمكذجو أٌكلٌي  كتعريفات نكعيَّة، كال يكجد فيو أيضن

لتكضيح مٌيزات برنامجيا، كلكٌف الكقت لـ يتح ليا أف تجرم نقاشنا حكؿ ىذا 
فالكصكؿ إلى إنجازاتو بالٌتكنكلكجيا بيذا الٌتجريد غير ممكف، كلكٌف ... البرنامج 

.   األفكارى صالحة لمٌتدقيؽ

كقد أكضح أٌنو مف الممكف كصؼ لغتنا العربٌية كصفنا كامالن بطريقة جبرٌية، 
كالجبرٌيات ىي عبارة عف كضع -  كما قاؿ تشكمسكي–فالمُّغة العربيَّة لغة جبرٌية 

أنمكذج لغكٌم دقيؽ جدِّا، كلكٌف ىذا األمر يتطٌمب تعاكننا مف المُّغكٌييف كالحاسكبٌييف، 
كالمحاكالت المكجكدة في كقتنا الٌراىف تقتصر عمى كتابة محٌمؿ لمغات البرمجة، 

ا أٌف ما ىك مكجكد في المُّغة الطبيعٌية مطركحه اآلف عمى مستكل لغة  مكضحن
البرمجة، فمغات البرمجة تحتكم عمى قكاعد نحكٌية كتفتقر إلى عمـ داللة معتمد 

كدقيؽ كمثؿ ذلؾ في المُّغات الطَّبيعيَّة، كقد أشار إلى دراستو لمغة برمجة 
الخكارزمٌيات عندما كاف طالبنا، ككاف الحاسكبٌيكف يدرسكف مع لغة البرمجة 

Fortran))  لغة(Algol) كالمشكمة أنَّنا نكتشؼ ػ كٌؿ سنة ػ خطأ في ىذه المُّغة ،
، كالخطأ لـ يكف في عمـ الٌداللة، فيي معركفة، كلكنَّو في  يحتاج إلى تصحيحو

ا بمغة  يعتمد لغة جافا، كما أٌف  (algol)الفيـ، فالمبرمج أحياننا عندما يكتب برنامجن
كالبرنامج المنٌفذ  ((Compilerالمبرمج ىك مىف يكتب برنامج جافا كالمترجـ 

(executer) اٌلذم يستجيب بسرعةو متناىيةو لمغة جافا، ألفَّ كصؼ الٌداللة يككف ،
.   بالمُّغة الطَّبيعٌية أم أٌف كصؼ ما يقكـ بو البرنامج مكجكد في المُّغة الطَّبيعيَّة

إٌف المحاكالت اٌلتي تٌمت بالمُّغات الجبريَّة في حدكد معرفتو : كأضاؼ قائالن 
ىي إعطاء داللة دقيقة غير غامضة يفيميا كؿُّ البشر بالٌطريقة نفسيا، كما زالت 
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- المؤٌسسات تعمؿ عمى حٌؿ جانب الٌداللة في أزمة البرمجٌيات، كال بٌد أف يككف لنا
.   دكره في حٌؿ ىذه األزمة- نحف العرب

كقد أشار إلى أٌف المبرمج كالكاتب مف الممكف أف يتكٌصال إلى خطأ في 
ـٌ  مترجـ الجافا، كلكٌف ىذا األمر رٌبما يحصؿ بعد مٌدة طكيمة تيقدَّر بعشر سنكات، ث
ا، كبعد التٌنفيذ يكتشؼ أٌف المترجـ يكجد  أكضح أٌف بعض المبرمجيف يكتب برنامجن
فيو خطأ، كىنا تكمف أىٌميَّة الجبر الذم يعالج القضايا غير المنتيية بطريقةو منتيية 

مثؿ األرقاـ الٌطبيعٌية، فإذا حٌددت مفيكمنا كرغبت في كضع مقاييس لو تممسو 
باليد، كىذه قٌكة المكاصفات الجبرٌية، ذاكرنا أٌف األيمكر األمنيَّة لمبرمجيَّات ميٌمة جدِّا، 

.   فمف المفترض أف نككف مستقٌميف لنتمٌكف مف الٌتعاطي مع معطيات الٌتكنكلكجيا

  نظريَّة الخميؿ بف أحمد في ترتيب الحركؼ صادق قنيبيالّدكتور حامد أكضح 
ترتيبنا صكتيِّا، إذ قسَّـ الحركؼ العربيَّة إلى سبع طبقات، كالثٌامنة كالتٌاسعة 
كانت بالحركؼ اليكائٌية األخيرة، ما حدا ببعض الطاٌلب الٌنابييف في كٌمٌية 

" مختبر المُّغات الٌطبيعٌية"المعمكماتٌية إلى أخذ فكرة الخميؿ كعمؿ نمذجة في 
لمغة مثاليىة، كقد انطبقت ىذه الٌمغة مع مخارج الحركؼ العربيَّة الٌصحيحة، 

كتٌية ،  كتيَّة حافظ عمى سالمة المُّغة العربٌية الصَّ فتدكيف الفراىيدٌم لمٌطريقة الصَّ
ـٌ أشار إلى أفَّ ىذه الٌتجربة اٌلتي قامت في جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ  ث

كالمعادف أخذىا قسـ المركر في المممكة العربٌية الٌسعكدٌية، كعمؿ عمى تغيير 
 12لكحات المركبات، إذ استبدلت باألرقاـ الحركؼ، ألفَّ المُّغة العربيَّة تنتج 

مميكف كنصؼ مميكف مدخؿ لغكٌم، كىذه المداخؿ ليست عاممة جميعيا عند 
الفراىيدٌم، فقد استعمؿ ثالثة مصطمحات، إذ عني بالمدخؿ الجذرى أك 

، إضافةن إلى أٌنو يعني أٌف مف الممكف أف يأتي المدخؿ بالمُّغة العربٌية  المصدرى
كلو شركط معٌينة، إذ يككف متباعد الحركؼ مف طبقة إلى طبقة، كأف يككف 
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قابالن لمتٌقميب المكضعٌي مضركب العدد اثنيف كثالثة كأربعة ، كىي المداخؿ 
.    مميكف كنصؼ مدخؿ لغكمٌ 12العربٌية فتككف 

كاختتـ تعقيبو ببيانو أٌف مف الممكف أف تتَّضح اإلجابة عف استفسار الٌدكتكر 
طركحتيـ لنيؿ شيادة الماجستير ًن  . داككد بمتابعة ما قاـ بو ىؤالء الطُّالب في أي
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