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Abstract 

In this article, the researcher tries to research the role of 
Abdelrahman Haj Saleh al-Jazairi in the computerization of the 
Arabic language, which is the owner of linguistic ammunition, a 
project through which he tries to computerize the Arabic linguistic 
balance, a project that the linguistic universities agreed on its 
importance, especially if we know that its purpose is to enable the 
Arab researcher m N information from the reality of use and in an 
automatic way, it is a project aimed at establishing an automated 
bank for the Arabic language already used by the mothers of 
heritage, literary, scientific and other books, but it is a project with 
many subprojects that translate the breadth desired by Haj Saleh 
through the old and modern era, with the project of the dictionary 
The all-encompassing mechanism of Arabic words used, and the 
automated dictionary of scientific terms and channels already used, 
ending to the historical dictionary and automated dictionaries that 
deal with various aspects of the Arabic language used, Abdul 
Rahman Haj Saleh sought to develop the computerization of the 
language with visions that make the Diwan al-Arab Automatically 
represents a digital encyclopedia that makes Arabic compete with 
international languages in their scientific, literary and intellectual 
content because it aspires to account for as many linguistic 
information produced by Arabic thought in various fields. 
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 دور عبذ انزحًٍ انحاج صانح  انجزائزي فً تطىٌز حىسبت انهغت انعزبٍت

 
3

أحًذ بُاًَ   
4

بُاًَيزٌى     
 

 يهخص

فٙ ْزا انًقال ٚحأل انثاحث انثحث فٙ دٔس عثذ انشحًٍ انحاج صانح 

انجزائش٘ فٙ حٕصثح انهغح انعشتٛح ْٕٔ صاحة انزخٛشج انهغٕٚح ْٕٔ يششٔع 

، ْٕٔ يششٔع اذفقد انًجايع النّ حٕصثح انشصٛذ انهغٕ٘ انعشتٙٚحأل يٍ خ

ٌ ًٚكٍ انثاحث انعشتٙ يٍ ، ٔتخاصح إرا عهًُا أٌ غاٚرّ أًْٛرّانهغٕٚح عهٗ أ

يعهٕياخ يٍ ٔاقع االصرعًال ٔتطشٚقح آنٛح، فٕٓ يششٔع ٚٓذف إنٗ إَشاء تُك 

رشاثٛح ٔاألدتٛح ٔانعهًٛح آنٙ نهغح انعشتٛح انًضرعًهح تانفعم تّ أيٓاخ انكرة ان

، تم ْٕ يششٔع تّ يشاسٚع فشعٛح كثٛشج ذرشجى االذضاع انز٘ ُٚشذِ ٔغٛشْا

انجايع انقذًٚح ٔانحذٚثح، فثّ يششٔع انًعجى اٜنٙ  انحاج صانح عثش انحقة

، ٔانًعجى اٜنٙ نهًصطهحاخ انعهًٛح ٔاالقُٛح ألنفاظ انعشتٛح انًضرعًهح

انًضرعًهح تانفعم، اَرٓاء إنٗ انًعجى انراسٚخٙ ٔانًعاجى اٜنٛح انرٙ ذرُأل 

 يخرهف جٕاَة انهغح انعشتٛح انًضرعًهح، فعثذ انشحًٍ انحاج صانح صعٗ إنٗ

ذطٕٚش حٕصثح انهغح تشؤٖ ذجعم دٕٚاٌ انعشب آنٛا ًٚثم يٕصٕعح سقًٛح  ذجعم 

انعشتٛح ذُافش انهغاخ انعانًٛح فٙ يحرٕاْا انعهًٙ ٔاألدتٙ ٔانفكش٘ ألَّ ٚطًح 

إنٗ حصش أكثش عذد يًكٍ يٍ انًعهٕياخ انهغٕٚح انرٙ أَرجٓا انفكش انعشتٙ فٙ 

تّ انحاج صانح فٙ ذطٕٚش حٕصثح يخرهف يجاالخ انًعشفح، فًا انذٔس انز٘ قاو 

انهغح انعشتٛح؟ يا ْٙ انًشاسٚع انرٙ كاٌ ٚرطهع إنٗ ذجضٛذْا؟ يا أًْٛح انشؤٖ 

انرٙ جاء تٓا انحاج صانح فٙ انشقٙ تحٕصثح انهغح انعشتٛح ٔذٕحٛذ انجٕٓد 

ُأنٓا انثاحث انعشتٛح فٙ خذيح حٕصثح انهغح انعشتٛح؟ ْزِ ذضاؤالخ ٔأخشٖ صٛر

عثذ انشحًٍ انحاج صانح  انجزائش٘ ٔدٔسِ فٙ ذطٕٚش تـ"فٙ يقال يٕصٕو 

 "حٕصثح انهغح انعشتٛح

  .ذطٕٚش، حٕصثح، انهغح انعشتٛح دٔس، انحاج صانح، :انكهًاث انًفتاحٍت
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  5يقذيت
عبد الرحمن الحاج صالح أحد العلماء الجزائرٌٌن الذٌن وضعوا بصمتهم فً خدمة اللؽة العربٌة، 

؛ لعربٌة من خالل مشارٌعه المختلفةتجلت فٌها جهوده هً حوسبة اللؽة اومن المجاالت التً 
كمشروع الذخٌرة اللؽوٌة الذي ٌستهدؾ حوسبة الرصٌد اللؽوي العربً، لٌعود على العربٌة بفائدة 
عظٌمة تضع بٌن الباحثٌن معلومات مستمدة من والع استعمال اللؽة فٌستحضرها الباحث بصٌؽة آلٌة 

جهد، فمد أرسى من خالل جهوده المعالجة اآللٌة للؽة العربٌة ومهد الطرٌك تختصر الزمن وال
إلدخالها إلى الحاسوب، فعبد الرحمن الحاج صالح تمثل تجربته الرٌادة فً االهتمام بحوسبة اللؽة 
العربٌة، فمنجزه حمك لصب السبك من خالل اهتمامه البحثً بهذا الجانب، وكذلن حرصه على نشر 

ة اللسانٌات التً أسسها بالجزائر، بل ومنالشته لمضاٌا تخص هذا الجانب فً معهد أبحاث فً مجل
علوم اللسان الذي حمل فكرة إنشائه، بل تمثل أعماله محاولة توطٌن حوسبة اللؽة العربٌة كمجال 
بحثً فً اللسانٌات بالجزائر والوطن العربً، فمد نبه إلى أهمٌة حوسبة اللؽة العربٌة، فمد أثارت 

وده مسؤلة حوسبة التراث، ومنطك النحو، ومشروع الذخٌرة والنظرٌة الخلٌلٌة، وكذلن المعالجة جه
اآللٌة للنصوص العربٌة، ودور النظرٌات اللؽوٌة فً ذلن هذه جوانب وأخرى سٌتناولها الباحث فً 

طوٌرها تبحث فً مسؤلة خدمة أعمال عبد الرحمن الحاج صالح لحوسبة اللؽة العربٌة وت -ورلة بحثٌة
  "والعا واستشرافا_ موسومة بـ "دور عبد الرحمن الحاج صالح فً تطوٌر حوسبة اللؽة العربٌة

 يفهىو انهساٍَاث انحاسىبٍت عُذ عبذ انزحًٍ انحاج صانح1-

إن اللسانٌات الحاسوبٌة علم ٌبحث فً المعالجة الحاسوبٌة للؽة حٌث تجتمع معظم فروع اللسانٌات فً 
 محكم للحاسوب ٌسمح بمحاكاة الذهن البشري فً تعامله مع اللؽة إنتاجا وتولٌدا، سبٌل تحمٌك استعمال

( فهً علم ٌبحث فً المعالجة اآللٌة للؽة البشرٌة، وإدخال مستوٌاتها 78، ص2102)جوزٌؾ، 

المختلفة إلى الحاسوب بؤبعادها المختلفة كالصوتٌة والداللٌة والنحوٌة والصرفٌة، بل هً علم ٌستعٌن 
فاللسانٌات . طك وبالرٌاضٌات لتحمٌك معالجة آلٌة للؽة إنها مبحث من مباحث الذكاء االصطناعًبالمن

الحاسوبٌة تستهدؾ تهٌئة كفاٌة لؽوٌة للحاسوب مثٌلة كفاٌة االنسان التً تمكنه من االنتاج والفهم، 
النحوي، فتسعى إلى تمكٌن الحاسوب من نظام اللؽة الصوتً والصرفً، وأنماط الجمل، ونظامها 

والداللً، وتحكمه فً إنتاج مختلؾ األداءات اللؽوٌة السلٌمة، والالمتناهٌة، بل تمكٌنه من تمٌٌز 
( ، فهً تستهدؾ تمكٌن الحاسوب من كفاٌة االنسان 278ص ،2100 )العنانً، الصواب من الخطؤ،

 .فً تحكمه فً أنظمة اللؽة المختلفة وأنماطها المتعددة بكل سالسة

فٌه علوم الحاسوب وعلوم  لحاج صال ٌذهب إلى أن اللسانٌات الحاسوبٌة علم تتاللىعبد الرحمن ا
فهو مٌدان علمً تطبٌمً ٌشمل التطبٌمات الكثٌرة كالترجمة اآللٌة، واالصالح اآللً لؤلخطاء  اللسان،

المطبعٌة، وتعلٌم اللؽات بالحاسوب، والعمل الوثائمً اآللً، وهً حسبه تنطٌك اآلالت بالتركٌب 
االصطناعً لؤلصوات اللؽوٌة، وؼٌر ذلن كثٌر، فهو ٌرى فٌها علما من البحوث الطالئعٌة، التً 
تنعكس فائدتها العظٌمة على اللؽة العربٌة، وذلن باشتران اختصاصٌٌن من مختلؾ فروع المعرفة فً 

مختلؾ  تجسٌد معالجة حاسوبٌة للؽة العربٌة على سبٌل المعرفة البٌنٌة التً تستلهم مبادئها من
( فعبد الرحمن الحاج صالح ٌنظر للسانٌات 231،ص0،ج2117مجاالت المعرفة،)الحاج صالح،

الحاسوبٌة على أنها تحتاج إلى جمٌع صنوؾ المعرفة لتحمٌك معالجة آلٌة للؽة تجعل الحاسوب ٌحاكً 
وبٌة ٌنشد االنسان فً كفاٌاته المختلفة الصوتً والتركٌبٌة والداللٌة، فمن خالل اللسانٌات الحاس

 .محاكاة التفكٌر االنسانً من مختلؾ جوانبه؛ السلوكٌة واالدراكٌة

فعبد الرحمن الحاج صالح ٌنبه إلى صعوبة ما ٌنشده وضرورة التفاؾ مختلؾ العلوم حوله وذلن، ألن 
محاكاة األداء البشري فً المٌام بعملٌات مختلفة أثناء استٌعاب اللؽة وإنتاجها لٌست باألمر البسٌط؛ 
ألن محاكاة أداء إنسان راشد ٌموم بإنتاج عدد ال متناه من الجمل تجسٌد ذلن ال ٌحتاج إلى محاكاة 
المفردة وتركٌبها وأصواتها فمط، بل ٌحتاج إلى معرفة باللؽة والثمافة التً تمثلها والمعرفة االجتماعٌة 
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عٌدة المنال، وهو ما جعل ما ٌجعل محاكاة لدرات االنسان اللؽوٌة واالنسانٌة ب التً تحتوٌها، وهو
معظم المختصٌن فً اللسانٌات الحاسوبٌة ٌمٌلون إلى دراسة الجانب اللؽوي بالتركٌز على 
الفونولوجٌا والمورفولوجٌا، والنحو والصرؾ واالستعمال اللؽوي، بل هو ما جعلهم ٌفضلون تصمٌم 

اع المعلومات، لصوبه حاسوب ٌإدي مهمات محددة بدلة تموم على نظام تصحٌح األخطاء، واسترج
محاكاة كفاٌات االنسان اللؽوٌة وما تتطلبه من أبعاد تستلزم استحضار مختلؾ العلوم والمعارؾ 

( فهو بذلن ٌدرن أهمٌة حوسبة اللؽة بل وٌدرن 308،ص2103للولوؾ علٌه،)الفارغ، وآخرون، 
فً مجاالت  الصعوبات التً تتخلل ذلن المسعى، وهو ما ٌتطلب استحضار مختلؾ المتخصصٌن

المعرفة المتنوعة ابتؽاء تحمٌك لفزة من شؤنها أن تمرب عمل الحاسوب مع اللؽة بالعملٌة الذهنٌة التً 
ٌموم به االنسان؛ ألن عمل الذهن ال ٌمتصر على التجزئة التً تعتمد الفونولوجٌا والمورفولوجٌا فمط 

الدالالت ومحاكاة عمل ذهن االنسان  بل تستدعً معرفة االبعاد الثمافٌة والفكرٌة والنفسٌة إلدران
 .محاكاة فعلٌة وهو ما ٌبمى صعب المنال

 يُطق انُحى وانعالج انحاسىبً نهغاث عُذ عبذ انزحًٍ انحاج صانح-2

الحاج صالح ٌإكد على أن العالج اآللً للؽات ٌحتاج إلى منطك دلٌك جدا، وهذا ٌمتضً أن تكون 
المعالج دلٌمة لها لؽتها الدلٌمة، ألن الصٌاؼة المنطمٌة هً صٌاؼة النظرٌة اللؽوٌة التً ٌعتمد علٌها 

، فالمنطك ضروري البتكار (231ص ،0،ج2117 للنظرٌة حول اللؽة ال اللؽة نفسها)الحاج صالح،

  .نظرٌة دلٌمة تسهم فً المعالجة الدلٌمة للؽة

اللؽة حٌث ٌذهب إلى أن ٌمٌز عبد الرحمن الحاج صالح بٌن منطك اللؽة ومنطك العلم الذي موضوعه 
تً المنطك الخاص باللؽة هو االنتظام الذي ٌنتظم علٌه عناصر اللؽة على مراتب، ومن ثم البنٌة ال

، فلكل لؽة بنٌة تمٌزها عن ؼٌرها، كما ٌمٌز بٌن المنطك الخاص بنٌت علٌها ومجاري هذه البنٌة
اللؽة هو الوسائل العملٌة ؛ألن  بالبحث فً ذات اللؽة، حٌث ٌمصد بالمنطك الخاص بالبحث فً ذات

الباحث عندما ٌموم بالبحث فً اللؽة ٌلجؤ إلى هذه الوسائل ككل باحث فً جمٌع العلوم للكشؾ عن 
( فهو ٌدعو إلى التمٌٌز بٌن 306ص0ج ،2117 أسرار الظواهر التً ٌرٌد فهمها،)الحاج صالح،

والبحث، ألن اللبس الكبٌر فً دمج المنطمٌن فً منطك اللؽة ومنطك العلوم التً تتناول اللؽة بالدراسة 
 .منطك واحد بٌنما هنان بون شاسع بٌن مفهومٌهما

فدراسة منطك اللؽة ؼاٌة علوم اللسان بجمٌع فروعها، النحو العلمً والصوتٌات، وداللة األلفاظ  
لعلوم، أي والبالؼة، أما دراسة منطك العلوم، فهً دراسة نظرٌة المعرفة العلمٌة الخاصة بهذه ا

ابستمولوجٌتها، بل ٌإكد الحاج صالح على أهمٌة هذه المالحظة  فً مٌدان المعالجة اآللٌة للؽة ؛ألن 
النظرٌة اللؽوٌة التً ٌبنً علٌها المعالج برامجه الحاسوبٌة لد تكون لاصرة لمصور الوسائل العملٌة 

نطك ارسطو ومنطك النحو التً أخرجت بها إلى الوجود، وذلن لضعؾ لدرتها على االستكشاؾ كم
التملٌدي ؼٌر الذي أبدعه النحاة األولون واللسانٌات البنوٌة الؽربٌة، أو عدم لدرتها تماما،)الحاج 

( ، فهو ٌشٌر إلى تؤثٌر الوسائل اللؽوٌة فالتصورات التً ٌصل إلٌها 307ص ،0،ج2117صالح،

المتوصل إلٌها وإن كانت محكمة الباحث حول اللؽة، فإن كانت لاصرة انعكس لصورها على النتائج 
 .البنٌان أسهمت فً الوصل إلى نتائج جد دلٌمة

وؼاٌة الحاج صالح من ذلن لجوء الباحث إلى نظرٌة علمٌة فً اللؽة تستطٌع االستجابة لما ٌبتؽٌه من 
الصٌاؼة المنطمٌة الرٌاضٌة، فالنظرٌة اللؽوٌة المتماسكة، أي التً ال تحتوي على ؼموض فً تحدٌد 

اهٌمها وال تخلط بٌن هذه المفاهٌم، وال تمتصر على بعض أشكال هذا التحدٌد دون بعض هً الؽاٌة مف
المنشودة التً ٌجب أن ٌحممها اللؽوٌون الذٌن ٌتعاونون مع الحاسوبٌٌن فً العالج اآللً للؽة ، كما أنه 

ممن أبدعوا كل المفاهٌم  ٌعتمد بؤن تلن النظرٌة تتجلى بالنسبة للؽة العربٌة فً جهود النحاة األوائل
، فالحاج صالح ٌدعو إلى (307ص ،0،ج 2117صٌلة،)الحاج صالح،والمناهج التحلٌلٌة العربٌة األ

منطك مستنبط من خصوصٌة اللؽة العربٌة المنطلك فٌها من منجز النحاة األوائل، وإبداعاتهم التً 
 .س وؼٌرهاجادت بمصطلحات دلٌمة كالباب واألصل والفرع ، والمثال، والمٌا
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 يفهىو انباب وانًثال  فً يُطق عهى انهساٌ انعزبً عُذ عبذ انزحًٍ انحاج صانح1-2-

ٌذهب الحاج صالح إلى أن مصطلح الباب من المصطلحات التً كثر استعمالها عند النحاة األوائل مما 
لوه حول العربٌة ٌإكد بؤنها من الكلمات المفاتٌح التً تمكن الباحث من فهم أؼراضهم الحمٌمٌة مما لا

حٌث ٌطلك سٌبوٌه هذا المصطلح على المجموعات المرتبة من الحروؾ األصلٌة للكلمة الثالثٌة، 
وكذلن على أبنٌة الكلمة، أي أوزانها، بل ٌسمً أنواع التراكٌب أبوابا، كما أن الباب ال ٌخص مستوى 

نى إفرادا وتركٌبا، وما هو أعلى من مستوٌات اللؽة وال جانبا من جوانبها بل ٌنطبك على اللفظ والمع
)الحاج  ى فئة أو صنؾ وتجمعها بنٌة واحدةمن هذه المراتب، فالباب جملة عناصر تنتمً إل

، فهو ٌإكد على تفرد مصطلح الباب على مصطلح أرسطو الصفة ألن (308ص ،0ج ، 2117صالح،
ً نفس الولت بحمل كل المدر المشترن بٌن عناصر الباب لٌس الصفة فمط بل بنٌة تحصل وتكتشؾ ف

 .عنصر على آخر لتتراءى البنٌة إنها عملٌة منطمٌة رٌاضٌة تسمى لدٌما حمل الشًء على الشًء

مصطلح المثال عند الحاج صالح ٌقصد به مجموع الرموز المرتبة التً تمثل بها بنٌة الباب 
اصر مختلفة بالكشف ،وفائدتها عظٌمة، فهو تمثٌل علمً للواقع غاٌته الجمع فً باب واحد بٌن عن

عن أهم شًء فٌها وهً صٌغتها المشتركة ال صفتها الذاتٌة فقط لٌصٌر الواقع بذلك أكثر انضباطا 
وأكثر معقولٌة، وذلك فً مستوى المفردات وقد ٌتجاوز ذلك إلى المستوٌات األخرى، فالمثال حد 

التً بها ٌتولد العنصر اللغوي  تحدد به العناصر اللغوٌة، لكنه إجرائً ألنه ترسم فٌه جمٌع العملٌات
فً واقع الخطاب، كما هو الشأن فً حدود الرٌاضٌات حٌث تتحدد األعداد واألشكال الهندسٌة برسم 

( فالحاج صالح ٌنشد منطقا مستلهما 314-313ص ،1،ج2002ٌرسم كٌفٌة تولٌدها ،)الحاج صالح،
ها النحاة األوائل ودقتها المعبرة من خصوصٌة اللغة العربٌة وكذلك خصوصٌة المفاهٌم التً جاء ب

 .عن واقع الخطاب

 مفهوم األصل والفرع  فً منطق علم اللسان العربً عند عبد الرحمن الحاج صالح2-2-

، ٌره أو فرع ٌبنى على أصل أو أصولٌإكد الحاج صالح بؤن كل كٌان لؽوي إما أصل ٌبنى علٌه ؼ
ٌة التً تجرى على والتصرٌؾ هو العملٌات التحوٌل، باالشتماق فهو تفرٌع خاص بالكلم أما ما ٌسمونه

فً تفرٌع الفروع، أما التراكٌب فؤللها عناصر تعد -، حذؾ، للب، تمدٌم، تؤخٌر،...زٌادة -اللفظ، 
أصوال لما هو أكثر منها بنفس العملٌات لكن بتسلٌطها ال على الحروؾ بل على الكٌانات الدالة ودائما 

ر انفرد به النحو العربً فمد نجد االشتماق فً النحو التملٌدي الؽربً على مثال سابك، فهو حسبه تصو
من الجمل البسٌطة إلى الجمل المعمدة، وشٌئا من ذلن فً اللسانٌات البنوٌة، لكن لم ٌعمم الؽربٌون 
مفهوم التفرٌع على كل الكٌانات اللؽوٌة وفً جمٌع مستوٌاتها، إال فً آخر ما توصل إلٌه تشومسكً، 

العربً ألرب إلى المنطك الرٌاضً كونه ٌعتمد األصول بمنزلة المسلمات،)الحاج  فالمنهج
( فهو ٌبٌن سبك النحو العربً فً اعتماد مصطلحات دلٌمة تسهم فً 322ص ،0ج ،2117صالح،

 .ابتكار نظرٌة دلٌمة من شؤنها أن تبسط حوسبة اللؽة لمربها الشدٌد من المنطك الرٌاضً

 طق عهى انهساٌ انعزبً عُذ عبذ انزحًٍ انحاج صانحيفهىو انقٍاس  فً ي3-2ُ-

ٌمصد به تلن العملٌة المنطمٌة الرٌاضٌة التً سمٌناها تفرٌعا من األصل على مثال سابك، أي فً 
مٌداننا هذا بناء كلمة أو كالم باستعمال مواد أولٌة هً كمعطٌات واحتذاء صٌؽة الباب الذي ٌنتمً إلٌه 

ٌع ال ٌجوز إال إذا اطرد الباب، وإذا لم ٌطرد فمٌاس على األكثر أي على العنصر المحدث، وهذا التفر
الصٌؽة الؽالبة فً الباب وفً االستعمال ال فً االستعمال وحده، فهو التوافك فً البناء نفسه، وهو فً 
المنطك الرٌاضً تكافإ العناصر فً البنٌة، وهو نتٌجة لعملٌة تطبٌك مجموعة على مجموعة بشرط 

التطبٌك من نوع التمابل النظٌري ال ؼٌر، ومنه ٌمترح تسمٌة الباب لٌاسا من حٌث هو تكافإ  أن ٌكون
بنوي لعناصر تنتمً إلى فئة وهذا ما ٌفسر استعمال سٌبوٌه وؼٌره عبارة ولٌس ذلن بالباب فً كالم 

 ،0ج ،2117 صالح،العرب، وكذلن لولهم هذه ألفاظ شاذة ال تعمد بابا وال ٌتخذ منها لٌاس،)الحاج 
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، فالمٌاس عند النحاة األوائل أشد إحكاما، فً التؤكٌد على تطابك العناصر فً الباب وهو ما (323ص
 .ٌسهم فً معالجة اللؽة معالجة آلٌه واعتماد المٌاس بهذا المفهوم كمدخل إلى ذلن

ل علٌه ناء كما ٌد، وهو تكافإ البرٌاضٌون الؽربٌون باإلٌزومورفٌزمفهو ٌشٌر إلى ما ٌسمٌه ال 
، ولد اكتشؾ النحاة األوائل عددا من وجوه التكافإ فً مستوى جد عال من التجرٌد األصل الٌونانً

فً مجاري اللسان العربً، وهو بعٌد عن المٌاس األرسطً الذي هو عبارة عن صٌاؼة لالستدالل 
، ئة الناسط مائت بإدران إٌاه فً فالشمولً أي لٌاس الشمول، أي أن تبرهن على صحة لولن سمرا

 ،0،ج 2117فهو استدالل ٌنتمً إلى المسمة األفالطونٌة ال إلى لسمة التركٌب العربٌة،)الحاج صالح،
، ٌإكد الحاج صالح بؤن النحاة األوائل اكتشفوا مستوٌات متمدمة من التكافإ ٌتمٌز (324-323ص

 .بشدة التجرٌد وهو ما ٌسمح باعتماده فً حوسبة اللؽة انطاللا من خصوٌتها

 يُطق انتحهٍم  فً يُطق عهى انهساٌ انعزبً عُذ عبذ انزحًٍ انحاج صانح4-2-

ٌإكد الحاج صالح بؤن المستوى من اللؽة الذي ٌنطلك منه النحاة العرب األولون لٌس هو مستوى 
الوحدة الصوتٌة وال مستوى الكلمة  وال مستوى الجملة بل هو المستوى الذي تتحدد فٌه الوحدة 

ة االعالمٌة ) االفادة(أي  أنهم بحثوا عن ألل ما ٌمكن أن ٌلفظ به من الكالم، وتمتاز اللفظٌة والوحد
هذه المطعة بامتناع الولؾ على جزء منها )عدم امكانٌة الفصل فً داخلها(، وهذه المطع من الكالم 

رائً الذي المفٌد التً ال ٌمكن أن تنحل إلى أكثر من هذا بعملٌة الولؾ تكون منطلما للحد األدنى االج
سٌتحدد به االسم والفعلما ٌدخل علٌهما بكٌفٌة صورٌة محضة أي دون اللجوء إلى المعنى أو أي 

فمنطك التحلٌل عند الحاج (، 325-324،ص0ج ،2117)الحاج صالح، جانب آخر ؼٌر اللفظ الدال،
ى مكوناته مع صالح ٌنطلك من الكالم المفٌد واللفظ الدال، الذي ال ٌمكن أن ٌجزأ فٌبمى محافظا عل

 .، وصفتها األصلٌةشماله دون أن تفمد اللفظة جوهرهالبوله الزٌادة المتدرجة ٌمٌنه أو 

، ألن الوصؾ هو النظام اللؽوي التحلٌلفحوسبة اللؽة تستدعً التمٌٌز بٌن الوصؾ والتوصٌؾ أثناء 
عند من ٌتكلمها، بصورته االجمالٌة، فهو تخطٌط إجمالً ٌدل داللة دلٌمة على مالمح صورة اللؽة، 

بٌنما ٌذهب مفهوم التوصٌؾ إلى التفصٌل فً التخطٌط، فهو عرض مفصل  فهو مرتبط بمتكلم اللؽة،
لنظام اللؽة، فمدخل حوسبة اللؽة هو توصٌفها توصٌفا ٌسمح للحاسوب بمحاكاة عمل االنسان فً 

لذي ٌعضده توصٌؾ ( فالوصؾ ا43-36ص ،2118 )الحاج، وابداع وفهما، التفاعل مع اللؽة انتاجا  
كفٌل بضمان معالجة منصفة لنظام اللؽة ، وجعل الحاسوب ٌكتسب تفرد االنسان فً إبداع لؽته 

 .والتصرؾ فً نظامها بناء على خصوصٌة العمل البشري المرتبط والسٌاق والنسك وبالكفاٌة

فعلً والوالعً، ٌشٌر الوصؾ بذلن إلى ما ولؾ علٌه العرب من لواعد مستنبطة من األداء اللؽوي ال 
المرتبط باالستعمال، بٌنما التوصٌؾ ٌضٌؾ إلى الوصؾ ما ال ٌمكن للحاسوب التعرؾ علٌه دون 

 (025ص ، 2112 توصٌؾ دلٌك)العنانً،

كما أن التحلٌل ٌتناول بالدراسة مستوى الكلم فً ذاتها أي فً بنٌتها الداخلٌة، ال فً ائتالفها فً داخل 
كتاب" هو لفظة تحتوي على تتكون منها اللفظة، فاألصل مثل "صر التً اللفظة، ألن الكلم هً العنا

عنصر واحد وهذا العنصر هو كلمة، فهو مجموعة ذات عنصر واحد، أما " الكتاب" فهو مساو تماما 
لـ "كتاب" من حٌث أنه ٌموم أحدهما ممام اآلخر فً بنٌة الكالم إال أن الكتاب ٌتكون من عنصرٌن أي 

أن نمٌز بٌن المورفٌم وبٌن الكلمة فً كتاب هو فً نفس الولت مورفٌم وحدة دالة كلمتٌن، وٌنبؽً 
وكلمة )عنصر واحد من عناصر اللفظة( ؼٌر أن حروؾ المضارعة وإن كانت مرفٌمات إال أنه 
لٌست كلما أي ال ٌمكن أن تحذؾ دون أن تتالشى الكلمة التً هً معها ولٌست كل واحدة منها 

 ،2117ً داخل اللفظة، بل هً مبنٌة مع ؼٌرها فً كلمة واحدة،)الحاج صالح،عنصرا لائما بذاته ف
فهً إشارة إلى أن هنان عناصر تدخل وتخرج على الكلمة فً داخل اللفظة  ، (327-326ص ،0ج

وهً كلم مثلها، فوجب التركٌز على فهم بناء اللؽة ومكوناته األصلٌة الكلم منها واللفظ والزائد علٌهما 
ال، ألن حلمة الوصل بٌننا و بٌن ما ٌمكن أن ٌمدمه لنا الحاسوب من خدمة هو اللؽة التً ٌمٌنا وشما

ٌتفاعل معها الحاسوب ونتعامل بها نحن، وهو ما ٌإٌد فكرة االستفادة من دٌنامٌة اللؽة االنسانٌة، 
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ن للساتمهٌدا لبناء نظام لؽوي متناؼم مع ما ٌتٌحه الحاسوب من إماكنٌة فً محاكاة بنٌان ا
، فالحاسوب ٌتٌح فرصا كبٌرا لوصؾ بنٌان اللؽة ولتجسٌد (527،ص2115البشري)استٌتٌه،

خصوصٌته وجب أن نعً خصوصٌة بنٌانه وتفرده بؽٌة الوصل إلى معالجة آلٌة ال تجاوز خصوصٌة 
 .اللسان الهدؾ

 النظرٌة الخلٌلٌة ودورها فً حوسبة اللغة عند الحاج صالح3-

، االستخدام الفعال لمنٌات الحاسوباهتم الحاج صالح بحوسبة اللؽة حٌث كانت جهوده مركزه على 
وذلن فً مجاالت مختلفة تتصل بذلن كالحوسبة اللؽوٌة والتحاور مع اللؽات، من خالل وضع ألٌات 

ؽات رٌاضٌة للؽات الطبٌعٌة،فجسد كل ذلن فً مجال التوثٌك اآللً والترجمة اآللٌة وتعلٌم الل
-057ص ،2101بالحاسوب والتركٌب اآللً للكالم، والتعرؾ اآللً لخطؤ اللفظة أو التركٌب)بلعٌد،

، هذا االهتمام ٌتجلى فً هذه النظرٌة التً ٌرسً بها الحاج صالح دعائم المنطك الرٌاضً وهو (058
لح عبى النحو األصٌل تتضح النظرٌة الخلٌلٌة التً اعتمد فٌها الحاج صا.  اآللٌة الممهدة لحوسبة اللؽة

لتحمٌك العلمٌة والموضوعٌة واستلهام لسانٌات عربٌة معاٌٌر حداثٌة تراعً خصوصٌة السان 
العربً، فعدد مفاهٌم كثٌرة منها ما له ممابل فً اللسانٌات الؽربٌة ومنها ما ٌنفرد به النحو العربً 

 :ومنها

ٌاؼة المنطمٌة الرٌاضٌة تستلزم أن االنفصال واالبتداء كمنطك:ٌذهب الحاج صالح إلى أن الص 
تستجٌب هذه النظرٌات لما تتطلبه هذه الصٌاؼة، وهو أن تكون واضحة بالمعنى المنطمً، أي أن 
تكون تحدٌداتها األولٌة وكتفٌة بنفسها، فٌرتبط االنفصال واالبتداء بؤن ٌمكن بالنسبة إلى لطعة من 

بعدها شًء، لذلن تنطلك السانٌات الحدٌثة من الجملة الكالم أن ٌنطك بها منفردة ال ٌسبمها وال ٌؤتً 
بٌنما تنطلك اللسانٌات العربٌة من مفهوم ما ٌسمٌه سٌبوٌه ما ٌنفصل وٌبتدأ،)الحاج 

( ، فهو ٌإثر دلة التحدٌد وصرامته لبل الشروع فً الحدٌث عن الكل جمله 82،ص2،ج2117صالح،
 .دون بحث فً تحدٌده

ٌل بالتمطٌع: وفً هذا التفرٌع ٌمؾ الحاج صالح على مستوٌٌن التفرٌع من األصول عوض التحل
مستوى التفرٌع بالزٌادة على األصل وٌمصد به أن كل العناصر المابلة لالنفراد تعتبر فً اللسانٌات 
الخلٌلٌة كؤصول ٌمكن أن تفرع منها وحدات أخرى بعملٌات خاصة، وهذا بعد حصر األصول، فهذا 

ة من تحلٌل الجملة بعملٌة التمطٌع المتسلسل، واالستبدال كما هو الحال ألرب إلى الصٌاؼة الرٌاضٌ
عند الوظٌفٌٌن، فعمل الخلٌل تركٌبً تفرٌعً ٌبدأ من أصؽر ما ٌتخاطب به مفردا باالعتماد على 

( فهو بناء منطمً 83،ص2،ج2117)الحاج صالح، الزٌادة على األصل فً عملٌة التفرٌع والتحوٌل،
ل فً نحوه وٌستلهمه الحاج صالح من استمرائه لنحو الخلٌل وهو مدخل من أهم رٌاضً ٌجسده الخلٌ
 .مداخل حوسبة اللؽة

ومن المفاهٌم األخرى التً تمٌز النظرٌة الخلٌلٌة فً التفرٌع هو التمٌٌز الصارم بٌن ما ٌرجع إلى 
الب ما نمص فٌها اللفظ وحده وما ٌرجع إلى المعنى أو اإلفادة، فؤصؽر الوحدات الخطابٌة هً فً الؽ

شًء أو أكثر من شًء،  فهً لابلة بذلن لزٌادة ما نمص منها، فؤرسى دعائم التمٌٌز بٌن الصوري 
والداللً، وهو مبدأ من المبادئ المنهجٌة األساسٌة فً النحو العربً الخلٌلً، فال ٌحدد العنصر 

،)الحاج اللؽوي كلفظ بما ٌخص المعنى وحده وال ٌحدد المعنى كمدلول للفظ وحده
( فالشكلً مهم فً التفرٌع لكن ال ٌكفً وحده بل ٌجب االستعانة بالبعد 84-83،ص2،ج2117صالح،

 .الداللً، فهنان جانب ٌتعلك باللفظ وآخر ٌتعلك بالمعنى واإلفادة

ومن المفاهٌم المهمة فً النظرٌة الخلٌلٌة التفرٌع المتدرج، وما ٌترتب على ذلن من خصائص، 
ٌتصل بالزٌادة من األلل إلى األكثر، فٌسمً الكلمة ؼٌر المابلة لالنفراد زوائد على  فالتفرٌع المتدرج

االسم أو الفعل، فاالسم المفرد ٌعد عنده أصال تزاد علٌه زوائد خاصة به لكل واحد منها فً موضع 
داللً خاص، فاالسم تؤتً لبله مباشرة كزٌادة )ال( فهذا تحدٌده اللفظً الصوري، وتحدٌده المعنوي ال
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أنه ٌدل على مسمى االسم جعله معرفة ؼٌر نكرة، وتؤتً لبل )ال( كلمة من مجموعة الكلم التً 
ستسمى خاصة وهً حروؾ الجر، كما ٌؤتً بعد االسم النواة عالمة االعراب مباشرة والتنوٌن أو 

ن ، وهً إشارة إلى أن عملٌة الزٌادة هً نوع م(84ص ،2ج ،2117)الحاج صالح، المضاؾ إلٌه،
التحوٌل هً التً تحدد بكٌفٌة صورٌة فً اللفظ، وبكٌفٌة إجرائٌة، وذلن ٌتصل بعمل الموالع الخاصة 
التً تتخذها الزوائد بالنسبة للنواة، وهً زٌادات وتحوٌالت مدخل من المداخل الرٌاضٌة المنضبطة 

مل والعامل والمعمول ومن المفاهٌم األساسٌة فً النظرٌة الخلٌلٌة مفهوم الع .بخصوصٌة اللؽة العربً
فً مستوى التراكٌب، فالمستوى الذي ٌتحدد فٌه االسم والفعل هو المستوى المركزي بالنسبة لنظام 
اللؽة ألنه هو الذي ٌنطلك منه فً التحلٌل واكتشاؾ المثل المولدة، وٌمكن أن ٌنطلك منه إلى ما فوق 

ى بناء الكلمة المفردة ثم إلى مستوى لتحدٌد التراكٌب، كما ٌمكن أن ٌتوجه إلى ما تحته فً مستو
الحروؾ أي مستوى النظام الفنولوجً، ومع ذلن فالوحدات اللؽوٌة فً المستوى التركٌبً  ما فوق 
اللفظة لٌست ناتجة عن تركٌب اللفظة بلفظة أخرى أي لٌس هذا المستوى الذي تظهر فٌه الجملة 

لمستوى وحدات خاصة به أكثر تجرٌدا ، ، فلهذا اتركٌب للوحدات من المستوى األدنىعبارة عن 
( ، 87،ص2،ج2117وهً العامل والمعمول األول والمعمول الثانً، والمخصص،)الحاج صالح،

وهو تؤكٌد على أن األصل ٌحدد بعدم الزٌادة علٌه، والعامل هو العنصر المتحكم فً التركٌب، ولد 
ى، كما أنه جوهر بناء الكالم، فال إفادة ٌكون مساوٌا للصفر كاالبتداء، كما ٌعمل العامل لفظا ومعن

بمعزل عن العامل، فالجملة تبنى إلى جانب التركٌب، واللفظة، على العامل والمعموالن والمخصص 
 .هذا األخٌر الذي ٌدل على الزٌادة على المجموعة النووٌة

الخلٌل فٌنمل من كما تبنى النظرٌة الخلٌلٌة على مفهوم االستمامة الذي ٌستمٌه الحاج صالح من نحو 
كتاب سٌبوٌه لوله" فمنه مستمٌم حسن ومحال، ومستمٌم كذب، ومستمٌم لبٌح، ما هو محال كذب، فؤما 
المستمٌم الحسن فمولن: أتٌتن أمس وسآتٌن ؼدا، وأما المحال فؤن تنمض أول كالمن بآخره، فتمول : 

وشربت ماء البحر، ونحوه، وأما أتٌتن ؼدا وسآتٌن أمس، وأما المستمٌم الكذب فمولن: حملت الجبل، 
المستمٌم المبٌح، فؤن تضع اللفظ فً ؼٌر موضعه، نحو لولن: لد زٌدا رأٌت وكً زٌد ٌؤتٌن وأشباه 

( ، 26-25ص ،0988 هذا، وأما المحال الكذب ، فؤن تمول: سوؾ أشرب ماء البحر أمس")سٌبوٌه،
لمحال تصنٌؾ من حٌث سالمة المعنى، فالسالمة أهم معٌار ٌموم علٌه تصنٌؾ الكالم، فالمستمٌم وا

والمستمٌم والحسن والمبٌح تصنٌؾ من حٌث سالمة اللفظ، لٌرتبط تحلٌل اللفظ إذا ارتبط بمحددات 
تخص المعنى بالتحلٌل المعنوي، أما إذا ارتبط تحلٌل اللفظ بمحددات ال تخص المعنى وال تولً له 

صالح أن التخلٌط بٌن االعتبارٌن فٌه خطؤ  اهتماما فهو تحلٌل لفظً معنوي وهو صنؾ ٌرى الحاج
 .وتمصٌر

ٌشٌر الجاج صالح إلى عجز النظرٌات الحاسوبٌة على ترجمة نحو الخلٌل والمبادئ التً تموم علٌه 
النظرٌة الخلٌلٌة، حٌث ٌذهب إلى أن البرمجٌات التً ظهرت منذ تؤسس هذا العلم الحاسوبً ال تفً 

الحدٌثة، فكما رأٌنا مفهوم الزمرة هو عنصر أساسً فً هذه النظرٌة، فال بما تتطلبه النظرٌة الخلٌلٌة 
ٌصح التمثٌل العلمً ألفعال المتكلم التً تنعكس بتجاهل ذلن فال بد لها من نظٌر إذ هً التً ترد 
األشٌاء إلى ما كانت علٌه، فٌإكد بؤنه لم ٌر برمجٌة تستؽل هذا االنعكاس أو التناظر فً العملٌات، 

تفً بما ٌسمى المنوئٌد، كما ٌعٌد تؤكٌد ٌمٌنه ببناء األنحاء الصورٌة كما ضبطها تشومسكً فهً تك
( 94،ص2،ج2117واستخدمها المهندسون على أكسٌوماتٌن أساسها المنوئٌد ال ؼٌر،)الحاج صالح،

فهو تؤكٌد على عجز الحاسوب على ترجمة معطٌات اللسانٌات الخلٌلٌة الحدٌثة، المتناؼمة مع 
ة اللسان العربً، وهو حكم نابع من إدراكه ألهمٌة الدور الحاسم الذي تموم به النظرٌة خصوصٌ

الخلٌلٌة فً مٌدان المعالجة اآللٌة للؽة العربٌة، وهو الدور الذي ٌنبؽً أن تموم علٌه كل نظرٌة 
حداث تستجٌب لما ٌتطلبه هذا العالج من الدلة والوضوح، والتماسن، والعمك فً تمثٌل الظواهر واأل

اللؽوٌة، كؤفعال االنسان الكالمٌة، لٌكون العالج الحاسوبً محطة الختبار هذه النظرٌات، ود عممها 
 .ودلتها وصحة مبادئها، ومدى انسجامها واتساق مراحل معالجتها لمستوٌات الكالم
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النظرٌة الخلٌلٌة تبدو من خالل صٌاؼتها الرٌاضٌة فً نظر عبد الرحمن الحاج صالح من أطوع 
النظرٌات للتشكٌل الرٌاضً والتمثٌل الخوارزمً، وهو ما سٌسمح بمعالجة اللؽة العربٌة معالجة 
سلسة فً حال اعتمادها فً سبر الصٌػ العربٌة االفرادٌة والتركٌبٌة، وذلن باالستئناس بكل ما ٌمدمه 

لجة نصوصها العلم علم اللسان الحدٌث، وتوظٌؾ كل ما تتٌحه التمنٌة فً سبٌل حوسبة اللؽة ومعا
 .معالجة آلٌة

ٌرسً عبد الرحمن الحاج صالح دعائم رإٌة تستهدؾ االستخدام الفعال لتمنٌات الحواسٌب، حٌث 
ٌحاول حوسبة اللؽة والتحاور معها، من خالل وضع آلٌات رٌاضٌة للؽات الطبٌعٌة، عن طرٌك من 

ٌم اللؽات بالحاسوب والتركٌب ٌجسده طالبه بإشرافه فً مٌدان التوثٌك اآللً والترجمة اآللٌة وتعل
 ،2101 اآللً للكالم والتعرؾ اآللً على خطؤ اللفظة والتركٌب بتوظٌؾ ما تتٌحه التمنٌة)بلعٌد،

، فهو ٌدفع بطالبه إلى اختبار رإاه فً حوسبة اللؽة ومدى تطابمها وما تمتضٌه (058-057ص
بر مشروع عربً لحوسبة اللؽة معالجة نصوصها معالجة آلٌة، وهو ما جسده فً مشروع الذخٌرة أك

 .ومعالجتها معالجة آلٌة

الحاج صالح ٌإمن بؤن حوسبة اللؽة واستخدام المعالجة اآللٌة فً سبر خصوصٌتها؛ ال ٌعنً مجرد 
استعمال لآلالت بل ٌترتب على هذا االستعمال التكٌٌؾ العمٌك لمنهجٌة البحث بل حتى الرإٌا إلى 

معالجة التراث إلى هذه النظرٌات على أنه اختبار للنظرٌات  الظواهر، بل ٌنظر إلى اللجوء فً
المبثوثة فٌه، وذلن مثل المفاهٌم العلمٌة المتناثرة بٌن ثناٌاه، فالراسمات للذبذبات، والتصوٌر 
االشعاعً للحركات العضوٌة المحدثة لؤلصوات،  وكذا استعمال الحواسٌب فً إحصاء المفردات 

ا ٌفٌد منه الباحث، وهو ما ٌجعل تحلٌالته أكثر دلة وتمنعه من أن والعالج اآللً للنصوص كل هذ
ٌمول ما ال ٌعلم، فكل ما ٌموله على أساس هذه االختبارات مع البناء المتواصل لؤلنماط العملٌة وجعلها 

( فهو ٌذهب إلى أن معالجة اللؽة هو نوع 265،ص0،ج2117تحت محن االختبار،،)الحاج صالح،
وضوعٌة النظرٌات النحوٌة والصوتٌة والصرفٌة التً بلورها األولون حولها، من اكتشاؾ علمٌة وم

وهو ما جعل معظم الدراسات التً خاضت فً معالجة التراث اللؽوي تكتشؾ صحة الكثٌر من 
 .األوصاؾ والتحلٌالت فً التراث والتً توصل إلٌها علماإنا األوائل

حث فً النظرٌة الخلٌلٌة ٌحتاج إلى اختصاصٌٌن ٌبمى أن عبد الرحمن الحاج صالح ٌإكد على أن الب
 )ٌنتمون إلى آفاق علمٌة مختلفة فهً من لبٌل البحوث التً ٌسمٌها العلماء الٌوم بــ

Interdiciplinary Research) كما أن النظرٌة اللؽوٌة الحدٌثة التً تنبثك من اللسانٌات الحدٌثة ،

مل فً اللؽات األوروبٌة خاصة، وما تركه النحاة ؼٌر كافٌة خصوصا وأنها استنبطت أهمها من التؤ
العرب األولون شًء عظٌم، وجد مفٌد ال سٌما بالنسبة للسانٌات الحاسوبٌة التً تعتمد على 

( فجهود جمٌع المتخصصٌن فً 230،ص0،ج2117الرٌاضٌات والمنطك الرٌاضً،،)الحاج صالح،
الدلٌمة العلمٌة والموضوعٌة على معالجة العلوم المرٌبة من اللؽة مهمه، بل كل علم ٌضفً لمسته 

اللؽة، وهو ما ٌبٌن ضرورة تظافر تلن الجهود فً سبٌل تحمٌك حوسبة محكمة للؽة، باإلضافة إلى 
االستعانة بخصوصٌة التراث الؽربً ألن معطٌات الدرس اللسانً الحدٌث ال ٌمكن االنطالق منها 

تختلؾ، ومعظم الرإى اللسانٌات مستلهمة  وحدها فً تجسٌد حوسبة اللؽات ألن خصوصٌة اللؽات
من التؤمل فً خصوصٌة اللؽات األوروبٌة وهو ما ٌفتح المجال للتؤمل العمٌك فً خصوصٌة اللؽة 
العربٌة، وبخاصة أن النظرٌة الخلٌلٌة نظرٌة مستمدة من خصوصٌة التراث العربً وتكشؾ عن 

بٌة ومعالجة ام إمكانٌة حوسبة اللؽة العراعتماد األول للمنطك الرٌاضً، وهو ما ٌمهد الطرٌك أم
 .نصوصها معالجة آلٌة
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 يشزوع انذحٍزة انهغىٌت عُذ عبذ انزحًٍ انحاج صانح وأهًٍته فً حىسبت انهغت انعزبٍت4-

إن مشروع الذخٌرة اللؽوٌة مشروع رائد له أهمٌة كبٌرة فً خدمة اللؽة العربٌة وحوسبتها، سٌمؾ 
 :خالل النماط اآلتٌة الباحث على هذه األهمٌة من

 يشزوع انذخٍزة بُك نغىي آنً ًٌتذ يٍ انقذٌى إنى انحذٌث4 -1-

إن مشروع الذحٌرة اللؽوٌة مشروع نشؤ من فكرة االستعانة بالحاسوب واستؽالل سرعته الهائلة فً 
عالج المعطٌات ولدراته العجٌبة فً تخزٌن المالٌٌر من المعطٌات فً ذاكرته، إلنشاء بنن آلً من 
المعطٌات ٌحتوي على أهم ما حرر بالعربٌة مما له لٌمة علمٌة وأدبٌة وتارٌخٌة وؼٌرها، وأعز ما 
أنتجه الفكر العربً لدٌما وحدٌثا، ما سٌنتجه على ممر السنٌن، لٌكون هذا البن اآللً تحت تصرؾ 

علومات أي باحث فً أي مكان فً العالم فٌمكنه أن ٌسؤل الحاسوب متى ما كان عما ٌشاء من الم
فتجٌبه بسرعة الضوء، فالذخٌرة بنن آلً من النصوص المدٌمة والحدٌثة من الجاهلٌة إلى ولتنا 
الحاضر، وأهم صفة تتصؾ بها هً سهولة حصول الباحث على ما ٌرٌد وسرعته ثم شمولٌة 
المعلومات التً ٌمكن أن ٌتحصل علٌها، وأهم من هذا هو اشتمالها على االستعمال الحمٌمً للؽة 

( ، فهً 419،ص0،ج2117العربٌة عبر العصور وعبر البلدان العربٌة المختلفة،)الحاج صالح،
مشروع ٌحاول جمع نصوص على امتداد المساحة العربٌة وعصورها، فمن شؤنه أن ٌخزن كما كبٌرا 
من المعطٌات بمختلؾ مجاالتها وتشعباتها، المدٌم منها والحدٌث لٌوضع بٌن ٌدي الباحث، فٌصل إلى 

 .بتؽاه بٌسر وسهولة وبسرعة مذهلةم

الذخٌرة اللؽوٌة بنن آلً من النصوص العربٌة المدٌمة والحدٌثة ٌتوزع على جانبٌن؛ جانب لؽوي 
ٌمثل دٌوان العرب؛ ألنه ٌمثل االستعمال الحمٌمً للؽة العربٌة، المدٌم والحدٌث منه، من خالل مالٌٌن 

هو ما ٌمثل لاعدة المعطٌات اللؽوٌة، والجانب الثانً النصوص األدبٌة والعلمٌة والتمنٌة، وؼٌرها و
هو الجانب الثمافً ومنه العلمً والتربوي؛ ألنه ٌجمع فً محتواه جمٌع المعلومات المتعلمة بجمٌع 
المٌادٌن العلمٌة والتمنٌة والتارٌخٌة، واالجتماعٌة، فٌمكن الرجوع إلٌه للحصول على أي معلومة من 

النصوص العربٌة المحوسبة، وٌمكن أن ٌرجع الباحث إلى النص األصلً المعلومات التً تتضمنها 
( فهذا المشروع ٌمثل بنكا آلٌا ٌجمع 053،ص0،ج2117إذا كان ٌعتمد نصا مترجما،،)الحاج صالح،

فً طٌاته بٌن مختلؾ الجوانب مرتكزا فً ذلن على االستعمال الحمٌمً للؽة  وهو ما ٌمٌزه، إلى 
 .بعاد العلمٌة والفكرٌة والثمافٌةجانب استحضار مختلؾ األ

 انذخٍزة انهغىٌت بُك نهًعاجى انعزبٍت وانذراساث انهغىٌت2-4-

إن مشروع الذخٌرة اللؽوٌة هو مشروع سٌمكن الباحث من رصد دلٌك وشامل الستعمال العربٌة فً 
، إللٌم خاص فً عصر من العصور، ورصد منتظم لالستعمال الحمٌمً لمصطلحات مٌدان فنً معٌن

وتصفح لمعانً الكلمات من خالل سٌالاتها عبر الزمان، وتحدٌد تارٌخ ظهور بعض الكلمات 
الفصٌحة المولدة أو اختفائها، وتحلٌل لؽة كاتب أو شاعر أو خطٌب من الخطباء ، وإحصاء مفرداته 

( ، فهو مشروع ٌمدم خدمة جلٌلة للباحث فً العربٌة 055،ص2،ج2117بكٌفٌة آلٌة،)الحاج صالح،

فً أزمنتها المختلفة، ٌمكنه من رصد استعمالها بدلة وشمولٌة، بل وتحلٌل لؽة الشعراء والخطباء و
 .بٌسر وسهولة استنادا إلى ما ٌمدمه هذا المشروع من سهولة فً تجمٌع المعطٌات واستدعائها

العربٌة، كما أن مشروع الذخٌرة ٌضم فً طٌاته أنواع كثٌرة من المعاجم منها المعجم التارٌخً للؽة 
ومعجم بؤسماء األعالم واألماكن وؼٌرها، ومعاجم فنٌة فً كل المٌادٌن، ومعاجم أساسٌة ووظٌفٌة 

)الحاج  حدٌث، ومعاجم للؽة الطفل العربً،لتعلٌم اللؽة العربٌة، ومعاجم أللفاظ الحضارة لدٌما و
العربٌة  ( إنه مشروع جامع لجمٌع المعاجم المتصلة بخصوصٌة اللؽة056،ص2،ج2117صالح،

المستماة من االستعمال الحمٌمً للؽة عبر العصور واألزمان، وهو ما ٌتٌح للباحث الولوؾ بدلة 
 .وموضوعٌة على مبتؽاه

الذخٌرة تنشد الوصول إلى معجم آلً جامع أللفاظ العربٌة المستعملة، ٌحتوي على جمٌع المفردات 
وتحدد فٌه معانً كل مفردة باستخراج  العربٌة التً وردت فً النصوص المخزنة لدٌمة أو حدٌثة،
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هذه المعانً من السٌالات التً ظهرت فٌها ثم ٌضاؾ إلى ذلن تحدٌدات العلماء، وهو مشرع ٌنشد 
كذلن المعجم اآللً للمصطلحات العلمٌة والتمنٌة المستعملة بالفعل حٌث ٌحتوي المصطلحات التً 

ا وردت فً نص واحد على األلل وٌذكر مع كل دخلت االستعمال ولو فً بلد واحد أو جهة معٌنة ألنه
مصطلح ما ٌمابله فً اللؽتٌن االنجلٌزٌة والفرنسٌة، أما ما لم ٌدخل فً االستعمال وورد فً معجم 
حدٌث، فٌشار إلٌه فمط مع ذكر مصدره، وسٌجزأ هذا المعجم العام إلى معاجم متخصصة بحسب 

، إنه بنن آلً ٌستند إلى (397ص ،0ج ،2117 فنون المعرفة ومجاالت المفاهٌم،)الحاج صالح،
االستعمال الحمٌمً للؽة ٌمكن الباحث من الوصول إلى المفردات المولد منها والدخٌل والفصٌح، 
وتارٌخ كل مفردة، من خالل رصد دلٌك وشامل لتجلٌات معانً تلن المفردة وتشكالتها، وأزمنة 

  .حضورها
  يشزوع انذخٍزة وظائف أساسٍت ويهًت3-4-

 :موم مشروع الذخٌرة بوظائؾ أساسٌة جعلت منه مشروعا مهما من بٌنهاٌ

 ذحصٛم يعهٕياخ ذخص انكهًح انعشتٛح عادٚح كاَد أو يصطهحا 

 ذحصٛم يعهٕياخ ذخص انجزٔس ٔصٛغ انكهى 

 ذحصٛم يعهٕياخ ذخص أجُاس انكهى 

 َٙذحصٛم يعهٕياخ ذخص حشٔف انًعا 

  ٙاالصرعًالذحصٛم يعهٕياخ ذخص انًعشب انز٘ ٔسد ف 

 ذحصٛم يعهٕياخ ذخص صٛغ انجًم ٔاألصانٛة انحٛح ٔانجايذج يُٓا 

  ٙذحصٛم يعهٕياخ ذخص تحٕس انعشٔض ٔانضشٔساخ انشعشٚح ٔانزخاسف ٔانقٕاف

 ٔغٛشْا

 ًٙذحصٛم يعهٕياخ ذخص انًفٕٓو انحضاس٘ أٔ انعه  

ملة، وٌفصل فً إنه مشروع ٌدلك البحث فً المنطوق والمكتوب والمستعمل، ٌتتبع الصٌػ المستع
أجناس الكلم، وٌحصً الحروؾ، وٌمؾ على المعرب ، وبحور الشعر، وٌسبر المصطلحات 
الحضارٌة والعلمٌة لٌبحث على ممابالتها فً التراث، وٌبحث عن ما ٌمارب تلن المصطلحات، 

 .واأللفاظ التً تحمل داللة لرٌبة من مفهوم تلن المصطلحات كل ذلن فً سٌاق االستعمال الحمٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Ahmed BENANI   &   Meryem BENANI 

 

RESS Journal 
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 7/Issue 5, May 2020  

 

30 

 

  خاتًت
إن جهود عبد الرحمن الحاج صالح مهمة فً حوسبة اللؽة العربٌة ألنها جهود تنطلك من تؤصٌل 

 النظرٌة اللؽوٌة وتكٌٌفها مع خصوصٌة اللسان العربً

الحاج صالح ٌنشد حوسبة مستلهمة من النظرٌة الخلٌلة التً ٌعول فٌها على جهود النحاة األوائل  
  واعتمادهم  المنطك الرٌاضً المتناؼم مع معطٌات حوسبة اللؽة

الحاج صالح ابتكر مشروع الذخٌرة فكان بحك مشروعا رائدا فً حوسبة اللؽة العربٌة ٌنطلك فٌه من 
مشروع الذخٌرة هو بنن آلً ٌمكن الباحث العربً من استخدام  االستعمال الحمٌمً للؽة وهذا ما ٌمٌزه

ر المفردات والتراكٌب والمصطلحات عبر العصور واألزمنة فً ظل االستعمال التكنولوجٌا فً سب
ال زال البحث فً معالجة اللؽة العربٌة معالجة آلٌة ٌحتاج إلى تنسٌك الجهود بٌن الباحثٌن . الحمٌمً لها

فً الوطن العربً المشتؽلٌن على هذا الجانب وكذا تخطٌط برنامج لتجسٌد معالجة علمٌة موضوعٌة 
مشروع حوسبة اللؽة ٌمتضً تظافر جهود مختلؾ المتخصصٌن ألنه ٌستهدؾ العلمٌة  .مةدلٌ

 .والموضوعٌة والشمولٌة
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