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 المقدمة
إنَّ شرف األمم في رقي لغاتها وتقدمها، ورقي لغة األمة وتقدمها يكون في 
مسايرتهاُللعلومُالحديثة،ُفنيُقوةُاللغةُقوةُلألمةُالناطقةُبها،ُوفيُضعنهاُضعفُ
لها. وي عدُّ البحث العلمي السمة األساسية، و جر الزاوية لت ور المجتمعات 

يةُفيُالجامعاتُإلعدادُالبا ثينُالقادرينُعلىُوتقدمها؛ُ يثُتنتت ُاألقسامُالعلم
البتكارُواإلبداعُفيُالمجالتُالعلميةُالملتلنة،ُوفيُمقدمتهاُ وسبةُاللغةُالعربية؛ُ
فالحوسبةُمس وليةُ ضاريةُليمةُلت ورُاللغةُالعربيةُوبقائها،ُوأ دُأهمُاألسبابُ

 إلعدادهاُلكيُتلحقُبالثورةُالمعلوماتيةُوالتقنية.
ُكثُر ُالعربية،ُلقد ُبحوسبة ُالهتمام ُضرورة ُإلى ُوالنداءات ُالدعوات ت

ُفقدُ ُالجامعات، ُفي ُالعربية ُاللغة ُأقسام ُفي ُالحاسوبية ُاللسانيات ُعلم وتدريس
ُمعُ ُيتعامل ُفرد ُكل ُفأصب  ُالماضية؛ ُسنة ُاللمسين ُخالل ُالحواسيب ت ورت

اتُالحاسوب بشكل أو بفخر، وبعد أن كانن ت بيقات الحاسوب  كًرا على الشرك
ُمجالتُ ُملتلف ُوت بيقاته ُالحاسوب ُدخل ُالبحثية، ُالمراكز ُوبعض التجارية،
الحياة؛ وأصب  ي ستلدم من ِقبل ق اعات ملتلنة، كالمدارس والمعاهد والجامعات، 

م.ُومنذ1731ُكماُيستلدمُفيُالمنايل،ُ يثُظهرُأولُ اسوبُشلصيُفيُعامُ
ُال بيعية،ُذل  الوقن واللغويون يبحثون استلدام الحاسوب في م ُاللغات عالجة

 وطبيعيُأنُتتجهُجهودُه لءُالبا ثينُإلىُمواكبةُذل ُالتقدمُالكبير.
واللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وقد اهتمَّ بها العلماء منذ القدم، 
ُودللتها،ُومعُالت ورُالتقنيُالذيُ ُونحوها ُإلىُدراسةُأصواتهاُوصرفها فانصرفوا

ا في القرن العشرين انصرف عدد من البا ثين اللغويين طالُميادينُالحياةُجميعه
إلى معالجتها  اسوبًيا محاولين إخضاع التقنية الحاسوبية وت ويعها للدمة اللغة 
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العربية. والعمل  في  وسبة اللغة العربية ريت لب التمكن من نوعين متكاملين من 
ُالنظامُة، هما: المعرفة اللسانية العميقة وصًنا وتصنيًنا بمفالمعُر لتلفُجزئيات

اللغوي على ضوء أ دث النظريات اللسانية المعاصرة، وخاصة اللغويات الصورية، 
ُفيُ ُوخاصة ُال بيعية، ُاللغات ُبمعالجة ُالصلة ُذات ُالحاسوبية ُبالمعرفة واإللمام

 .(1)جانبهاُالبرمجير
إنَّ الجمع بين هذين النوعين من المعرفة هو  جر الزاوية في التقدم الذي 

نا تحقيقه في مجال البحث في  وسبة اللغة العربية، رول الما تجاهل البا ثون يمكن
ُمنُ(0)العرب الجانب المعرفي اللغوي، مكتنين بالجانب اآللي الحاسوبير ُولعل .

ُللمعالجةُاآللية،ُ نافلةُالقولُالحديثُعنُقابليةُاللغةُالعربيةُللحوسبة،ُوطواعيتها
أو عند المعالجة اآللية للكالم المن وق، أو  سواءُعندُمعالجةُالكلمةُأوُالجملة،

تعامل اآللة مع الحرف العربي، شأنها في ذل  شأن اللغات ال بيعية األخرى. وقد 
تنبَّهن بعض األقسام العلمية في بعض الجامعات العربية إلى ضرورة العناية باللغة 

ُالكبيرُالذيُتحد ُوالتأثير ُبها، ُللملاطرُالمحدقة ُوالتنبه ُالحوسبةُعلىُالعربية، ثه
 الدرس اللغوي.

 وقدُجاءتُهذ ُالدراسةُفيُخمسةُمبا ثُوخاتمة:
ُر ُبعنوان ُجاء رُاللغة العربية والحاسوب )نظرة تاريخية مختصرة(المبحثُاألول:

 تناولُباختصارُجهودُالعلماءُالمحدثينُفيُ وسبةُاللغةُالعربية.

                                                 
ُر (1) ُالحناش، ُمحمد قراءة سريعة في الهندسة  -محاضرة بعنوان: اللغة العربية والحاسوبمحمد

ُوآدابها،ُاللسانية العربية ُالعربية ُاللغة ُقسم ُوالجتماعية، ُاإلنسانية ُالعلوم ُكلية ُاإلمارات، ُجامعة ر،
 .1م،ُص0220

 .0المرجعُالسابق،ُص (0)
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المكتوبة باللغة - العلياجهود طالب برامج الدراسات المبحثُالثاني:ُجاءُبعنوانُر
رُتناولُبعضُجهودُه لءُفي الجامعات العربية في حوسبة اللغة العربية -العربية

ال الب في معالجة العربية آلًيا من خالل أطرو اتهم ورسائلهم العلمية، وسلَّم 
الضوء على أبري رو اد معالجة اللغة العربية آلًيا الذين أسهموا في دعم  وسبة اللغة 

 بية،ُونشرُالوعيُبأهميتها.العُر
ُر ُبعنوان ُجاء ُالثالث: النتائج التي انتهى إليها الطالب في رسائلهم المبحث

ُتنصالعلمية ُمن ُبشيء ُالمبحث ُهذا ُتناول ُوقد ل إليها ير ل النتائج التي توصَّ
 البا ثون في  وسبتهم للغة العربية.

ُبعنوانُر ُجاء دمها الباحثون في أهم المناهج العلمية التي استخالمبحثُالرابع:
ُالمناهجُالتيُاستعانُحوسبتهم للغة العربية ُالمبحثُأهم ُتناولُالبا ثُفيُهذا ر

 بها البا ثون لمعالجة اللغة العربية آلًيا.
"أهم المصادر والكتب والمدونات التي اعُتِمَد عليها  المبحثُاللامس:ُجاءُبعنوان

ُالبافي توصيف القواعد والتحقق من المفردات ُتناول ُالكتبُر ُأهم ُهنا  ث
والمصادر والمدونات الورقية والمحوسبة التي اعتمد عليها البا ثون في دراساتهم 

 ومشاريعهمُاألكاديمية.
 اللاتمة: جاءت اللاتمة في نهاية الدراسة مللصًة أهم النتائج والتوصيات.
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 أهمية الدراسة وأهدافها:
بيةُإلىُمثلُهذ ُالدراساتُةُهذ ُالدراسةُمنُافتقارُالمكتبةُالعُريتنبعُأهم

التيُتستقصيُجهودُالبا ثينُاللغويينُفيُ وسبةُاللغةُالعربية؛ُفسعىُالبا ثُإلىُ
ُفيُ ُممثلة ُالجامعاتُالعربية ُالذيُتلعبه ُالدور ُهيُتقصي ُأساسية، تحقيقُغاية
أقسامها العلمية وبرامجها األكاديمية في  وسبة اللغة العربية؛ لتكون قادرة على 

ُالت ُالرقميةُمواكبة ُالهوة ُردم ُبغية ُالتقنية؛ ُوالملترعات ُالهائلة، ُالعلمية  ورات
المتناقمةُبينُالمجتمعاتُالعربيةُوالمجتمعاتُالمتقدمة.ُويمكنناُصياغةُأهمُأهدافُ

 الدراسةُفيُالنقاطُالتالية:
التعرف على أهم البحوث والرسائل العلمية التي نوقشْن في ميدان  وسبة   -1

 اللغةُالعربية.
ايُأهمُالنتائجُالتيُانتهنُإليهاُجهودُالبا ثين،ُوأهمُمناهجهمُالعلميةُفيُإبُر  -0

  وسبةُالعربية.
بيانُأهمُالمصادرُوالمدوناتُالتيُاعتمدواُعليهاُفيُتوصيقُالقواعدُوالتحققُ  -6

 منُالمنردات.
 وضعُمقتر اتُوتوصياتُلت ويرُتل ُالجهودُوتنظيمها.  -7

 مصادر جمع المعلومات:
ُالبا ثُفي ُوأبحاثُ اعتمد ُورسائلُعلمية، جمعُمادتهُعلىُمصادرُمكتبية،

 منشورة.
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 منهج الدراسة:
قامُمنهجُالدراسةُعلىُجمعُرسائلُالماجستيرُوالدكتورا ُالتيُتناولنُمكننةُ
اللغةُالعربية،ُثمُتحليلُماُان وتُعليهُمنُأفكارُوأطرو ات،ُوماُانتهنُإليهُمنُ

درتهاُعلىُمواكبةُالعصر،ُواستيعابُعلومه،ُاُعنُقنتائج، خدمة للغة العربية، وذب  
ُالعصرُوعلومه،ُوأنهاُ وت ويعُتقنياته،ُفهناكُمنُيزعمُأنُالعربيةُلُتصل ُلهذا
سببُمنُأسبابُتأخرُالعرب،ُوتللنهمُعنُركبُالتقدمُواإلبداع.ُفمنهجُالبا ثُ
ُتحليلها،ُ ُثم ُووصنها، ُالمشكلة، ُأو ُالظاهرة ُمال ظة ُعلى ُقائم ُتحليلي وصني

 رو ُبنتائجُوتوصيات.والل
 الدراسات السابقة:

لمُيعثرُالبا ثُعلىُدراساتُسابقةُقامنُبهذاُالعملُعلىُهذ ُال ريقة،ُ
ومعُهذاُفهناكُبعضُالدراساتُالقديمةُالتيُتناولنُجهودُاللغويينُالعربُفيُ

 ت ويعُالتقنيةُالحديثةُللدمةُالدراساتُاللغويةُالعربية،ُومنها:
الحاسوب: دراسة لجهود الباحثين العرب، ومعالجتهم اتجاه درس العربية في   -1

ُمشروعُبحثُمكمل0229ُ ، صباح بنن محمد طيِ ب،اآللية للغة العربية م،
 للدكتورا ، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية.

ُالحديثُ ُالعلمي ُالتجا  ُأبعاد ُمن ُبعدين ُفي ُالبحث ُإلى ُالدراسة هدفن
ُال ُالمعرفيُالمتمثلُفيُاستكشافُموضوعُ وسبةُلدراسة ُالبعد ُهما: ُالعربية، لغة

ُهذ ُ ُفي ُالتراثيين ُاللغويين ُدور ُاستكشاف ُفي ُالمتمثل ُالمنهجي ُوالبعد العربية،
 الحوسبة.ُوقدُأبريتُالدراسةُدورُاللغويينُالتراثيينُفيُ وسبةُاللغة.
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لعربية )جهود توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية ا  -0
ُالعارف،ونتائج( ُ سن ُعبدالر من ُالعربية0229ُ، ُاللغة ُمجمع ُمجلة م،

 .73-79،ُص96األردني،ُالعددُ
ُ ُالعرب ُالمعاصرين ُالبا ثين ُجهود ُدراسته ُفي ُالبا ث بصنةُ-تناول

ُ -عامة ُخاص-واللغويين ُاللغويةُ -بوجه ُالدراسات ُللدمة ُالحاسوب ُت ويع في
 .ًوا، ومعجًما، ودللةً العربية، أصواًتا، وصرًفا، ونح

ُوخالدُدليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربية  -6 ُالعناتي ُوليد ،
 األردن.-دارُجريرُللتوييعُوالنشر،ُعمان ،م0229الجبر،ُ

ي عد هذا الكتاب أول محاولة لنهرسة ما أ ْنِجز  في اللسانيات الحاسوبية 
ويون العرب في  وسبة العربية؛  يث يتضمن معظم ما أنجز  البا ثون واللغ

 العربية،ُوتقييسها،ُوت ويعهاُللمعالجةُاآللية.
ُلُتمسُالموضوعُ ُأنها ُوجد ُالبا ثُعلىُالدراساتُالسابقة، ُاطالع بعد
بجوانبه كلها، فمن البا ثين من اكتنى بسرد البحوث والدراسات دون التعليق عليها، 

ُأهمُومنهم من ركَّز على المشكالت التي واجهن البا ثين، وأ  ُالحديثُعن غنل
 النتائج.

 المبحث األول: اللغة العربية والحاسوب )نبذة تاريخية(
م ثم مرَّ بمرا ل ت ور عديدة منذ 1776اخترعُاإلنسانُالحاسوبُفيُعامُ

م1756ُظهور الجيل األول للحواسيب التي استلدمْن لألغراض العامة في عام 
ُ ُعام ُمنه ُاللامس ُالجيل ُظهور ِص 1771 تى ف  بأنه جيل الذكاء م الذي و 

الص ناعي. رأما بدء استلدام الحاسوب في دراسة اللغات ال بيعيَّة فلم يحدث 
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ُوفيُ ُملتلنة، ُوعلىُمرا لُيمنية ُلمحاولتُمتقدمة، ُبلُكانُنتيجة ُوا دة، دفعة
 .(6)دولُمتعددةر

وقد كانن الدراسات اإل صائية من لًقا إلخضاع تقنيات الحاسوب للغة 
ُر يثُ ُلمعجمُالعربية، ُالثالثية ُوغير ُالثالثية ُللجذور ُاإل صائية صدرتُالدراسة

ُ ُعام ُفي ُت1791الصحاح ُأنيس: ُ)إبرا يم ُالدكتور ُاستعان ُعندما م(1799ُم،
ُل ُالحروفُاألصلية ُالعملُمبالحاسوبُفيُإ صاء ُوتبعُهذا ُالعربية...، ُاللغة واد

ةُثالثةُمُلجذورُلسانُالعرب،ُودراس1790صدور دراسة إ صائية أخرى في عام 
 .(7)إل صاءُجذورُمعجمُتا ُالعروسر

وكان من أبري رو اد تقنية المعلومات في الوطن العربي، العالم اللغوي 
هـ( فقد كان أول عالم عربي ي لضع الحرف 1769-م0213الحاسوبيُ)نبيلُعلي:ُت

العربي للمعالجة الحاسوبية، فصمَّم العديد من البرامج الحاسوبية، وأشرف على عدد من 
المشاريع والبحوث في  وسبة اللغة العربية لمنظمات عربية واقليمية. وألَّف )نبيل علي( 

ل كتبه )اللغة العربية والحاسوب( في عام  م، والذي ي عدُّ مرجًعا مهًما في 1733أوَّ
 وسبةُاللغةُالعربية،ُ يثُسعىُفيُكتابهُإلىُعرضُبعضُالجوانبُاألساسيةُلعالقةُ

ُبالحاسُو ُالعربية ُتنرضُاللغة ُبصورة ُالقضية ُهذ  ُأهمية ُإلبراي ُمحاولة ُفي ُوذل  ب،
ُالعربيةُ ُمجتمعاتنا ُإلعداد ُاألولويات ُمقدمة ُفي ُوتجعلها ُالهتمام، ُدرجات أقصى

 لمجتمعُالمعلومات.
ُ)عبد ُكتاب ُالعجيلي( ويعد ُ ذياب ُعام ُفي ُمحاولة1773ُالذيُصدر م

                                                 
جهود -وظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربيةتعبدالر منُ سنُالعارف،ُر (6)

 .73م،ُص96ُ،0229،ُالعددُمجلة مجمع اللغة العربية األردنير،ُونتائج
 .51-52ي نظر: المرجع السابق، ص (7)
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ُأسا ُباستلدام ُالحاسوب ُبوساطة ُالعربية ُاللغة ُلمعالجة ُالذكاءُجادة سيات
ُوضعُ ُبهدف ُالعربية ُاللغة ُمن ُمتعددة ُنماذ  ُ)العجيلي( ُفناق  الص ناعي،

مُ اول0222ُاألسسُالرئيسةُلتلاطبُممكنُبينُاإلنسانُوالحاسوب.ُوفيُعامُ
ُمنُ ُالعربية ُاللغة ُلقواعد ُالتقليدي ُالتوصيق ُيتجاوي ُأن ُالموسى( ُ)نهاد الدكتور

ُ ُفي ُجديد ُتوصيق ُنحو ُ)العربية ُكتابه ُإلىُخالل ُالحاسوبية( ُاللسانيات ضوء
استقراء المع يات المدر ك ة بالحدس لدى العربي البالغ من العلم بالعربية  دَّ 
الكناية. ثمَّ ألَّف )رأفن الكمار( كتابه )الحاسوب وميكنة اللغة العربية( في عام 

م  يث عرض لمعالجة اللغة العربية  اسوبًيا للوصول إلى منظومة رئيسة 0229
 لهاُلميكنتها. وعامة

وي عد كتاب )المعالجة اآللية للغة العربية: المشاكل والحلول( للدكتورة 
)سلوى السيد  مادة( أول كتاب لبا ثة عربية في مجال اللسانيات الحاسوبية. وقد 

ُالذيُصدرُعامُ ُهوُإلُخ وةُعلىُطريق0227ُأشارتُالبا ثةُأنُكتابها مُما
ُصُر ُمحلل ُإنجاي ُإلى ُالرامية ُوترجمنُالبحوث ُالعربية. ُللغة ُالمصدر ُمنتوح في

مُكتابُ)مقدمةُفيُالمعالجةُال بيعيةُللغة0216ُالدكتورةُ)هندُالللينة(ُفيُعامُ
العربية(ُللدكتورُ)نزارُ ب (ُالذيُاعتمدُفيهُبشكلُعامُعلىُقواعدُوأسسُمعالجةُ

نجليزية.ُاللغة اإلنجليزية  اسوبًيا مع محاولة مقاربة اللغة العربية ان الًقا من اإل
ُ ُعام ُالحاسوبية0215ُوفي ُ)اللسانيات ُكتابه ُمحمود( ُ)عصام ُالدكتور ُأصدر م

العربية( محاكاة لكتب سابقة تحدثن عن  وسبة اللغة العربية، غير أنَّه لم يأِت 
بجديد ي ذكر سوى إعادة ما صاغه سابقو . وفي العام ننسه ألنن الدكتورة )سناء 

ُالحاسوب ُ)اللسانيات ُكتابها ُالنظريةُمنعم( ُالثوابن ُبعض ُاآللية: ُوالترجمة ية
 واإلجرائية(ُبهدفُتعزيزُثوابنُالترجمةُاآلليةُفيُالوطنُالعربي.ُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





130

م صدر كتاب آخر للدكتورة )سلوى السيد  مادة( عنوانه 0213وفيُعامُ
ًما للكتاب األول،  )المعالجة اآللية للغة العربية: النظرية والت بيق( فجاء متمِ 

ُفي ُالبا ثة ُللغةُعرضن ُاآللية ُالمعالجة ُمجال ُفي ُالعملية ُالت بيقات ُبعض ه
العربية.ُوفيُالعامُننسهُترجمُالدكتورُ)سل انُالمجيول(ُكتابُ)لغوياتُالمدوناتُ

ُمنُتأليقُ ُوالت بيق( ُالمنهجُوالنظرية  Andrew Hardie, Tony)الحاسوبية:

McEnery) )ُالحاسوبية ُالمدونة ُ)لغويات ُهو ُجديد ُبعلم ُالتعريق ُوفيُبهدف .
ُالموسومُ العام ننسه كذل  ألَّف األستاذ الدكتور )عصام الدين أبو ُكتابه يلل(

ُاللغةُبـ)مقدمة في علم اللغة الحاسوبي( الذي ضمَّ بين دفتيه فصاًل  ُعلم ُعن
ُفيُالحاسوبي، من  يث التعريق والمص ل  واألسس، ثم فصاًل  ُالجهود ُعن

ُأصدرُمركزُالمل ُعبداللهُ ُكما ُاللغة. ُاللغةُ وسبة بنُعبدالعزيزُالدوليُللدمة
م م لنه الدكتور )عمرو جمعة(  العربية كتاب )تقنيات اللغة العربية الحاسوبية( قدَّ
منهًجا لغوًيا لتقييم التقنيات اللغوية الحاسوبية التي تعالج اللغة العربية من خالل 

 عددُمنُالمعاييرُاللغوية.
 وسبةُاللغةُالعربية،ُهوُم أصدر المركز كتاًبا آخر عن 0219وفيُعامُ

م البا ثون من خالله تعريًنا لعدد من  كتاب )مدخل إلى اللسانيات الحاسوبية( قدَّ
ُالصرفيُ ُوالتحليل ُالحاسوبية، ُالصوتيات ُوهي: ُالحاسوبية، ُاللسانيات مجالت

 والنحوي والدللي، وتحليل النصوص، والتدقيق اإلمالئي.
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في  -المكتوبة باللغة العربية– لدراسات العلياالمبحث الثاني: جهود طالب برامج ا
 .(5)الجامعات العربية في حوسبة العربية

عندماُبدأتُ ركةُاستلدامُالحاسوبُفيُمعالجةُاللغةُالعربية،ُكانُأكثرُ
ُإلىُالحاسوبيُ اللغويينُلُعلمُلهمُبالحاسوب،ُولُمعرفةُلهمُبت بيقاته؛ُفا تاجوا

ُاس ُالتي ُالت بيقات ُلهم ُيوفر ُقواعدُالذي ُوربم ُبياناتهم، ُمعالجة ُفي تلدموها
مع ياتهم،ُفكانواُإذاُانتهواُمنُجمعُالبياناتُاللغويةُأوُتوصيقُالقواعد،ُدفعواُبهاُ
إلى الحاسوبي لمعالجتها، واستلرا  النتائج واإل صائيات. ومعلوم أنَّ لعلم اللغة 

دفُاكتشافُالحاسوبي فرع نظري يتناول قضايا نظرية في علم اللغة الحديث، به
قدراتُعقلُاإلنسانُعلىُإنتا ُالمعرفةُاللغوية،ُوآخرُت بيقيُعمليُيهتمُبتقييسُ
الستعمال اللغوي، بهدف بناء برامج  اسوبية وأدوات ت بيقية تلدم اللغة، وتجعل 

 التعامل معها متاً ا. 
ُفيُ ُبذلن ُالتي ُاألكاديمية ُالجهود ُالمبحث ُهذا ُفي ُالبا ث وسيتناول

ُالعلمي ة في الجامعات العربية منذ أواخر القرن الماضي لمعالجة اللغة األقسام
العربية آلًيا، وقد اقتصر البحث على جهود طالب الدراسات العليا في  وسبة 
العربية نظرًيا وت بيقًيا من خالل أطرو اتهم العلمية ومشاريعهم الت بيقية. ويمكننا 

ُوت ُو ُالعربية ُاللغة ُالدارسينُفيُ وسبة ُالدراساتُتصنيقُجهود ُللدمة ُاآللة يع
ُاللغوية ُوالمستويات ُالحاسوبي ُاللغة ُعلم ُمجالت ُ سب ُعرضُ(3)اللغوية ُوقد ،

                                                 
 ثون ل بدَّ لنا هنا من اإلشارة إلى أنَّ هذ  الجهود لم تكن مقتصرة على ه لء البا ثين، بل هناك با (5)

 آخرون لم يذكرهم البا ث ساهموا  في هذ  الجهود.

 -مثاًل -هناكُتداخلُشديدُبينُمستوياتُاللغةُالعربية؛ُ يثُيتداخلُالمستويانُالصرفيُوالصوتيُ (3)
 ويبدو ذل  واضًحا في كثرة  الت اإلعالل واإلبدال عند اشتقاق الكلمات مثاًل.
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ُطريقةُ ُجاءت ُكما ُاإلمكان، ُقدر ُالزمني ُالتسلسل ُ سب ُالموضوعات البا ث
 العرض متلذة الوصف بعيًدا عن التسرع في إصدار الحكم.

 إحصاء المفردات والتراكيب بالحاسوب:  -1
فيُالتنكيرُبالربمُبينُاللغةُوالحاسوب،ُوقدُاقتصرُاألمرُفيُ بدأ البا ثون 

ُ ُالعربية–البداية ُاللغة ُالحاسوبُفيُمعالجة ُيلصُاستلدام علىُدراساتُ -فيما
ُعلمُ ُالموضوعاتُفيُقسم ُفنوقشنُالكثيرُمن ُواأللنات، ُالمنرداتُوالصيغ شيوع

ُالعربيةُفيُجامعةُاإلمامُمح ُاللغة ُتعليم ُالت بيقيُبمعهد ُوقدُاللغة ُبنُسعود، مد
ا، استمر عقًدا من الزمن، ثم أخذ أضحى هذا النوع من البحوث تي اًرا واضًحا وقوي  

 يضعف،  تى توقف تماًما.
ُالحروف،ُ ُرمعدلتُاستلدام ُمعرفة ُفي ُوالشيوع ُدراساتُاإل صاء وتنيد
ُالنسبيُلألفعالُ ُالتوييع ُأو ُاألساليبُالنحوية، ُوأنواع ُالصرفية، والكلماتُوالصيغ

لمعتلةُوالصحيحة،ُأوُلإلفرادُوالتثنيةُوالجمع،ُأوُلحالتُاإلعرابُالملتلنة،ُكماُا
ُوتحليلهار ُاللغوية، ُبعضُالظواهر ُتنسير ُفي ُأهمُ(9)تساعد ُتوض  ُجداول ُوهذ  .

ُاإلمامُ ُالت بيقيُفيُجامعة ُاللغة ُعلم ُاأللناتُفيُقسم ُوا صاء دراساتُالشيوع،
 محمدُبنُسعود:

 الكتب الشرعية: دراسات الشيوع فيأيييي  
ُإلىُتحقيقُ ُسعنُجميعُدراساتُشيوعُالمنرداتُفيُالكتبُالشرعية وقد
األهدافُننسها،ُوهي:ُإعدادُقائمةُبالمنرداتُالتيُتشيعُفيُتل ُالكتب،ُواإلفادةُ

                                                 
ُالكوين،ُدراسة بحثية-بية والحاسوباللغة العر  (،0213ي نظر: نبيل علي )ت: (9) ُد.ط، ُتعريب، ،

 .160-161م،ُص1733
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ُوتمنه ُالتعليمية، ُالمواد ُإعداد ُفي ُلغيرُا ُالعربية ُاللغة ُتعليم ُكتب ُفي وظينها
 :الناطقينُبها،ُوأهمُهذ ُالدراسات

 العام الرسالة الباحث

 م1772 قائمةُمنرداتُفقهُالعبادات عثمان النجران

 م1771 قائمةُالمنرداتُالشائعةُفيُالنت ُالكبير خالد الفليح

 م1770 إعدادُقائمةُمنرداتُالعقيدةُاإلسالمية عبدالعزيز السالم

عبدالكريم 
 الشعالن

 م1770 إعدادُقائمةُمنرداتُفقهُالمعامالتُالمالية

 م1775 إعدادُقائمةُمنرداتُفقهُالجنايات يوسف العقيل

 م1775 إعدادُقائمةُمنرداتُكتابُالبيوعُفيُالصحيحين فهد العليان

 دراسات الشيوع في كتب التعليم العام وتعليم العربية لغة ثانية:ب يييي  
ُإلىُ  ُالعام ُسعنُدراساتُشيوعُالمنرداتُوالمشتقاتُفيُكتبُالتعليم كما
ُدراساتُشيوعُالمنرداتُفيُالكتبُتحقيقُاأل ُالتيُسعنُإلىُتحقيقها هدافُذاتها

 الشرعية،ُومنُأهمُتل ُالدراسات:
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 العام الرسالة الباحث

إبراهيم 
 الخريجة

المشتقاتُالشائعةُفيُكتبُالم العةُالعربيةُفيُالمر لةُ
 الثانوية

 م1779

عبداللطيف 
 العمار

والثقافةُ قائمةُالمنرداتُالشائعةُفيُكتبُالحديث
اإلسالميةُللمر لةُالثانويةُبويارةُالمعارفُومدىُفهمُ

 ال لبةُغيرُالعربُلها

 م1779

قائمةُمنرداتُكتبُالتاريخُللمر لةُالثانويةُالعامةُ خالد المرداسي
بالمملكةُالعربيةُالسعوديةُومدىُفهمُغيرُالناطقينُ

 بالعربيةُلها

 م1779

لم العةُالعربيةُبمدارسُالمصادرُالشائعةُفيُكتابُا فهد األحمد
 ويارةُالمعارفُالسعودية

 م0222

حسن 
 القحطاني

قائمةُالمنرداتُالشائعةُفيُكتبُالتنسيرُللمر لةُ
 الثانويةُبويارةُالمعارفُالسعودية

 م0222

سليمان 
 الحميضي

قائمةُالمنرداتُالشائعةُفيُكتبُالم العةُللمر لةُ
 الثانويةُبويارةُالمعارفُالسعودية

 م0222

منردات كتب القراءة وعالقتها بالمعجم اللغوي ل الب  دالله العمري عب
 الصنوفُالعلياُفيُالمر لةُالبتدائية

 م0226

 م0226منردات كتب القراءة وعالقتها بالمعجم اللغوي ل الب  ظافر الشهري 
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 الصنوفُالثالثةُاألولىُمنُالمر لةُالبتدائية

ا بالمعجم اللغوي ل الب منرداتُكتبُالقراءةُوعالقته خالد الحمادا
معهدُتعليمُاللغةُالعربيةُفيُجامعةُاإلمامُمحمدُبنُ

 سعود

 م0227

 دراسات الشيوع في الصحف والمجالت: -جي
وفيُمجالُدراساتُشيوعُالمص لحات،ُأنجزُ)صال ُالسحيباني(ُفيُعامُ

د  نسب 1771 م قائمة بالمص لحات السياسية الشائعة في الصحف العربية، فحدَّ
هذ  المص لحات خالل فترة يمنية معينة، وصمَّم دروًسا باللغة العربية في  شيوع

 ضوءُتل ُالمص لحاتُالشائعةُللدبلوماسيينُالناطقينُبغيرُالعربية.ُ
فيُ-منُخاللُماُسبق،ُتبريُمال ظتان،ُأولهما:ُجرتُدراساتُالشيوعُ

يقُبينُأصحابُعلى مستوى كلمات اللغة العربية. وثانيهما: لم يتم التنس -األغلب
 هذ  الدراسات، لتكون دراساتهم متكاملة.

مته ) بة سيد راشد، جامعة  ومن الدراسات المهمة في هذا المجال، ما قدَّ
عينُشمس(ُفيُبحثهاُراللغةُالعربيةُالمعاصرةُفيُالمجالُالسياسي،ُدراسةُلغويةُ

(ُ ُمن ُالنترة ُفي ُلغوية ُذخيرة ُمنُواقع ُإلى0222ُ اسوبية ُفاختا0227م رتُم(،
ا.ُولعلُمنُموضوعين سياسيين رئيسيين، و صرت كلماتهما و للتها صرفًيا ودلليً 

ُجامعةُ ُمص نى، ُ)خالد ُدراسة ُالتراكيب، ُشيوع ُاستهدفن ُالتي ُالقليلة الدراسات
م التراكيب اللُّغوية غير الشائعة في الصحافة 0223القاهرة(ُ يثُدرسُفيُعامُ

ُتحليليةُإ صائية ُدراسة ُالمعاصرة ُبهدفُتعرفُاألنماطُالشائعةُوغيرُالمصرية ،
 الشائعةُوالمهجورةُفيُاللغةُالمعاصرة،ُوالعواملُالتيُتحكمُذل .
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ُالستعمالُ ُشائعة ُرالمنرداتُاللغوية ُدراسة ُالحديثة، ومنُدراساتُالشيوع
وتوظينهاُالنصيُفيُالصحفُالسودانيةُواإلماراتيةرُللبا ثُ)عوضُأ مد،ُجامعةُ

ُوالتكنولُو ُللعلوم ُفيُالسودان ُالشائعة ُاللغوية ُالمنردات ُالبا ث ُ يثُ صر جيا(
 الصحافةُاإلماراتيةُوالسودانية،ُوكشفُأسبابُشيوعُتل ُالمنردات.

 المعالجة اآللية ألصوات اللغة العربية:  -2
ُباد ُاألمرُإلىُت ويعُ ُالبا ثينُوطالبُالدراساتُالعليا انصرفنُجهود

لبا ثينُتقنياتُالحاسوبُلدراسةُالحاسوبُللدمةُالعلومُالشرعية؛ُفاستلدمُمعظمُا
النظامُالصوتيُللغةُالعربيةُفيُالقرآنُالكريم،ُوكانُللجامعاتُالمصريةُالنصيبُ

ُ ُعام ُفني ُالدراسات، ُهذ  ُمن ُراغبُأ مد،0211ُاألوفر ُناق ُالبا ثُ)أ مد م
جامعةُالقاهرة(ُالظواهرُالصوتيةُالمتعلقةُبتجويدُالقرآنُالكريمُفيُضوءُماُوصلنُ

ُالحُو ُالمرتلُبسإليه ُالمصحف ُقراء ُعند ُالقرآني ُرالتجويد ُأطرو ته ُخالل ُمن ة،
لروايةُ نصُعنُعاصم:ُدراسةُصوتيةُ اسوبيةرُفدرسُالتشكيلُالصوتيُللقرآنُ
الكريمُعنُطريقُدراسةُالمتغيراتُالسياقيةُالتيُت ثرُفيُتشكيلُالصوتُالقرآني،ُ

اهرة(ُاللصائصُوفيُالعامُننسهُدرسُالبا ثُ)خالدُمحمدُمص نى،ُجامعةُالق
الصوتيةُللغةُالعربيةُالنصحىُالمن وقةُفيُنشراتُاألخبارُفيُالقنواتُالنضائيةُ
المصرية، معتمًدا على اإل صاء، مستعيًنا بالحاسوب، مستنيًدا من تقنياته العالية 
فيُتسجيلُالمادةُالصوتيةُوتحليلها؛ُوذل ُفيُخ وةُعلميةُتهدفُإلىُفهمُطبيعةُ

ُللغ ُعليهاُاللصائصُالصوتية ُوقوانينُيعتمد ُواكتشافُقواعد ُالمن وقة، ُالعربية ة
 في عملية المعالجة الصوتية للكالم المن وق.

م درسن البا ثة )عائشة التركاوي، جامعة القاهرة( النبر 0216وفيُعامُ
والتنغيمُفيُالقرآنُالكريم؛ُبهدفُوضعُأطرُعلميةُلظاهرتيُالنبرُوالتنغيم،ُوبيانُ
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مُسعىُالبا ث0215ُالبنيتينُالس حيةُوالعميقة،ُوفيُعامُأثرهماُفيُالكشفُعنُ
)محمدُالل يب،ُجامعةُالقاهرة(ُإلىُالكشفُعنُالنسيجُالداخليُللبنيةُالصوتيةُ
للغةُوالقرآنُالكريم،ُمنُخاللُبحثهُالموسومُبـرالئتالفُالصوتيُفيُالقرآنُالكريم:ُ

ُالكريم،ُدراسة لغوية  اسوبيةر فوظَّف الحاسوب في خدمة البنية ال ُللقرآن صوتية
تقنياتُ إل صاء ائتالف ثنائيَّاتها على مستويي الكلمة والتركيب القرآني، مستلدماً 

الحاسب اآللي، وخاصة ما ي سمى بقواعد البيانات، وفي العام ننسه  اولن البا ثة 
)بشرى محمد، جامعة القاهرة( رصد الو دات المق عية وفوق المق عية في بعض 

ةُالمنشدة،ُمنُخاللُدراستهاُرالبنيةُالصوتيةُفيُشعرُبدرُشاكرُالنصوصُالشعري
ُعباسُعما ُالحرُ اً رة: دراسة  اسوبيةر فقدَّمن تصور السيابُولميعة ُالشعر لبنية

ُللتعرفُ ُالحاسوبي؛ ُالدرسُالصوتي ُفي ُالحديثة ُالتجاهاتُاللسانية ُمن مستنيدة
تشكيلُالبنيةُالصوتيةُعلىُاألساسُالنيزيائيُللمتغيراتُالصوتيةُالتيُتتحكمُفيُ

 لقصيدةُالشعرُالحديث.
إن بناء برنامج  اسوبي يستقبل الكالم المن وق، ويحوله إلى نصوص 
ُعلىُ ُالو داتُالصوتية ُصنات ُفيها ُتتغير ُالتي ُالمواضع ُيت لبُمعرفة مكتوبة
مستوى الكلمة والجملة، وكذل  التنبه إلى ما ي كتب من األصوات ول ين ق، أو 

تب. ولعل من أقدم الدراسات في التعرف على الكالم المن وق ما ي ن ق ول ي ك
م،ُفقدُصممن1776ُقدمتهُالبا ثةُ)إيمانُأبوُالمعالي،ُجامعةُاللرطوم(ُفيُعامُ

م0226ُا لتمييز الكالم العربي  باستلدام نماذ  ماركوف اللفي ة، وفي عام نظامً 
ًبا للتحق ق من الكالم ، جامعة القاهرة( ت بيًقا محوسي  عبدالقُو ة)نزيه أنجزْت 

هرة( برنامًجا لتحسين مُصممنُ)رنداُالوكيل،ُجامعةُالقا0227المن وق، وفي عام 
 تمهيدًا للت عر ف عليه. اً الكالمُآلي
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 التحليل والتوليد الصرفي اآللي لكلمات اللغة العربية: -3
أ ْنجزت العديد من الدراسات في مجال معالجة صرف اللغة العربية، 

 بيقة في هذا المستوى اللغوي كثيرة؛ وذل  نظًرا رلوضوح مسار عملية والبحوثُالت
ُالتصريقُباستثناءُ التُنادرة،ُوميلُالصرفُالعربيُلتركيبُ ُواطراد الشتقاق،

ُ ُوكرهه ُالمز ُوالختصاررلالكلماتُباإلضافة، ُالكلماتُمنُخالل ُوقدُ(1)تكوين .
عربيةُفيُجامعةُاإلمامُمحمدُبنُكانُلقسمُعلمُاللغةُالت بيقيُبمعهدُتعليمُاللغةُال

سعود جهوًدا كبيرة ومتواصلة في  وسبة الصرف العربي، فأوجد عمل الدكتور 
م  راًكا علمًيا في مجال  وسبة 1779رمحمد الحن اشر في القسم ابتداًء من عام 

اللغةُالعربية،ُظهرتُآثار ُفيُعددُالبحوثُوالرسائلُالتيُنوقشنُفيُالقسم،ُ يثُ
د من البحوث اللغوية وثَّق الصلة بين اللغة والحاسوب. وقد أضحن ظهرُنوعُجدي

ُالحناش( ُ)محمد ُالدكتور ُاستعاننُ (0)دراساتُوبحوثُطالب ُالتي ُاألعمال أول
بالحاسوب، ووظَّنته للدمة اللغة العربية، وكثير من هذ  البحوث كانن ت بيقية 

يزُالمهيوبي(ُفيُعامُالجانب.ُومنُأوائلُهذ ُالدراساتُماُقدمهُالبا ثُ)عبدالعُز
ُ يث1777ُ ُالعربيةر ُاللغة ُفي ُالثالثي ُللنعل ُتصريق ُرنظام ُلبناء ُجهد ُمن م

ُيقومُ ُالعربية ُاللغة ُفي ُالثالثية ُلتصرفُاألفعال ُآلي ُنظام استهدفُالبا ثُبناء
ُبدأتُالدراساتُ ُثم ُإلىُضمائرُالرفعُكافة. ُويسندها ُكافة، ُفيُاأليمنة بتصرينها

ترى بإشراف الدكتور )محمد الحناش(؛ فعالج البا ثان نحويةُت-الصرفية،ُوالصرف
ُ ُعام ُفي ُالعسكر( ُوعبدالعزيز ُالشيبان ُوالرباعية0222ُ)أ مد ُالثالثية ُالجذور م

                                                 
ُ)ت:ي نظر:  (1) ُعلي ُالكوين،ُدراسة بحثية-اللغة العربية والحاسوب (،0213نبيل ُد.ط، ُتعريب، ،

 .091-092،ُصم1733

ي عد الدكتور محمد الحناش من أوائل البا ثين في هندسة اللغة العربية، والداعين إلى ت ويع  (0)
 الحواسيبُللدمتها،ُوذل ُمنُخاللُأبحاثهُودراساتهُالمنشورةُفيُالكتبُوالدورياتُالملتلنة.
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م0211ُمعالجةُت بيقيةُببناءُقاعدةُبياناتُللمصادرُفيُاللغةُالعربية،ُوفيُعامُ
ُالنعليةُنهج )خالد الصقير( نهج سابق يه فتمكن من بناء قاعدة بيانات للبن ية

البسي ةُالمتعديةُبحرفُالجرُللنعلُالثالثيُالصحي ُالمجرد،ُوفيُالعامُننسهُقامُ
ُللمشتقاتُفيُ ُبيانات ُقاعدة ُببناء ُالهويريني( ُوناصر ُالم رودي ُ)أ مد البا ثان
ُأنجزُ ُننسه ُالعام ُوفي ُت بيقية، ُمعالجة ُالثالثية ُالجذور ُفعالجا ُالعربية، اللغة

عدةُبياناتُلمشتقاتُالجذورُالثالثية،ُوفيُالعامُننسهُالبا ثُ)صال ُالعصيمي(ُقا
ُقاعدةُأيًض  ُبناء ُإلى ُالسل ان( ُالعبدالل يقُومحمد ُ)عبدالعزيز ُالبا ثان ُسعى ا

بيانات شاملة لألسماء الجامدة، تكون على شكل معجم آلي ينتج عن ت بيق 
ا  اسوبًيا خواريميات التوليد على الجذور العربية، ووظَّف البا ثان في ذل  برنامجً 

 لإلدخالُوالتوليد.ُ
ُالدكتورُ)محمدُالحناش(ُ توقننُدراساتُ وسبةُاللغةُالعربيةُبعدُمغادرة

ُ ُللظهورُفيُعام ُتيارُالحوسبة ُعاد ُ)أفراحُالتميمي(0210ُثم ُفأنجزتُالبا ثة م
ُ صرتُ ُأن ُبعد ُالنسب، ُباب ُفي ُالصرفيين ُوالتحليل ُللتوليد ُ اسوبية خواريمية

نتها، ور مَّزتها توليًدا وتحلياًل، في القواعدُالصرفيةُالت وليدية في باب النسب، ووصَّ
طوري التشكيل و يابه، وبعدها بثالثة أعوام تمكن البا ث )عبدالعزيز المهيوبي( 
منُبناءُقاعدةُبياناتُتتضمنُجذورُاللغةُالعربيةُوأفعالها،ُوقدُاعتمدُفيُاستقصاءُ

ثة معاجم أخرى هي: تكملة المعاجم الجذورُواألفعالُعلىُمعجمُتا ُالعروس،ُوثال
العربية لرينهارت دويي، وتكملة معجم تا  العروس لوهيب دياب، والمعجم الكبير 
ُعملُ ُتيسر ُأن ُهذ  ُواألفعال ُالجذور ُبيانات ُقاعدة ُشأن ُمن  تىُ رفُالذال،

 الحاسوبيينُلميكنةُالمعجمُالعربي.
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فيُجامعةُ منُخاللُماُسبقُيتض ُلناُأنُجهودُ وسبةُالصرفُالعربي
مُسلسلةُمن0222ُمُإلىُعام1779ُاإلمامُمحمدُبنُسعودُقدُشهدتُمنُعامُ

ُ دثنُالنقلةُ ُبينما ُبياناتُصرفيةُضلمة. ُلبناءُقواعد الدراساتُوالبحوثُالعلمية
م، وجاءت على مستوى بنية الكلمة وتوليدها  اسوبًيا، فسعن 0210المهمةُعامُ

 يةُاللالقةُللغةُالعربية.بحوثُالدارسينُإلىُتنعيلُالقدرةُالتوليد
بعد أن استعرض البا ث جهود جامعة اإلمام في معالجة الصرف آلًيا، 
ُأنجزُ ُفقد فإنهُسيحاولُأنُيعرضُجهودُبعضُالبا ثينُفيُالجامعاتُاألردنية،
البا ثون في تل  الجامعات مشاريع مهمة في  وسبة اللغة العربية؛ فني عام 

نن البا ثة )هدى آل  0225 صَّ ُفيُم و  ُالتكسير ُجموع ُاألردنية( ُالجامعة طه،
ُالصرفيُ ُالنظام ُوصف ُفي ُالنظر ُإعادة ُمحاولة ُالحاسوبية، ُاللسانيات ضوء

ُ ُعام ُوفي ُللحوسبة، ُاللغة ُ اجة ُتقتضيه ُبما ف البا ث 0211للعربية، م و صَّ
)محمودُخليل،ُالجامعةُاألردنية(ُإسنادُاألفعالُإلىُالضمائرُفيُضوءُاللسانياتُ

ُ ُاألفعالُإلىُالضمائرُفيُالحاسوبية، ُالنظرُفيُوصفُإسناد فيُمحاولةُإلعادة
العربية، بما تقتضيه  اجة اللغة لتمثيلها  اسوبًيا. أما في جامعة اليرموك فتمكنن 

ُ ُعام ُفي ُالشريدة( ُ)صنا ُوالمنعولين0227ُالبا ثة ُالناعلين ُأسماء ُبرمجة ُمن م
ُوالمنعولينُ اسوبًيا، بهدف جعل الحاسوب قادًرا على اشتقاق أسما ُالناعلين ء

ف  وتحليلهما؛ لمساعدة المتعلم في تقويم إنتاجه اللغوي، وفي العام ننسه و صَّ
البا ث )عزت العجوري، الجامعة الهاشمية( شعر بدر شاكر السي اب توصيًنا 

مُاست اعُالبا ثُ)مسنر0212ُصرفًيا في ضوء اللسانيات الحاسوبية، وفي عام 
 وسبةُأكثرُمنُمائةُقاعدةُ اسوبيةُللنسبُبالياء،ُكماُالدوسري، جامعة اليرموك( 

عالجُكثيرُمنُالكلماتُالشاذةُبحنظهاُفيُقاعدةُالبيانات،ُوفيُالعامُننسهُبرمجُ
 ا.البا ث )أ مد الللوف، جامعة اليرموك( اشتقاق المصادر في العربي ة  اسوبي  
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م1773ُمُأم ا في جامعة القاهرة فقد درس البا ث )محمد المرشدي( في عا
مصادرُالنعلُالثالثيُالمجردُالقياسـيةُوالسـماعيةُدراسـةُنظريـةُوت بيقيـةُباسـتلدامُ
الحاســـوب؛ُفجمـــعُمصـــادرُاألفعـــالُالثالثيـــةُمـــنُنصـــوصُ ديثـــة،ُلتوضـــي ُاتجـــا ُ

مُدرس0226ُالستعمال الحديث لهـا، ثـم وصـنها وصـًنا إ صـائًيا دقيًقـا، وفـي عـام 
منظومـــــةُالصـــــرفُالعربـــــيُوالمعالجـــــةُ البا ـــــثُ)محمـــــدُالعربـــــي،ُجامعـــــةُالقـــــاهرة(

 الحاسوبية،ُدراسةُتقويمية.ُ
ُبنُعبداللهُ)المغرب(ُفيُ وسبةُالصرفُ ومنُجهودُجامعةُسيديُمحمد

مه البا ث )عمر مهديوي( في عام  ُرتوليد1777ُما قدَّ ُدراسته ُفي ُ يثُسعى م
ُ ُمعالجة ُإلى ُ اسوبيةر ُلسانية ُمقاربة ُالمعتلة، ُالثالثية ُالجذور ُمن توليدُاألسماء

ًزا على الزوائد التصريفية التي تدخل على  األسماء البسي ة من الجذور المعتلة، مركِ 
بنية الجذر، سواء أكانن سوابق أم أواسم أو لوا ق، فقد كان الدكتور )مهديوي( من 

ُبحوسبةُاللغةُالعربية،ُوفيُعامُ مُصاغُالبا ث0229ُأوائلُالبا ثينُالذينُاهتموا
صوتيةُللمشتقُ –ةُسيديُمحمدُبنُعبدالله(ُالقواعدُالصرفُ)الحسنُأمراني،ُجامع

فيُاللغةُالعربيةُصياغةُلسانيةُ اسوبيةُمنُخاللُمجموعةُمنُالنماذ ُالت بيقية.ُ
ُاللغةُ ُالصرفُفي ُمعالجة ُفي ُدراساتُومشاريع ُمن ُأوردنا  ُما ُخالل ُمن ونلح،

 لغة.العربية، أنَّها تناولن الجانبين النظري والت بيقي من  وسبة ال
ُفأنجزتُوكان للجامعات السورية جهودً  ُالعربية؛ ُفيُتحليلُكلماتُاللغة ا

البا ثة )هنادي عمي ، جامعة دمشق( معجًما لجذور األفعال الثالثية والرباعية، 
وصمَّمن خواريمية لتجذير النعل، وتوليد الماضي والمضارع واألمر؛ ليتم توظينها 

ءُالشكلُاآلليُللنصوصُالعربية،ُوقدُفيُبناءُمحللُصرفيُكاملُيستلدمُفيُبنا
 هدفُالبحثُللوصولُإلىُتلاطبُمباشرُمعُالحاسوب.
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 المعالجة اآللية للقواعد النحوية: -4
رإنَّ معالجة النحو العربي  اسوبًيا تترقَّبه مشاكل كثيرة؛ وذل  ألن أساليب 
مِ من للغة اإلنجليزية، ولم تأخذ بالحسبان خصائص اللغ ةُالبرمجة الحاسوبية ص 

ُاإلعرابية،ُ ُالحالت ُوتعدد ُوالحذف، ُوالتقدير، ُوالستتار، ُكاإلضمار، العربية،
؛ فكان على اللغوي توصيق هذ  (6)واسقاطُعالماتُالتشكيل،ُوتعددُ التُاللبسر

ُوتوليدُ ُإليه، ُالمدخلة ُالمعلومة ُتحليل ُمن ُليتمكن ُللحاسوب، ُوالقوانين القواعد
 التركيبُالصحي .

ردنيةُمجهوداتُمهمةُفيُميدانُ وسبةُنحوُاللغةُوقدُكانُللجامعاتُاأل
ُ ُعام ُفني ُالبين(0220ُالعربية؛ ُآل ُجامعة ُالحمدان، ُ)معتصم ُالبا ث ُ اول م

تقديم نموذ  محوسب لمحلل نحوي للجمل السمية غير المشكولة في اللغة 
ُواقترحُ ُالملتلنة، ُوتركيباتها ُالعربية ُاللغة ُفي ُالسمية ُالجملة ُفدرس العربية؛

ُالسمية،ُ مجموعة ُللجمل ُالكتابة ُإعادة ُيسمىُبقواعد ُما ُأو ُالتركيبية ُالقواعد من
 وذل  إلنجاي المحلل النحوي.

م قامن البا ثة )تمارى القبالن، جامعة آل البين( ببناء 0227وفيُعامُ
برنامج ي دي عمل محلل نحوي في اللغة العربية لجمل فعلية غير مشكولة من 

،ُفدرسنُالجملةُالنعليةُذاتُالنعلُالماضيُالمبنيُالنعلُالماضيُالمبنيُللمعلوم
ُالنعلُ ُمن ُالنعلية ُللجملة ُتركيبية ُقواعد ُواقتر ن ُالملتلنة، ُوتركيباتها للمعلوم،

مُ اولنُالبا ثة0229ُالماضي المبني للمعلوم، إلنجاي التحليل النحوي، وفي عام 
غة العربية  اسوبًيا، )جناتُأ مد،ُالجامعةُاألردنية(ُمقاربةُالنظامُالتركيبيُفيُالل

                                                 
ُالكوين،ُدراسة بحثية-اللغة العربية والحاسوب (،0213ي نظر: نبيل علي )ت: (6) ُد.ط، ُتعريب، ،

 .671ص م،1733
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متلذة من المركب اإلضافي نموذًجا له، واقتصرت المعالجة الحاسوبية للتركيب 
ف )أ مد 0227اإلضافيُعلىُمعالجةُاإلضافةُفيُصورةُاإلفراد،ُوفيُعامُ م وصَّ

أنيس، الجامعة الهاشمية( األفعال الواردة في شعر محمود دروي  توصيًنا نحوًيا 
ُالح ُاللسانيات ُضوء ُشكلُفي ُعلى ُالحاسوبية ُالنعل ُمحددات ُفصاغ اسوبية،

نن  معادلت رياضية، يمكن ت بيقها على أشكال النعل كافة، وفي العام ننسه وصَّ
ُاللسانياتُ ُضوء ُفي ُالماضي ُالنعل ُالهاشمية( ُالجامعة ُالزبن، ُ)أ الم البا ثة

 الحاسوبية.ُ
ُ ُللجامعاتُالمصرية ُكان ُال أثركما ُالميدان ُهذا ُفيُإثراء دقيقُفيُكبير

م تمكنن )سلوى السيد  مادة، جامعة عين شمس( 1737 وسبةُاللغة،ُفنيُعامُ
ُالبسي ة،ُوفيُ ُمنُخاللُالجملة ُوتحليلها ُالعربية، ُالجملة منُبناءُت بيقُلتقسيم

ُالعالقاتُالتركيبيةُفيُالجملة0227ُعامُ ُالقاهرة( مُدرسُ)مد نُالسبع،ُجامعة
)محمدُرأفن،ُجامعةُبنيُسويق(ُأنُيقدمُ مُ اول0223النعليةُالقرآنية،ُوفيُعامُ

تصوًرا للتحليل النحوي للجملة اللبرية الواردة في شعر كعب بن مال  األنصاري، 
ُ ُعام ُالدللي0211ُوفي ُاللبس ُشمس( ُعين ُجامعة ُخالف، ُ) ميد ُدرس م

والتركيبي للنعل  اسوبًيا، من خالل التكامل بين النحو والمعجم، فحصر أنواع 
العديدُمنُ ىمصادر ، وناق  إمكانية بناء معجم  اسوبي يحتوي علاللبس اللغوي و 

 المعارفُاللغويةُالتيُتمكنُالحاسبُاآلليُمنُالقيامُبعمليةُف ُاللبس.
ُاللبسُفي0217ُوفيُعامُ مُدرسُ)عمروُجمعة،ُجامعةُالقاهرة(ُظاهرة

مُالبنية والتركيب، فتحدث عن أنماطه وأسباب  دوثه وطرق التللص منه، وفي العا
ننسهُتناولُ)محمدُفر ،ُجامعةُبنيُسويق(ُاللصائصُالصرفيةُوالنحويةُلألفعالُ
العربية؛ نظًرا لما تمثله تل  اللصائص من أهمية بالغة في معالجة اللغة العربية 
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آلًيا، وقد اقتصر في دراسته على اللصائص اللنظية سواء أكانن خصائص 
ُاإللصاقية صرفيةً  ُوالملحقات ُالصرفي، كـ)الرتبة،ُ ( أم خصائص نحويةً كـ)النمم

 واألداة،ُوالتضام،ُوالم ابقة،ُوالربم،ُوالعالمةُاإلعرابية(.
م0223ُوفي الجزائر عِمل  البا ث )فارس شاشة، جامعة الجزائر( في عام 

على إنشاء نموذ  جذري إعرابي يعمل على نمذجة النعل، بهدف التعرف على 
ال العربية آلًيا، ومحاولة إيجاد  لول ملتلفُالمشكالتُالتيُتواجهُمعالجةُاألفع

ُ ُعام ُفي ُبلقايد( ُأبوبكر ُجامعة ُرضا، ُالبا ثُ)بابا ُسعى ُكما ُإلى0215ُلها، م
توظيقُمجموعةُمنُاألسسُاللسانيةُالحاسوبيةُإلقامةُبرنامجُ اسوبيُيمكنهُتوليدُ
الجمل، وقد ركَّز في دراسته على الجمل العربية المحددة في أشكالها المكتوبة، 

لبعيدة عن تحقيقاتها الن قية. ويكاد البا ث بعمله هذا يكون الو يد من بين وا
 البا ثينُالذيُتجرأُوخاضُتجربةُبناءُمولدُآليُللجملةُالعربية.

 صناعة المعاجم اآللية:  -5
أصبحنُالمعاجمُاللغويةُمنُالضلامةُبحثُيستحيلُعلىُالبا ثينُتحليلُ

ثُالتيُتناولنُ وسبةُالمعجمُالعربي،ُموادها يدوًيا، وقد ظهرت العديد من البحو 
ولعلُمنُأهمُاإلنجاياتُفيُميدانُصناعةُالمعاجمُاآللية،ُرسالةُالماجستيرُالتيُ
أنجزها )عمر مهديوي، جامعة سيدي محمد بن عبدالله( عن المعجم اآللي للجذور، 

م طوَّر )محمود مص نى، جامعة  لوان( معجًما صرفًيا  اسوبًيا 0227وفيُعامُ
م ناق  )عبدالعاطي هواري، جامعة القاهرة( إشكالية 0223العربية،ُوفيُعامُللغةُ

م رؤية  اسوبية  صياغة لغة التعريق ومحتوا  في المعجم العربي العام الحديث، فقدَّ
إلعداد قاعدة بيانات للتعرينات المعجمية العربية، تكون صالحة لستثمارها في 

لسانياتُالحاسوبية،ُواقترحُمنُخاللهاُمجالتُالعملُالمعجميُومجالُت بيقاتُال
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ُعامُوتمثياًل  منهًجا لمعالجة الجوانب المعجمية الدللية في المعجم تحلياًل  ُوفي ،
م أنجز )جهاد العرجا، الجامعة اإلسالمية، غزة( معجًما محوسًبا لمعاني 0217

ُلألفعالُاألفعال الث الثي ة المجر دة في الل غة العربي ة، فأعدَّ قاعدة بيانات نصي   ة
الثالثية المجردة، و صر المعاني الممكنة لتل  األفعال، وبيَّن معنى كل فعل في 
م )يوسف أبوعامر، جامعة القاهرة(  سياقات توض   معنا ، وفي العام ننسه قدَّ

 نظرًيا وتصميًما عملًيا لمعجم آلي يلبي ا تياجات النظم الملتلنة، كالترجمة تأصياًل 
ُالم ُواسترجاع د المعجم اآللية، علومات، والتحليل الصرفي، واإلعراب اآللي، ويوَّ

ُجذوعهاُ ُمن ُالقياسية ُالصيغ ُلتوليد ُالتجا ؛ ُثنائي ُآلي ُصرفي ُبمحلل اآللي
ُ ُعام ُوفي م اقترح )محمد  امد، جامعة القاهرة( نمً ا معجمًيا 0213وتحليلها،

، فوضع منهجية جديًدا ينظر إلى واقع اللُّغة وشيوع منرداتها في المجتمع اللُّغو  يِ 
 صالحة لبناء معجم تكراري للغة العربية المعاصرة.

وفيُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُأنشئُمساقُاللسانياتُالحاسوبيةُفيُجامعةُ
ُ يثُ ُت بيقية؛ ُمعجمية ُالقسم ُاتجاهات ُوكانن ُعبدالر من، ُبنن ُنورة األميرة

رفُمناقشتها،ُم،ُوكانُللبا ثُش0219/مايو/61ن وقشن أول رسالة ماجستير في 
وكانُعنوانُالرسالةُرمعجمُمحوسبُأللناتُالحبُوالكر ُفيُاللغةُالعربيةرُسعنُ
البا ثةُ)سارةُالسيق(ُمنُخاللهاُإلىُبناءُمعجمُإلكترونيُلألجهزةُالذكيةُأللناتُ
الحب والكر  في اللغة العربية، تلتها رسالة ماجستير أخرى بعنوان ربناء جزئي 

ُمعجميةُفيُض وء  قل جسم اإلنسانر للبا ثة )أريج الشقراوي(  يث ألن ولوجيا
ُمنرداتُ ُاستللصن ُثم ُالناشئة، ُبنئة ُخاصة ُلغوية ُمدونة ُالبا ثة جمعن
ُالرسالةُ ُوتلنُهذ  ُوفقُمجالتُالحقلُوفئاتهُوعناصر ، ُثمُصننتها األن ولوجيا،
ُتحليلُمعتمدُعلىُالمدوناتُ ُالصحافة: ُثالثةُبعنوانُرألناتُالعنفُفيُلغة دراسة
الحاسوبيةرُ يثُسعنُالبا ثةُ)منالُالزنيديُإلىُجمعُاأللناتُالعربيةُالدالةُعلىُ
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ُلدراسة ُمدونة ُبواس ة ُومترادفاتها ُالعنف ُألنات ُوتصنيق ُالصحف، ُفي  العنف
امتداداتُالتماثليةُوالالتماثليةُألبعادُالترادفُغيرُالتام،ُومعالجةُالكلماتُالمتعلقةُ

 .بيةُبواس ةُالتحليلُاآلليبمجالُدلليُمعينُفيُاللغةُالعُر
 الترجمة اآللية:  -6

وقد نالن الترجمة اآللية نصيًبا من تل  الجهود )النظرية والت بيقية( التي 
بذلها البا ثون العرب؛ فكان للجامعات المصرية نصيب كبير من تل  الدراسات 

مُ اولُالبا ثُ)أ مدُالصادق،ُجامعةُالقاهرة(ُت وير1777ُوالمشاريع،ُفنيُعامُ
محلل نحوي آلي للغة العربية لتحليل النصوص العلمية الحديثة، وعمل على جعل 

م0220ُهذا المحلل النحوى جزًءا من نظام ترجمة آلية متعدد اللغات، وفي عام 
سعىُ)محمدُعبدالعال،ُجامعةُاأليهر(ُإلىُاستكشافُإشكالياتُالم ابقةُفيُعمليةُ

ُأن ُإثبات ُ اول ُكما ُوآثارها، ُاآللية ُسماتُومجموعةُ الترجمة ُكمجموعة الم ابقة
قواعدُمس ولةُعنُتوليدُجملُعربيةُصحيحةُومتراب ةُفيُالترجمةُاآللية،ُوفيُعامُ

ُمنُالعربيةُم طوَّر ) سام الدين علي، جامعة  لوان( نظاًما ل0226 ُاآللية لترجمة
ُاإل ُإلى ُعام ُوفي م طوَّر )محمود عثمان، جامعة  لوان( نظاًما 0227نجليزية،
ةُاآلليةُفيُالتجاهين،ُمعُإمكانيةُتقييمُأداءُالترجمةُاآللية،ُوفيُالعامُننسهُللترجم

ُمنُ ُاآللية ُللترجمة ُنظامين ُاإلسكندرية( ُجامعة ُالزقلعي، ُ)إيمان ُالبا ثة اختارت
ُفيُ ُباإلنجليزيةُوأدخلتها ُاختارتُأربعةُنصوصُإخبارية ُثم ُإلىُالعربية، اإلنجليزية

ُال ُو للن ُلترجمتها، ُتل ُالبرنامجين ُفي ُالموجودة ُاألخ اء ُوصننن نصوص،
النصوص إلى مجموعات، ث مَّ جدولتها تبًعا لنوع الل أ أو التركيب، وفي عام 

ُاألسماء0223ُ ُلترجمة ُبعضُالقواعد ُعينُشمس( ُجامعة ُخالف، ُصاغُ) ميد م
 والمركبات السمية من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية آلًيا. 
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ُ ُعام ُ)0210وفي ُناقشن ُأسبابُم ُشمس( ُعين ُجامعة ُسالمة، نينين
ُإل ُاأللمانية ُمن ُللنصوصُالمتلصصة ُاآللية ُالترجمة ُنجاح العربية،ُ ىمحدودية

م درسن البا ثة )أروى اللولي، جامعة اإلسكندرية( خدمة الترجمة 0217وفيُعامُ
اآلليةُعلىُمواقعُاإلنترننُدراسةُتحليليةُتقييمية،ُبهدفُالعتمادُعليهاُفيُتقديمُ

ُخد ُوفيُعام ُالمعلومات، ُبالمكتباتُومراكز ُالترجمة ُسعىُ)ضا يُ 0219مة م
غانم،ُجامعةُاأليهر(ُإلىُبناءُقاعدةُللترجمةُاآلليةُمنُاللغةُاأللمانيةُإلىُاللغةُ

 العربيةُوالعكس.
ُفيُعامُ ُالجزائر( ُجامعة ُبنُطاهر، ُ)بربارة وفيُالجزائرُسل نُالبا ثة

ُبرامج0223ُ ُبناء ُعلىُأهمية ُالضوء ُعلماءُم ُتضافرُجهود ُبواس ة ُعربية آلية
ُمنُ ُاألجنبية، ُالمعرفية ُالثروات ُلستيعاب ُواللسانيات؛ ُاللغة ُوعلماء الحاسوب،
ُالعربيةر،ُ ُإلى ُاإلنجليزية ُالحاسوبُمن ُبمساعدة ُبـرالترجمة ُالموسوم ُبحثها خالل

ُ م قامن )آمنة طالبي، جامعة منتوري( بتحليل وصني إلشكالية 0223وفيُعام
مات اللنظية في الترجمة اآللية، بإدخال نصوص تحتوي على عدد معين من المتالُي

ُفيُ ُعالية ُبدرجة ُاآللة ُفشلن ُوقد ُاآللية، ُللترجمة ُنظام ُفي ُاللنظية المتاليمات
ُل ُومتنوعة، ُعديدة ُأخ اء ُوارتكبن ُاللنظية، ُالمتاليمات ُبناءُ ترجمة ُفي سيما

ُالعاليُالعربيُمُتناولنُ)وفاءُالت0211الجملُوالتراكيب،ُوفيُعامُ ُالمعهد ركي،
 للترجمة(ُموضوعُالترجمةُاآلليةُبمقاربةُإ صائية.

 معالجة النصوص آلًيا بهدف صنع الفهارس وتصنيفها وترتيبها:  -7
تواجه معالجة نصوص اللغة العربية  اسوبًيا العديد من المشكالت؛ 

ا،ُوكيفيةُبعضها يرجع إلى طبيعة أصوات اللغة العربية، والكلمات التي تتكون منه
تراب ها،ُفيُ ينُيرجعُبعضهاُاآلخرُإلىُطبيعةُنظمُالسترجاعُالمصممة،ُلذاُ
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كان من الضروري توظيق تقنيات المعلومات للتعامل بكناءة مع اللغة العربية، 
وخاصةُفيُمجالُنظمُاسترجاعُالمعلومات.ُوسنستعرضُفيُالس ورُالتاليةُجهودُ

مكانياتُاللغةُالعربيةُفيُنظمُاسترجاعُمجموعةُبا ثينُساهمواُفيُالتعرفُعلىُإ
 المعلومات،ُوالمشكالتُالتيُتواجهُالنظمُالمعتمدةُعلىُاللغةُالعربية.

م اقترح )علي ذياب، جامعة آل البين( نظاًما خبيًرا للبحث 0222فنيُعامُ
ُ ُعام ُوفي ُالعربي، ُالنص م )محمد عبدالهادي،0226في ُالقاهرة(ُ م قدَّ جامعة

رُوالمواصناتُالتيُيجبُمراعاتهاُعندُتصميمُنظمُاسترجاعُمجموعًة من المعايي
ُبناءُمرصدُبياناتُعربيُيتأسسُالمعلومات العربية وت ويرها في المستقبل، محاوًل 

على المعايير الدولية، ويراعي في الوقن ذاته خصائص اللغة العربية، يكون 
لَّل 0223نموذًجا يحتذى به في المن قة العربية، وفي عام  )مجديُالجاكي،ُم   

منُالكشافاتُالموضوعيةُاآلليةُللقرآنُالكريم،ُالتيُتتي ُ اً امعةُاإلسكندرية(ُعددج
م ) جير 0223إمكانيةُالبحثُالموضوعيُفيُنصُالقرآنُالكريم،ُوفيُعامُ م قدَّ

إسماعيل، ويارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائر( مشروًعا إلعداد مدقق 
ُال ُآلية،ُإمالئيُعربيُمنتوح ُب ريقة ُتدقيقُالنصوصُالعربية ُباست اعته مصدر،

 والقيامُبتحديدُاألخ اءُاإلمالئيةُفيها،ُواقتراحُالتصحيحاتُالمناسبةُالبديلةُلها.

 دراسة المعنى حاسوبًيا:  -8
لم ي غنل البا ثون دراسة المعنى  اسوبًيا، على الرغم من أنَّه يمثل مشكلة 

ُعلىُيصعب  لَّها عند معالجته آلًيا؛ ر ُوالتعرف ُالجمل ُدللة ُمع ُيتعامل فهو
 ذا معنى، كما أنَّه يجمع ما بين التحليل الصرفي والنحوي معانيها وتحليلها تحلياًل 

عالوةُعلىُتراكيبُالجملُمنُ يثُالمعنىُوالدللة.ُولُتكادُأغلبُالنظمُاآلليةُ
 تصل إلى هذا المستوى من التحليل  تى في اللغات التي لها باع طويل في
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ُيلتلفُ ُالكالم ُمعنى ُألن ُوغيرهما؛ ُوالنرنسية ُاإلنجليزية ُمثل اللغوياتُالحاسوبية
 .(7)منُسياقُآلخرر

ُناق ُ وكانن )سلوى السيد  مادة، ُمن ُأوائل ُمن ُشمس( ُعين جامعة
ُبياناتُصرفيةُونحويةُودللية،1773ُقضيةُالمعنى،ُفأنجزتُفيُعامُ مُقاعدة

م 0211بسي ةُوالمركبة،ُوفيُعامُوصممن نموذًجا لتنهم الجملة العربية ال م قدَّ
) سين البسومي، جامعة القاهرة( رؤية لحلِ  إ دى المشكالت األساسية التي 
ُالجملةُ ُمن ُالمقصود ُوتعدد ُالدللي، ُاللبس ُوهي ُالعربية ُاللغة ُ وسبة تواجه
ُعامُ ُوفي ُالمكتوبة، ُالمعاصرة ُالعربية ُاللغة ُعلى ُدراسته ُفي ُواقتصر العربية،

)عبدالحليمُأبوشوشة،ُجامعةُعينُشمس(ُأثرُظاهرةُالتعددُالدلليُ سر  م د  0215
ُبناءُ ُفي ُالدللي ُالتعدد ُأثر ُهي: ُمحاور ُثالثة ُخالل ُمن ُاآللية ُالمعالجة في
ُالتعددُ ُوأثر ُللنصوص، ُاآللي ُالتحليل ُفي ُالدللي ُالتعدد ُوأثر ُاآللي، المعجم

 الدلليُفيُالترجمةُاآللية.
 ا:معالجة الشعر العربي حاسوبيً   -9

ونعني بمعالجة الشعر  اسوبًيا أن يتمكن الحاسوب من قراءة الشعر، 
ُالتق يعُ ُأماكن ُوتحديد ُاللنظية، ُأبياته ُمكوناته ُعن ُوالكشف ُأويانه، وادراك
الصحيحة للبين الشعري، والوقوف على الصور الستعارية في القصيدة. وتعد 

ُالد0227دراسة )عشري محمد، جامعة عين شمس( في عام  ُمن راساتُم
ُالعربيةُ ُالقصيدة ُفي ُالستعارية ُالصور ُأنماط ُتناولن ُالتي ُالقليلة الحاسوبية
ُننسهُ ُالعام ُوفي ُالمعاصرة، ُالعربية ُالقصائد ُمن ُمجموعة ُخالل ُمن المعاصرة

                                                 
(7) ُ ُال يار، ُ"اللغويات الحاسوبية"، صحيفة الجزيرةمساعد ُالعدد: ُالل12370، ،ُ جمادىُ 15ميس

 هـ.1706الولىُ
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اقتر ن )شيماء رشاد، جامعة  لوان( نظاًما  اسوبًيا لمعالجة الشعر العربي، وفي 
نانُالعيداني،ُجامعةُالبصرة(ُمنُ وسبةُمُتمكننُالبا ثةُالعراقيةُ)ج0223عامُ

ُبتحليلُ ُللقيام ُوت وير  ُخبير، ُ اسوبي ُنظام ُتصميم ُفنجحنُفي ُالعروض، علم
 أبياتُالشعرُالعربي.

 بناء المكانز وتحليل المدونات اللغوية المحوسبة: -11
كانُللبا ثينُالمصريينُالنصيبُاألوفرُمنُدراساتُبناءُالمدوناتُاللغويةُ

 لغويةً  م صمَّم )المعتز بالله طه، جامعة القاهرة( مدونةً 0229 وتحليلها؛ُفنيُعام
بهدف بناء معجم يعكس الواقع اللغوي للعربية في الوقن الراهن. وبعدها  إلكترونيةً 

م البا ث ننسه في أطرو ته لنيل درجة الدكتورا   يكاًل  ُلمدونةُبثالث سنوات قدَّ
روع المعجم التاريلي، ف وَّر مدونة المعجمُالتاريليُللعربية،ُفيُمحاولةُإل ياءُمش
مُسعىُ)أ مدُروبى،ُجامعة0213ُلغويةُلمعجمُتاريليُللغةُالعربية،ُوفيُعامُ

ُمادتهاُ ُوتهيئة ُالمعاصرة، ُالنصحى ُالعربية ُللغة ُلغوية ُمدونة ُبناء ُإلى النيوم(
م منهج ُالنصحىُ لبناء بن  شجري  نحوي   اً للعنونة اللغوية، كما قدَّ ُالعربية للغة

 اصرةُفيُضوءُالمدونةُاللغوية.المع
م تتناول )محمد الوديان، جامعة آل البين( موضوًعا في 0225فيُعامُ

سي ما  غايةُاألهميةُفيُالوقنُالحاضر،ُوهوُتنظيمُالمعلومات،ُوالستنادةُمنها،ُل
أن هناك اننجاًرا معرفًيا هائاًل له اتصال باللغة العربية، مما يقتضي توظيق تقنيات 

ُاسترجاعُالمعلوما ُمجال ُفي ُوخاصة ُالعربية، ُاللغة ُمع ُبكناءة ُللتعامل ت
م اقتراً ا لبناء مكنز آلي لتعزيز نظام استرجاع المعلومات للغة  المعلومات؛ فقدَّ

ُ ُعام ُوفي ُبلقايد،0216ُالعربية، ُأبوبكر ُجامعة ُهجيرة، ُ)نقاي ُالبا ثة ُأعدت م
ُا  اسوبيةً  لغويةً  الجزائر( مدونةً  ُالمواقع ُأسماء ُتلمسانُتمثل ُمدينة ُفي لجغرافية
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تمثياًل فعلًيا. واختارت )بدرية العنزي، جامعة اإلمام محمد بن سعود( في عام 
ْت في ثالثة 0219 ر د  ْت في مدونة لغوية محوسبة، وو  م مئة متاليمة لنظية ور د 

ُبمع ياتُالمدونةُ سبُالمقياسُاإل صائي.ُ معاجمُملتارة،ُثمُقارننُمع ياتها
ُ)أ م ُتناول ُالتركيبيُكما ُالنظم ُسعود( ُبن ُمحمد ُاإلمام ُجامعة ُالم رودي، د

نات.  والدللي أللنات الجموع التي ل منرد لها من لنظها دراسة معتمدة على المدوَّ
قيون من أوائل من  اول ت ويع الحاسوب للدمة اللغة اكان اللغويون العر 

وجهنُضربةُقويةُ العربية،ُغيرُأنُالحروبُالكثيرةُالتيُخاضهاُهذاُالبلدُالعربي
ُ ُعام ُفني ُالعربية؛ ُاللغة ُ وسبة ُ سن،1770ُلجهود ُ)الزبيدي ُالبا ث ُ اول م

ا،ُوفيُجامعة بغداد( ت بيق النظري ة التوليدي ة التحويلي ة على اللغة العربية  اسوبيً 
ُ م صمَّم )م يد فاضل، الجامعة التكنولوجية ببغداد( معجًما للمساعد 1779عام

ن اإلنجليزية إلى العربية، وفي العام ننسه صمَّم )علي ف اد علىُالترجمةُاآلليةُم
مُاستلدم0227ُصال ، جامعة بغداد( معجًما  اسوبًيا لألفعال العربية، وفي عام 

آلي ًة لتمييز الحروف العربي ة،  (5))سفي  عجرش، جامعة البصرة( المن ق المضب ب
ُ ُعام ار، الجامعة المستنصري  0225وفي ُخاللُم رمَّز  )مك ي بش  ُمن ُالكالم ة(

خواريمية الت رميز الل  ي  الت وق عي  باستلدام نظري تي ليرووكس ورابينيير، وفي عام 
م صمَّم )عالء عبدالحسين، جامعة الت كنولوجيا( برنامًجا لتمييز الكالم 0210

باستلدام نموذ  ماركوف الملني  
(3). 

لرسائلُالعلميةُالتيُوأخيًرا فإننا لم نقصد من استعراض تل  األطرو ات وا
ن ا نهدف من ورائها إع اء  اً وضعن تتناوت قوةً  اإل اطة بتل  الجهود، بقدر ما ك 

                                                 
 المن قُالمضببُأوُالضبابيُهو:ُمنظومةُمن قيةُتقومُعلىُتعميمُللمن قُالتقليديُثنائيُالقيم. (5)

 يقوم نموذ  ماركوف الملني  بتوصيق إ صائي لتسلسل األصوات الملتلنة ضمن الكلمات. (3)
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ُالموضوعاتُالتيُنوقشنُفيُ ُأهم ُبيان ُالمقصود ُفكان ُوضربُالمثل، النموذ ،
ميدان معالجة اللغة العربية  اسوبًيا. كما أنَّ ميدان  وسبة اللغة العربية ل يزال 

لعملُالجاد،ُوجهودُاللغويينُالعربُتبقىُخجولةُترتقبُالمزيدُمنُا،ُينقصهُاخصبً 
 دعمُالجامعاتُوتشجيعها.

ُبذلواُ ُبأنهم ُفيُجامعاتهم ُومشاريعهم ُبحوثهم ُالبا ثين ُشهدتُلهولء وقد
جهدهم،ُولمُيقصرواُفيُالسعيُإلىُت ويعُتل ُاآللةُالصماءُللدمةُاللغةُالعربية،ُ

 الجهود،ُوأضعننُقيمتهاُالعلمية. غير أنَّ بعض المعوقات قد شتن تل 
: أهم المناهج العلمية التي استخدمها الباحثون في حوسبتهم للغة الثالثالمبحث 
 العربية

لكل دراسة من دراسات  وسبة اللغة العربية موضوعها الذي ي حدد 
منهجها، فني ضوء المشكلة التي سيتصدى البا ث لحلِ ها، وال ريقة التي يتبن اها 

ُ ُهذ  ُلحل ُالعربي ُفالصرف ُالمناسب؛ ُالمنهج ُيلتار يمثلُ -مثاًل -المشكلة،
ا للوصف المعتمد على اإل صاء من لًقا له؛ وذل  لوقوعه في ا مثاليً موضوعً 

المن قة الوس ى بين الطراد والشذوذ. وقد اتَّب ع ِن البحوث الت بيقية التوصيق 
لحاسوبي،ُفيصوغُالبا ثُوسيلة لصوغ القانون اللغوي، بما يجعله قاباًل للتعامل ا

ُ ُالصرفية ف تغيراتها الصرفية والصوتية والكتابية  -مثاًل -القاعدة ثم يوصِ 
 )اإلمالئية(.

أماُعندُدراسةُأثرُالظواهرُاللغويةُفيُالمعالجةُاآلليةُللغةُالعربية،ُفيعتمدُ
البا ث على المنهج الوصني التحليلي، مع عدم إغـنال مناهج البحث األخرى 

لب األمر ذل . ويعد المنهج الوصني مدعوًما بالمنهج اإل صائي مناسًبا عندماُيت 
لدراساتُالشيوعُ)شيوعُاأللناتُوالصيغُوالتراكيب(ُلماُللمنهجُاإل صائيُمنُقدرةُ

 علىُتدعيمُالرأي،ُودقتهُفيُالحكمُعلىُالظواهرُاللغويةُبشكلُموضوعي.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





153

لدراسات العليا في رسائلهم : أهم النتائج التي انتهى إليها طالب االرابعالمبحث 
 العلمية

بعدُأنُانتهيناُمنُعرضُأهمُجهودُالبا ثينُفيُ وسبةُاللغةُالعربيةُمنذُ
بدَّ من وقنة قصيرة نستعرض من خاللها أهم النتائج التي  نهاية القرن الماضي، ل

ل إليها البا ثون. لقد أثبتن هذ  الدراسات قدرة اللغويين بمساعدة الحاسوبيين  توصَّ
،ُولُملعلى ت ويع الحاسوب للدمة اللغة العربية، غير أنَّ الحاسوب جهاي ل يع

يدركُاألخ اءُإلُمنُخاللُت بيقاتُتقومُعلىُمجموعةُمتسلسلةُومن قيةُمنُ
الل واتُالرياضيةُأوُاللغويةُ)اللواريميات(ُومنُثمةُينبغيُأنُنبرمجُالحاسوبُ

شكل صحي . كما أنه ليس م لوًبا ب ريقةُصحيحةُليتمكنُمنُالتحليلُوالتوليدُب
من هذ  الدراسات والمشاريع أن تجعل من الحاسوب جهاًيا نستغني به عن 
اإلنسان، بل نهدف عند معالجة اللغة آلًيا إلى بناء نظام يساعدنا، ويلنف 
الصعوبات التي تواجهنا في بحوثنا اللغوية والعلمية. كما أنَّ كل معالجة آلية للغة 

دراسةُعميقةُللعربيةُوقواعدها.ُويمكنناُتصنيقُتل ُالنتائجُ سبُ العربيةُتت لب
 مجالتُعلمُاللغةُالحاسوبي.

 أهم النتائج في مجال دراسات الشيوع:  -1
استناد البا ثون في هذا المجال من الحاسوب في إعداد قائمة بالكلمات 
بُبالترتيب األلفبائي والتواتري والموضوعي للمنردات الشائعة في بعض الكت

ُوالحديث،ُ ُوالتنسير، ُوالبيوع، ُالمالية، ُوالمعامالت ُالجنايات، ُفقه ُككتب الدينية،
والثقافة اإلسالمية، والكتب اللغوية والدينية التي ت درَّس في مدارس التعليم العام. وقد 
ُالعربيةُ ُاللغة ُتعليم ُدروسُفي ُتصميم ُباإلمكان ُأنه ُالدراساتُإلى أشارتُمعظم

ُوالناطقين ُلشيوعُالمنرداتُ للناطقينُبها ُعلىُالنتائجُاإل صائية ُبالعتماد بغيرها
 والصيغُوالتراكيب.
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كما استناد البا ثون من الحاسوب في  صر عدد الكلمات الموجودة في 
نصوصُ ديثة؛ُفحصرواُالكلماتُالنريدة،ُوعددُتكرارُكلُكلمةُمنُهذ ُالكلمات،ُ

رات التكرار أو وفًقا للترتيب والسياقات التي وردت بها كل كلمة، وترتيبها وفًقا لم
الهجائي، وذل  من خالل قوائم تضم الكلمات ومرات تكرارها ونسبتها قياًسا 
إلجماليُالكلماتُفيُالنص.ُوقدُأكدتُالدراساتُجميعهاُعلىُفائدةُقوائمُالشيوعُ
ُوفيُعمليةُ ُالختبارات، ُوتصميم ُالتعليمية، ُالمواد ُإعداد ُفيُتحسين فيُاإلسهام

د صناعة المعاجم بشكل عام، وأنَّ ميدان إعداد قوائم الشيوع ما يال في التقويم،ُوعن
 بدايته،ُويحتا ُلمزيدُاهتمام.

 أهم النتائج في مجال المعالجة اآللية ألصوات العربية: -2
في مجال معالجة أصوات القرآن الكريم وظَّف عدد من البا ثين الحاسوب 

لوا أصواته، ثم أ صوا ائتالف ثنائيَّاتها في خدمة البنية الصوتية للقرآن الكريم؛ فحلَّ 
ُكماُ ُاآللي، ُالحاسب ُتقنيات ُباستلدام ُالقرآني، ُوالتركيب ُالكلمة ُمستويي على
ُالقرآنُ ُفي ُالصوتي ُالئتالف ُقواعد ُبين ُالمقارنة ُفي ُالتقنيات ُتل  ُمن استنادوا

ثوا عن الئتالف الصوت يُفيُالكريم، والقواعد التى نصَّ عليها العلماء الذين تحدَّ
ُالقرآنُ ُبتجويد ُالمتعلقة ُالظواهرُالصوتية ُوناق ُفريقُآخر ُإليه. ُأشاروا ُأو اللغة
الكريم في ضوء ما وصلن إليه الحوسية، وأنجز آخرون قواعد بيانات صوتية تتميز 
بالشمولية، وتجمع كل الظواهر الصوتية القرآنية. كما أثبتوا أنَّ النبر في القرآن 

 -  اسوبًيا نوعان: فونيمي، له أثر في اللغة )األصوات الكريمُعندُمعالجةُأصواته
التركيب( على القار  أن يلتزم بموضعه، وغير فونيمي، ليس  – المعجم - الصرف

 لهُأثرُفيُاللغة.
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وفيُمجالُفهمُطبيعةُاللصائصُالصوتيةُللغةُالعربيةُالمن وقة،ُاستعانُ
ةُالصوتية،ُوتحليلهاُفيُدراسةُالبا ثون بالحاسوب وتقنياته العالية في تسجيل الماد

ُ)الكالمُ ُاألكوستيكية ُوالكشفُعنُخصائصها ُالعربية، ُللغة اللصائصُالصوتية
النعلي المن وق( والنسيولوجية في سلسلة الكالم المتصل، واكتشنوا قواعد وقوانين 

 يعتمد عليها في عملية المعالجة الصوتية اآللية للكالم المن وق.
 الجة كلمات اللغة العربية:أهم النتائج في مجال مع -3

صمَّم بعض البا ثين مولدات تصريفية واشتقاقية آلية لتصريق كلمات 
اللغةُالعربيةُواشتقاقها،ُتعتمدُهذ ُالمولداتُاآلليةُعلىُخواريميةُ اسوبيةُتضبمُ
ُأهمُ ُعلى ُوقنوا ُكما ُللكلمة، ُالممكنة ُالنعلية ُوالشتقاقية ُالتصريفية العمليات

نوا تل  اإلشكالي ات، مستلدمين أساليب الذكاء إشكالي ات التصريق  والشتقاق، فوصَّ
الص ناعي؛ ليتمكَّن الحاسوب من توليد الكلمات وتحليلها بصورة قريبة من تنكير 
اإلنسان، وتتوافر اآلن لغات برمجة عالية المستوى، تتسم بذكاء اص ناعي يجعل 

و يُلإلنسانُبأنهُيتعاملُالحاسوب يستقبل، ويحلل، ويولد ما ي ع ى إليه بشكل ي
 معُآلةُلهاُالقدرةُعلىُالنهمُواإلدراك.ُ

وقدُتعاملنُمعظمُالبرامجُالمقتر ةُمعُالكلماتُمنُجهتيُالتحليلُوالتوليدُ
ُوفيُطُو ُالتشكيل ُبعيدفيُطور ُترا  ُأخذتُبما ُوقد ُ يابه، ُوفيهُ اً ر ُاللبس، عن

ُالنظرُفيُتسهيل على المتعلم، واغناء للغة، ومن ثم ة نحن في  اجة إ لىُإعادة
نتائجُالبحثُالتقليديةُكالشذوذُوالستثناءُمنُالقاعدة،ُوالعدولُعنُاألصل،ُوغيرهاُ

 منُالصناتُالتيُتحتا ُإلىُضبمُآليُعلمي.
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 أهم النتائج في مجال معالجة نحو اللغة العربية: -4
استناد البا ثون من الحاسوب في إدراك اللصائص النحوية للكلمات في 

ًرا لما تمثله تل  اللصائص من أهمية بالغة في معالجة اللغة العربية العربية،ُنظ
موا  آلًيا، واقتر وا مجموعة من قواعد إعادة الكتابة للجملة النعلية غير المشكولة، وقدَّ
ُإجراءُ ُعند ُبها ُيستدل ُالتي ُالمعرفة ُقواعد ُمن ُمجموعة ُواقتر وا ُلها، تقسيمات

ردة في بعض المدونات توصيًنا نحوًيا في التحليل النحوي. كما وصنوا الجمل الوا
ضوءُاللسانياتُالحاسوبية،ُفصاغواُمحدداتُالنعلُالحاسوبيةُعلىُشكلُمعادلتُ
رياضية،ُيمكنُت بيقهاُعلىُأشكالُالنعلُكافة،ُم كدينُعلىُأنهُلُيمكنناُالنصلُ

أيُبين المستويات اللغوية األربعة )الصوتي والصرفي والنحوي والدللي( في دراسة 
ُالستغناءُعنُالسياقُليتعرفُالحاسوبُعلىُما يةُ نصُوتحليله،ُكماُلُيمكننا

 النعل.
طوَّر بعض البا ثين محلالت نحوية للجمل السمية والنعلية غير 
المشكولةُفيُاللغةُالعربية،ُواقتر واُتقسيماتُجديدةُوقواعدُإلعادةُالكتابةُللجملُ

ياق، كما صمَّموا ت بيقات لتكوين جمل بناًء على قواعد التركيب المتحرر من الس
 عربيةُباستلدامُلغاتُالبرمجة.

 أهم النتائج في مجال التحليل الداللي:  -5
ِ العربي المعاصر  أكَّدت الدراسات الحاسوبية أنَّ  ياب التشكيل عن النص 

إلى ييادة وقوع ظاهرة التعدد الدللي، وأنَّ دراسة ظاهرة التعدد  -غالًبا–ي ديُ
 ت مثِ ل إضافة م ثرة إلى مجال المعالجة اآللية للغة العربية.الدلليُ
 أهم النتائج في مجال فك اللبس اللغوي:  -6

ل إليها البا ثون في مجال ف  اللبس اللغوي  لعل من أهم النتائج التي توصَّ
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ُمنهجيةُ ُبناء ُمنُخالل ُالعربية، ُاللغة ُبياناتُلسماتُالكلماتُفي ُقاعدة ُبناء هي
ُسماتُالكل ُالمكتوبة.ُلتحديد ُالعربية ُالحاسوبيُللجملة ُمت لباتُالنهم ُوتحديد مات،

كماُاقترحُبعضُالبا ثينُخ واتُلبناءُنظامُ اسوبيُلن ُاللتباسُالدلليُللجملةُ
ُلكلماتُ ُاألساسية ُالدللية ُاألنواع ُبالحاسوبُفيُ صر ُواستعانوا ُالمكتوبة، العربية

فرعية،ُورصدواُصورُتحولُالعالقاتُ اللغةُالعربية،ُوماُتنرعُعنهاُمنُأنواعُدللية
 ىالدللية إلى نظائرها التركيبية، وناق  فريق آخر بناء معجم  اسوبي يحتوي عل
 العديدُمنُالمعارفُاللغويةُالتيُتمكنُالحاسوبُمنُالقيامُبعمليةُف ُاللبسُالدللي.

 أهم النتائج في مجال الترجمة اآللية من العربية وإليها:  -7
األخ اءُالنحويةُوالصرفيةُفيُأداءُبعضُاألنظمةُالملتارةُ لَّل البا ثون 

للترجمةُاآلليةُمنُاإلنجليزيةُإلىُالعربية،ُوتناولواُبالدراسةُبعضُالظواهرُالصرفيةُ
ُوأداةُ ُالصلة، ُوجملة ُللمجهول، ُوالمبنى ُالنعنُوالمنعوت، ُترتيب ُمثل: والنحوية،

ُُو ُالنعل ُذكر ُوترتيب ُللناعل، ُالنعل ُوم ابقة ُكماُالتعريق، ُالجملة، ُفي الناعل
ُاللغةُ ُغير ُلغات ُمن ُالمتلصصة ُاآللية ُالترجمة ُنجاح ُمحدودية ُأسباب ناقشوا

 اللغةُالعربية.ىُاإلنجليزيةُإل
وقد أكَّد معظم البا ثين على أن العديد من نوا ي القصور في ناتج 
الترجمة اآللية قد يحدث إما بسبب خ أ في تحليل الجملة الم دخلة أو بسبب خ أ 

ي بناء الجملة اللارجة وأنَّ تحسين الترجمة اآللية يعتمد إلى  د كبير على تقنين ف
معرفتنا باللغة، وتزويد الحاسب اآللي بالقواعد الاليمة للتعامل مع اللغة. وأكَّد 
ُيتحققُ تىُاآلن،ُوليسُ ُلم ُآليةُذاتُدقةُعالية الجميعُأنُالوصولُإلىُترجمة

قريب، وأنَّ أمامنا الكثير الذي نست يع أن ننعله منظوًرا أن يتحقق في المستقبل ال
ُوامكانيةُ ُفعاليتها ُمن ُوالزيادة ُواليها، ُالعربية ُمن ُاآللية ُالترجمة ُجودة لتحسين

 الستنادةُمنها.
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 أهم النتائج في مجال بناء قواعد البيانات: -8
 تمكن البا ثون من بناء مجموعة من قواعد البيانات، منها:

ُا  -1 ُبياناتُللجذور ُبياناتُالجذورُقاعدة ُمنُشأنُقاعدة ُوالرباعية، لثالثية
ُخاصةُ ُبرامج ُوضع ُمنهم ُننتظر ُالذين ُالحاسوبيين ُعمل ُتيسر ُأن هذ 
لميكنةُالمعجمُالعربي،ُ يثُتعدُالجذورُقاعدةُالمع ياتُاألساسيةُالتيُ

ن مادة المعجم الحاسوبي.  تكو 
وت عدُّ  -والمزيدة المجردة-قاعدةُبياناتُلألفعالُالعربيةُالثالثيةُوالرباعيةُ  -0

ُالعديدُمنُالت بيقاتُ ُالقاعدةُمنُاألعمالُاألساسيةُالتيُتقومُعليها هذ 
الهامةُفيُمجالتُالتعليم،ُوأعمالُالنشرُوال باعة،ُمثلُالترجمةُمنُاللغةُ

 العربيةُواليها.
نَّنوا  روف الجر   -6 قاعدة بيانات شاملة لجميع البنيات المتعدية بحرف، وص 

 البنية. الواردةُفيُهذ 
قاعدة بيانات ت بيقية للمشتقات ان الًقا من الجذور الثالثية المجردة   -7

 والمزيدة،ُو صرواُأويانهاُالقياسيةُوالسماعية.
ُوقدُ  -5 ُالعربية، ُللمصادرُفيُاللغة ُشاملة ُت بيقية ُبياناتُمعلوماتية قاعدة

ُالمعجميةُ ُالبيانات ُخالل ُمن ُالعربية ُاللغة ُفي ُالمصادر ُأويان  صروا
ُالمصادرُعلىُاختالفهاالمت ُورب وا ُوالقياسي- وفرة، معُ -السماعيُمنها

 .أويانها بالجذور مروًرا بالنعل
قاعدة بيانات شاملة لألسماء الجامدة، تكون على شكل معجم آلي ينتج   -3

 عنُت بيقُخواريمياتُالتوليدُعلىُالجذورُالعربية.
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 نات:أهم النتائج في مجال بناء المعاجم من المكانز والمدو   -9
ُينظرُإلىُواقعُاللغةُ ُمنُالبا ثينُبناءُنممُمعجميُجديد است اعُعدد
وشيوع منرداتها في المجتمع اللغوي، بهدف وضع منهجية صالحة لبناء معجم 
تكراري للغة العربية المعاصرة؛ فدمجوا بين معايير الصناعة المعجمية العربية 

ُالق ُالمنشود ُالمعجم ُإلى ُللوصول ُالتربوية؛ ُإلىُتحليلُوالمناهج ُعلىُال تكام ائم
معلومات التكرار اللاصة بمنردات المستوى اللغوي المدروس؛ لوضع يد المستلدم 

 على أكثرها شيوًعا وأهمية.
وهناك من اقترح منهًجا لمعالجة الجوانب المعجمية الدللية في المعجم 

تكون صالحة  ؛ فأعدَّ قاعدة بيانات للتعرينات المعجمية العربية، وتمثياًل تحلياًل 
ُت بيقاتُاللسانياتُالحاسوبية؛ُ ُومجال ُالمعجمي، ُفيُمجالتُالعمل لستثمارها
بهدف الوصول لحلول ألهم إشكاليات الصياغة والمحتوى في لغة التعريق في 

 المعجمُالعربيُالعامُالحديث.
تمكن البا ثون كذل  من بناء مدونة معجم عربي معاصر، يستمد مادته 

ُمدونة ُمن ُكالصناعةُ بأكملها ُعدة، ُمجالت ُفي ُمنها ُاإلفادة ُويمكن لغوية،
ُإعدادُ ُمن ُتمكنوا ُكما ُاآللية. ُأدواتُالمعالجة ُوت وير ُاللغات، ُوتعليم المعجمية،
معجم محوسب لمعاني األفعال الث الثي ة المجر دة في الل غة العربي ة، و صر كل ما 

 واقع اللغوي.يتعلق بالنعل من معان ملتلنة في سياقات معاصرة تمث ل ال
 أهم النتائج في مجال استرجاع المعلومات والكشافات الموضوعية: -11

است اع البا ثون بناء نظام محوسب لالسترجاع الموضوعي باللغة 
ال بيعية،ُبهدفُالتعرفُعلىُإمكانياتُاللغةُالعربيةُوالمشكالتُالتيُتواجههاُفيُ
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الوصولُإلىُ لولُمقتر ةُنظم استرجاع المعلومات بوصنها لغة طبيعية، ومن ث مَّ 
ُعلىُ ُالتيُتعتمد ُالنظم ُفي ُالسترجاع ُبكناية ُالرتناع ُومحاولة لتل ُالمشكالت،
اللغة ال بيعية لغًة للمدخالت والملرجات، للوصول إلى مجموعة من المعايير 
ُعندُتصميمُأوُت ويرُنظمُاسترجاعُالمعلوماتُ والمواصناتُالتيُيجبُمراعاتها

ُالمستقبل، ُفي ُالمعاييرُ العربية ُيتأسسُعلى ُبياناتُعربي ُمرصد ُبناء ومحاولة
يحتذىُبهُ اً صائص اللغة العربية، ليكون نموذجالدولية،ُويراعيُفيُالوقنُذاتهُخ

 فيُالمن قةُالعربية.
أمكنُالتغلبُعلىُبعضُالقضاياُالدلليةُالتيُتثيرهاُالعربية،ُوالتيُتقفُ

ُكالت ُالسترجاع، ُكناءة ُتحقيق ُطريق ُفي ُعثرة ُاللنظي،ُ جر ُوالشتراك رادف،
والتغلبُعلىُمشكالتُالسوابق،ُوالتيُتدخلُعلىُالكلمةُالعربيةُفتغيرُمنُرسمهاُ
اإلمالئي. ومن البا ثين من  لَّل  عدًدا من الكشافات الموضوعية اآللية التي تتي  
إمكانية البحث الموضوعي في نص القرآن الكريم، وقارن بينها للوصول إلى 

 أفضلها.
الخامس: أهم المصادر والكتب والمدونات التي اعتمد عليها في توصيف  المبحث

 القواعد والتحقق من المفردات
اعتمد البا ثون في دراساتهم ومشاريعهم على مراجع موثوقة عند توصيق 
ُأهمُ ُمن ُولعل ُوالتراكيب، ُوالمنردات ُالصيغ ُتحقيق ُوعند ُالعربية، ُاللغة قواعد

ُالبا ُعليها ُاعتمد ُالتي  ثون في بناء قواعد بيانات المحلالت والمولدات المعاجم
الصرفية، وتوثيق مادتها اللغوية تصنيًنا واستعماًل: معجم تا  العروس من جواهر 
القاموس،ُولسانُالعرب،ُوالقاموسُالمحيمُللنيرويآبادى،ُوالمعجمُالكبير،ُوالمعجمُ

ومراجعُكثيرة،ُالوسيم.ُكماُاعتمدواُفيُتوصيقُقواعدُاللغةُالعربيةُعلىُمصادرُ
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لعلُمنُأهمها:ُالكتابُلسيبويه،ُوشرحُالشافيةُللرضي،ُوالمقتضبُللمبرد،ُوشرحُ
 الملوكيُلبنُيعي .

كما درس البا ثون بعض الظواهر اللغوية من خالل قصائد عدد من 
الشعراء، مثل: شعر بدر شاكر السي اب، ولميعة عباس عمارة، وشعر كعب بن 

ُالنظامُمال  األنصاري، وأعمال الشا ُودرسوا ُدروي . ُمحمود ُالنلس يني عر
ُالقنواتُ ُفي ُاألخبار ُونشرات ُالكريم، ُالقرآن ُخالل ُمن ُالعربية ُللغة الصوتي
ُكبيرُمنُكتبُ ُمنُخاللُعدد ُالعربيةُوتراكيبها ُمنرداتُاللغة النضائية،ُوأ صوا
ُفيُ ُالعام ُالتعليم ُوكتب ُاإلسالمية، ُوالثقافة ُوالعقيدة ُوالتنسير ُوالحديث النقه

ُللعلومُا ُعبدالعزيز ُالمل  ُلمدينة ُالعربية ُوالمدونة ُالعربية، ُوالصحف لمدارس،
 والتقنية.
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 الخاتمة والنتائج:
ُفيُالجامعاتُ ُطالبُالدراساتُالعليا ُالتيُتكبدها ُالجهود ُأهم كاننُهذ 
ُأنُ ُيزعم ُمن ُعلى ُالرد ُسبيل ُوفي ُجهة، ُمن ُالعربية ُ وسبة ُسبيل ُفي العربية

لهذا العصر وعلومه من جهة أخرى. واذا كانن اللغة العربية قد العربيةُلُتصل ُ
 ظين باهتمام علماء اللغة السابقين، فإنَّ جهود علماء اللغة واللسانيين اليوم ينبغي 
أن تكون مضاعنة، ومسايرة للتقدم الحضاري والتقني؛ فنحن اليوم أ و  من أي 

لقرآنُالكريم،ُو تىُتستعيدُوقنُمضىُإلىُتكثيقُالجهود،ُوتو يدها؛ُخدمةُللغةُا
لغتناُمكانتها،ُوتواجهُتحدياتهاُفيُثقةُوعزم.ُوبعدُهذاُالعرضُوالتتبعُألهمُجهودُ
 وسبة اللغة العربية، أرى أن أسجل أبري النتائج التي توصلن إليها هذ  الدراسة، 

 وهي:
أنَّ  وسبة اللغة العربية أصبحن اليوم أمًرا ل منرَّ منه، فالدراسات   -1

ُاإل صاءُوالب ُمجال ُفي ُكبيرة ُنتائج ُالعربية ُللغة ُتحقق ُالحاسوبية حوث
 اللغوي، والتعريب، وتعليم اللغات، والترجمة اآللية من اللغة العربية واليها.

أنَّ معظم الدراسات لم تستند من التجارب األجنبية في معالجة اللغات   -0
 ال بيعيَّة آلًيا.

ُاللغات  -6 ُمن ُالمترجمة ُوالبحوث ُالكتب ُاللغةُ-األخرى  ندرة وخاصة
ُاتض ُ -اإلنجليزية ُوقد ُالحاسوبية، ُاللغويات ُ قل ُفي ُالعربية ُاللغة إلى

ُعليهاُ ُاعتمد ُالتي ُوالمراجع ُالمصادر ُفهرس ُمراجعة ُبعد ُللبا ث ذل 
 البا ثون في إعداد بحوثهم ودراساتهم.

أنَّ معظم البا ثين اجتهدوا في وضع نماذ   اسوبية مت ورة؛ لتسهيل   -7
 ينُاإلنسانُوالحاسوب.الحوارُب
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ُالجامعاتُ-أنَّنا   -5 ُفي ُللبا ثين ُواألكاديمي ُالعلمي ُالنتا  ُهذا ُكل مع
لم نصل  تى اآلن إلى المستوى الم لوب في معالجة لغتنا  -العربية

العربية  اسوبًيا، ويرجع ذل  إلى ضعف اللبرة اللسانية والحاسوبية لدى 
 بعضُالبا ثين.

فيُميدانُ وسبةُاللغةُالعربيةُجاءتُمتأخرةُأنَّ جهود الجامعات العربية   -3
 مقارنةُبجهودُالجامعاتُغيرُالعربية.

تبن باللغة العربية.   -9  أنَّ معظم تل  الداسات والرسائل العلمية ك 
أنَّ معظم الرسائل العلمية ركَّزْت على الجانب النظري، وأهملن الجانب   -3

ُال بيع ُاللغة ُمعالجة ُفي ُاألهم ُالجانب ُروهو ُفيُالت بيقي ُويتمثل ية،
 .(9)تسليرُالعقلُاإللكترونيُلحلُالقضاياُاللغويةر

أنَّ جميع الرسائل العلمية شملن مستويات اللغة العربية كافة )المستوى   -7
ي معظمها على ُرالصوتي والصرفي والمعجمي والنحوي والدللي( و  كرَّ

ُفيُالمستوى الصرفي؛ فالطراد في الضوابم والقواعد نجد  واضحً  ا
 ا لما هو عليه الحال في المستويات األخرى.، خالفً الصرف

أنَّنا مع كل هذ  البحوث والدراسات، ما يلنا في بداية ال ريق، وننتظر  -12
 بذلُالمزيدُمنُالجهود.

إمكانيةُت ويعُالحاسوبُوت بيقاتهُ -بالُش -أنَّ هذ  الدراسات أثبتن  -11
 لتتوافقُمعُخصائصُاللغةُالعربية.

بيعية،ُومنهاُاللغةُالعربيةُعمليةُمستمرةُومت ورةُأنَّ معالجة اللغات ال  -10
 معُت ورُفهمناُآللياتُعملُعقلُابنُاللغة،ُوت ورُالحواسيبُاآللية.

                                                 
جهود -خدمة الدراسات اللغوية العربيةتوظيف اللسانيات الحاسوبية في عبدالر منُ سنُالعارف،ُر (9)

 .53م،ُص96ُ،0229،ُالعددمجلة مجمع اللغة العربية األردنير،ُونتائج
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أنَّ دور اللغـــــــويين يقتصـــــــر علـــــــى التنظيـــــــر والتوصـــــــيق، ثـــــــم الســـــــتعانة  -16
 بالحاسوبيينُللت بيق.

مُأنَّ توصيق قواعد اللغة العربية قابل للت وير، رفاللغويون القدماء ل -17
ُقواعدُاللغة،ُبلُاستللصوهماُمنُاللغة،ُوُو ُبالوسائلُالتيُضعيضعوا وها

كانن متوفرة لديهم في ذل  الوقن، أم ا اآلن وقد ظهرت أدوات جديدة 
للوصف اللغوي، فال بدَّ من األخذ بها، والتعامل معها؛  تى نسير باللغة 

 .(3)نحو مواكبة الت ور البشري في جميع مجالت الحياةر
ُتحتا ُدعمُالجامعاتُأنَّ ت -15 ُنتائجُكبيرة ل ُالبحوثُوالدراساتُنجمُعنها

 ومساندتها.ُ
أنَّه على الرغم من تعدد المعوقات التي واجهن البا ثين في  وسبتهم  -13

للغةُالعربية،ُفإنُعزيمةُت ويعُالحاسوبُللدمةُلغةُالقرآنُكاننُوراءُ
 بعضُالتجاربُالناجحة.

 
 
 
 
 

                                                 
(3) ُ ُطيب، ُبنُمحمد دراسة لجهود الباحثين  -"اتجاه درس العربية في الحاسوبصباحُبننُمحمد

قرى، كلية اللغة العربية، ،ُدكتورا ُفيُاللغةُالعربية،ُجامعةُأمُالالعرب ومعالجتهم اآللية للغة العربية"
 .60م،ُص0229المملكةُالعربيةُالسعودية،ُ
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 عربية:رؤية مستقبلية لحوسبة اللغة ال
ري عدُّ اإلسهام في إنتا  المعرفة المن لق الصحي  لمواجهة تحديات اللغة 
العربية الراهنة والمستقبلية، وانَّ أهم مشكلة مستقبلية للغة العربية وتنميتها، هي 
ُومجتمعُ ُالعربية ُالمجتمعات ُبين ُالهوة ُتجسير ُالرقمية، ُالنجوة تقليص

ُالموج(7)المعلوماتر ُالدراسة ُهذ  ُوبعد ُارتأىُ. ُالعربية، ُاللغة ُ وسبة ُلجهود زة
البا ث أن يقدم بعض التوصيات والمقتر ات، علَّها تكون نبراًسا ينير طريق كلَّ 

 طالب علٍم، ومن أهمها:
 ديُدورهاُفيُفت ُقنواتُالتواصلُبينُعلماءُتعلىُالجامعاتُالعربيةُأنُ  -1

ُوالمعل ُالزيارات ُلتبادل ُ وسبتها، ُفي ُوالبا ثين ُالعرب ُوبناءُاللغة ومات،
قواعدُبياناتُتلتصُبحوسبةُاللغةُالعربية،ُوتكثيقُالتصالتُمعُمراكزُ

 الدراساتُاألجنبيةُلالستنادةُمنهاُفيُهذاُالمجال.
أهميةُاستثمارُالدولُالعربيةُفيُ وسبةُاللغة؛ُفمستقبلُالعربية،ُومكانةُ  -0

الدرجةُالعربُفيُالحضارةُالحالية،ُومستقبلهمُالقتصاديُوالعلميُيتوقفُب
 األولىُعلىُماُنست يعُأنُنحققهُعلىُهذ ُالجبهة.

ُالعربيةُ  -6 ُاللغة ُمعالجة ُمجال ُفي ُلالستثمار ُاللاص ُالق اع تشجيع
ا؛ ويكون ذل  من خالل التعاون بين الشركات الكبرى واألقسام  اسوبيً 

ُالمميزةُ ُالت بيقية ُالعلمية ُالبحوث ُتبني ُبهدف ُالجامعات، ُفي العلمية
 لعليا.ل البُالدراساتُا

 
                                                 

(7) ُ ُالمهيوبي، ُعبدالله ُبن "بناء َخوارزمّية حاسوبّية لتوليد األفعال في الّلَغة العربّية عبدالعزيز
ُالعربية،َُوتصريفها" ُاللغة ُتعليم ُمعهد ُاإلسالمية، ُسعود ُبن ُمحمد ُاإلمام ُجامعة ُدكتورا ، ُرسالة ،
 .65م،ُص0215العربيةُالسعودية،ُ المملكة
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أهميةُالعملُعلىُإيجادُآلياتُجذبُلل لبةُالمتميزينُلاللتحاقُفيُبرامجُ  -7
 الدراساتُالعليا؛ُلتحقيقُالنائدةُالمرجوةُمنُهذ ُالبرامج.

نحنُاليومُفيُ اجةُأكثرُمنُأيُوقنُمضىُإلىُالبحوثُالعلميةُفيُ  -5
اُمجال  وسبة اللغة العربية؛ نظًرا للت ورات العلمية المتسارعة في هذ

 لمجال،ُوالننجارُالمعرفيُالذيُاكتس ُملتلفُالمجالت.
ُالماجستيرُ  -3 ُدرجة ُتمن  ُالعربية ُالجامعات ُفي ُعلمية ُأقسام ُإنشاء أهمية

ُفيُ ُموجود ُهو ُما ُعلىُغرار والدكتورا ُفيُمساقُاللسانياتُالحاسوبية،
 .(12)جامعةُاألميرةُنورةُبننُعبدالر من

والحاسوبيين،ُ يثُسيدفعانُبالبحثُ أهمية التعاون والتنسيق بين اللغويين  -9
ُفيُ ُفاألبحاث ُاألمام، ُإلى ُكبيرة ُخ وة ُالعربية ُالحاسوبية ُاللسانيات في
ُاللغةُ ُفي ُقليلة ُولكنها ُاللغة، ُ وسبة ُمجال ُفي ُغنية ُاألوروبية اللغات

 العربية.

                                                 
ُيومُ (12) ُفي ُالماجستير ُلمر لة ُالعليا ُالدراسات ُبرنامج ُعبدالر من ُبنن ُنورة ُاألميرة ُجامعة دشنن

م،ُ يثُعقدتُشراكةُمعُجامعةُمحمدُاللامسُفيُالمغربُلتقديمُبرنامج0215ُ/أكتوبر/3اللميسُ
 ق من أ دث المساقات اللسانية عالمًيا.الماجستيرُفيُمساقُاللسانياتُالحاسوبية،ُويعدُهذاُالمسا
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 المصادر والمراجع:
ُمنعم  -1 ظرية "اللسانيات الحاسوبية والترجمة اآللية بعض الثوابي الن ،سناء

،1ُ،ُمنشوراتُملتبرُالعلومُالمعرفية،ُعالمُالكتب،ُاألردن،ُإربد،ُطواإلجرائية"
 م.0215

ُطيب  -0 ُمحمد ُبن ُمحمد ُبنن  -، "اتجاه درس العربية في الحاسوبصباح
ُفيُدراسة لجهود الباحثين العرب ومعالجتهم اآللية للغة العربية" ُدكتورا  ،

 م.0229العربية،ُ اللغة العربية، جامعة أم القرى، كلية اللغة
، "بناء َخوارزمّية حاسوبّية لتوليد األفعال في عبدالعزيزُبنُعبداللهُالمهيوبي  -6

ُجامعةُالّلَغة العربّية َوتصريفها" ُالعربية، ُاللغة ُتعليم ُمعهد ُدكتورا ، ُرسالة ،
 م.0215اإلمامُمحمدُبنُسعودُاإلسالمية،ُ

في خدمة الدراسات  ، "توظيف اللسانيات الحاسوبيةعبدالر منُ سنُالعارف  -7
،96ُر،ُمجلةُمجمعُاللغةُالعربيةُاألردني،ُالعدداللغوية العربية "جهود ونتائج

 م.0229
ُالدينُأبو  -5 ُلدنياُ، "مقدمة في علم اللغة الحاسوبييلل عصام ُالوفاء ُدار ر،

 م.1ُ،0213ال باعةُوالنشر،ُاإلسكندرية،ُط
سريعة في الهندسة  قراءة -، "اللغة العربية والحاسوبمحمدُمحمدُالحناش  -3

ُقسمُاللسانية العربية ُوالجتماعية، ُاإلنسانية ُالعلوم ُكلية ُاإلمارات، ُجامعة ر،
 م.0220اللغةُالعربيةُوآدابها،ُ

ُال يار  -9 ُ، "اللغويات الحاسوبية"مساعد ُصحيفة الجزيرة، ُالعدد: ،12370ُ،
 هـ.1706ولىُجمادىُاأل 15اللميسُ
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ُ)ت:  -3 ُعلي 1769ُ-م0213 نبيل دراسة  -العربية والحاسوب"اللغة هـ(،
 م.1733ر،ُتعريب،ُد.ط،ُالكوين،ُبحثية

،ُ"العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية"نهادُالموسى،ُ  -7
 م.1ُ،0221الم سسةُالعربيةُللدراساتُوالنشر،ُبيروت،ُط

ُالجبر -12 ُوخالد ُالعناتي ، "دليل الباحث في اللسانيات الحاسوبية وليد
 م.1ُ،0229رُللنشرُوالتوييع،ُاألردن،ُطر،ُدارُجريالعربية
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