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 أوال: المقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل، ثم الصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى 

 يوم الدين
املؤمترات احمللية والدولية حول دراسة استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف جمال  تعددت

ال، وما حاحبم ما اجارار اجملالتعليم، وذلك تلبية لذلك التطور اهلائل والسريع الذي يشهده العامل يف هذا 
. أضف على ذلك التزايد اهلائل للمعرفة، وسهولة تناوهلا، وإمكاجية جشرها، مع كسر احلدود الزماين واملكاين

يف أعداد الطالب، وحاجات البلدان واحلكومات، وما تبع ذلك ما تكاليف وأعباء مالية ال قبل هلا عند  
 كثري ما بلدان العامل.

فكان ال بد ما توجيم جهود العلماء إىل البحث، والتنقيب عا ما استحدث يف جمال تسخري تقنية 
لك العرز الناشئ عا النمو املطرد يف اجملتمع الدويل؛ وما قام هذا املؤمتر االتصاالت واملعلومات لسد ذ

يف ماليزيا إالَّ تلبية لذلك، وتشريعا للباحثني يف إضافة  -مشكورة-الدويل الذي حتتضنم جامعة "مااليا" 
لدولية اليت جديد إىل بساط البحث العلمي العريب املعاحر، وهو مؤمتر قام على أجقاض سلسلة ما املؤمترات ا

أقيمت يف العامل اإلسالمي؛ ما أجل اإلفادة ما جتائج تقنية املعلومات واالتصاالت يف جمال تعليم اللغة 
 العربية؛ وقد أُلقيت فيها حبوث قيمة ما قبل أساتذة فضالء.

الرجوَع إىل تلك البحوث القيمة امللقاة يف تلكم  -يف تقدمي حبث يف هذا املؤمتر-فاقتضت مشاركيت 
كاجت مرتكزة على جاجب   -يف الغالب-أن طبيعة تلك البحوث   -حسب اطالعي-املؤمترات فوجدُت 

املنهج وطرق تدريس اللغة العربية والوسائل التعليمية باستخدام التقنية؛ وهذا اجلاجب مهّم، لكنم يتعلق 
ة ووحلت إىل جتائج قيمة للتطوير باجلاجب الرتبوي يف العلمية التعليمية للغة العربية، اليت مشلتها دراسة متطور 

هذا اجلاجب وحتسينها، وأما اجلاجب العلمي اللغوي فقد قل حظم يف املؤمترات والبحوث، واألحرى أن تكثَّف 
 اجلهود يف البحث عنم وتطويره وإعطائم األمهية.

 ولعّل هذا البحث هو حماولة متواضعة للات جظر ذوي النباهة ورجال البحث إىل ضرورة إعطاء
البعد العلمي اللغوي حرمم احلقيقي، وتكثيف اجلهود يف دراسة حيثياتم ومدى حتقق استخدام تقنية 
املعلومات يف بناء احملتوى العلمي للغة العربية الذي يعد املنطلق األساسي واهلدف األخري يف تعليم اللغة 

جديدة"؛ ألن البعد الرتبوي  للناطقني بغريها؛ وما هنا ظهرت احلاجة إىل استخدام: "حنو جظرية علمية
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رغم أمهيتم، ورغم ما أعطي ما حرم يف حماور -املنهري يف عملية استخدام التقنية لتعليم اللغة العربية 
الغاية قد تاقد  -أو أكثر ما-مبينٌّ ومعتمدٌّ على البعد العلمي اللغوي ، والعناية بالوسيلة دون  -املؤمترات

 م. الوسيلة املصداقية والنقد السلي
وقد يكون التقليُل ما البحث يف هذا اجملال جاجتا ما عدم وضوح املسار العلمي وأبعادها ودوره يف 
عملية تعليم اللغة عند بعض الباحثني؛ إذ إّن جلهم ما املتخصصني يف تكنولوجيا التعليم، أو يف تصميم 

ما التخصصات الرتبوية، فأغال كثريا  الربامج الدراسية أو طرق تدريس اللغة العربية كلغة ثاجية، أو حنو ذلك
اجلاجب العلمي الذي يتعلق حبقيقة اللغة العربية املستهدفة يف تعلُّمها وتعليمها؛ وهلذا أجاشد بتلك اجلهود اليت 
بذهلا مركز امللك عبد العزيز يف مؤمتره الدويل الثاين؛ حيث وّجم بعضا ما حماوره إىل العناية باحملتوى العلمي 

احلاجة إىل منط جديد  -يف هذا املؤمتر الذي حضره اخلرباء واملتخصصون-بية، كما أجم قد تبني للغة العر 
وجظرية متطورة يف جمال البحوث التقنية واالتصاالتية واستخدامها يف التعليم اللغوي؛ كما جدرك ذلك يف تلك 

حتمل اللغة أفكارا " ئري للغة العربية(:الكلمة اليت قاهلا الدكتور د. عبد الرمحا احلاج حاحل )رئيس اجملمع اجلزا
وجظرات إىل هذا العامل ختص ما ينطق هبا، وجمموعها يكّون هويتهم ... إال أن اهلوية بدون متّيز يف اإلبداع 

هو  -هو ما سيصري-قد جيعلها تنغلق على جاسها وتتقوقع ... أما وسائل التحقيق هلذا فأجنعها عندجا 
العريب؛ وهو ما يسمى  اإلجرتجتواملرجع األساسي لكل علم وثقافة؛ أال وهو:  املرجع املكمل لكل تكويا، 

بـ"الذخرية العربية" واهلدف منم هو أن جُييب عا أي سؤال يلقيم عليم ... يف ميدان العلوم والانون 
فر فيم والتكنولوجية وكذلك الرتاث باللغة العربية ... وقد حار هذا املشروع حقيقة إال أجم حيتاج أن تتضا

 .وبم سيكون احملتوى الرقمي العريب قريبا أو مساويا للمحتوى اإلجكليزي كًما وكيًاا .اجلهود لينضج ويكتمل
وهلذا املشروع عالقة باحلاسوبيات واللساجية خاحة؛ وهو ميدان سيغطي مساحة كبرية ما االهتمامات 

باحثني العرب إىل االلتاات إىل النظريات العلمية ويتطلب اللروء إىل جظرية خاحة بالعربية وهلذا جدعو ال
 .(1) ..".العربية يف حتليل اللغة واالهتمام هبا

 وقال الدكتور أمحد طنطاوي )كبري موظاي تقنية املعلومات للمشاريع الضخمة يف شركة أي يب أم(: "
 لدعم األساليب المبتكرة من العديد تسهيل المعلومات لتكنولوجيا يمكن اللغة، معالجة طريق عن

 .(2) "...الثقافي بالتراث المتصلة األنشطة مختلف
                                                           

 . http://www.kacst.edu.sa/ar/about/media/news/Pages/news24.aspxينظر الرابط :  (1)

 .ينظر الرابط جاسم (2)

http://www.kacst.edu.sa/ar/about/media/news/Pages/news24.aspx
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 ثانيا: خطة البحث:
 وأما خطة البحث فهي على النحو التايل:

 الصفحة الموضوع
 01-7 الفصل األول: مفهوم وأبعاد تعليم اللغة العربية اإللكتروني

 7 املااهيم ومشكالت التحديد  0.0
 8 أبعاد تعليم اللغة اإللكرتوين 2.0

 8 البعد العملي 0.2.0
 8 البعد الرتبوي املنهري 2.2.0

 8 حتديد مسار التعليم اإللكرتوين:  3.0
 25-00 الفصل الثاني: بناء المحتوى اللغوي

 00 حمتوى تركيب اللغة 0.2
 00 مشكالت حتديد ماهية الرتكيب 0.0.2
 03 منهج حتليل مكوجات الرتكيب 2.0.2
 05 اإللكرتوينمنهج النحو   2.0.2

 01 حمتوى ألااظ اللغة 2.2
 08 منهج حصر املعطيات اللغوية 0.2.2
 21 مصادر املعطيات اللغوية 2.2.2
 23 حمتوى أجظمة الرتكيب 3.2

 28-21 الفصل الثالث: نتائج " منهج النحو اإللكتروني "
 21 جتائج متعلقة بألااظ اللغة وداللتها 0.3

 21 املهمل ما املستعملمتييز األلااظ  0.0.3
 21 معرفة تاريخ استخدام األلااظ وتطور دالالهتا عرب التاريخ: 2.0.3
 27 التصحيح اللغوي لأللااظ 3.0.3
 27 النتائج املتعلقة باجلاجب النحوي 2.3

 27 التصحيح النحوي 0.2.3
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 27 سهولة الوحول إىل جظام الرتكيب 2.2.3
 27 النحوية، وتصحيح بعض املااهيم املتعلقة هبا.جقد منهج املدارس  3.2.3
 28 النتائج املتعلقة باجلاجب املنهري 3.3

 
 

وأما املنهج املتبع يف هذا البحث فهو منهج وحاي استقرائي حتليلي، واجلمع بني هذه املناهج كلها 
 جاء جتيرًة لطبيعة البحث، والنتيرة اليت جسعى وراء حتقيقها فيم.

 
 

 األستاذ المساعد الدكتور: ماسيري دوكوري
 ماليزيا -والية سالنجور -شاه علم

11/10/1121 
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 الفصل األول: مف اهيم وأبعاد تعليم اللغة العربية اإللكتروني

 :المفاهيم ومشكالت التحديد  2.2
ديد يميع اجلواجب املرتبطة بم؛ ليتسى حتأوال موضوعية، حيب ملناقشة أي موضوع علمي بطريقة 

بيان أساليب وطرق وحول جتائرم إىل العامل اخلارجي؛ فال  -فقط -الوحول إىل النتائج املرجوة؛ وليس 
برجمة املعطيات العلمية تعليم إلكرتوين ألي لغة ما اللغات ما دون  -مثال-ميكا حبال ما األحول تصور 

بطريقة ححيحة؛ إذ هي النواة األساسية اليت متثل املقدرة اللغوية عند البشر وأّما مناقشة النتائج ووسائل 
إثباهتا يف ذها املتعلم فهي مبثابة مناقشة األداء الطبيعي الذي يتمتع بم اإلجسان؛ وذلك إذا قلنا بالتقسيم 

Noam Chomskyوي األمريكي "جوام تشومسكي" )الثنائي الذي جاء بم العامل اللغ
؛ حني ميز بني (1()

 وبني األداء اللغوي ،(competenceالقدرة اللغوية الطبيعة الكامنة أو املربجمة يف عقل اإلجسان )
"Performance"(2) جيب علينا قبل التاكري  -يف حناعة جظام إلكرتوين دقيق لتعليم اللغة-أجم ؛ وهذا يعين

التعليم وطرق التدريس أن جركز على كشف اجلهاز الذي حيكم قواعد اللغة؛ عا طريق جظام برجمة يف وسائل 
ما أحول التاكري  ةعند اإلجسان، واملستخلص ةاملعطيات اللغوية القادر على كشف املقدرة اللغوية الكامن

أو السليقة  (3)ة حدساللغوي ومناهج وطرق بناء املعطيات اللغوية؛ وبناء عليم ستكون جظم الربجمة مبثاب
وتلك الترربة اللغوية عند هؤالء العلماء مل  اللغوية لدى هؤالء العلماء؛ واجلدير بالذكر هنا أن هذه السليقة

يكا هلما أثر مباشر يف القواعد اللغوية التعليمية، وإمنا كان أثر ذلك ظاهرا يف عملية يمع املعطيات والنظائر 
 ا القبائل العربية بناء على مالحظتهم ومعرفتهم هلا.اللغوية م

                                                           
، وما يزال مدرسا مبعهد مساْتشوستني 8291جوام أو جعوم تشومسكي، باحث لغوي وماكر أمريكي معاحر ولد يف مدينة فيالدلايا عام  (1)

(MIT) إىل وقتنا احلاضر، وهو مؤسس جظرية النحو التحويلي (Transformational generative grammar) ينظر: معرم األلسنية .
 . 013، واأللسنية )ميشال زكريا(: 81ص :ثةاحلدي

 والكتاب منشور يف الرابط: Chomsky, Syntactic structures, p 20-21 The Hague: Mouton1957( ينظر:2)
CXYAkC&dq=chomsky+syntactic-http://books.google.com.my/books?id=a6a_b  ،النحوي يف القرن  الدرس :وينظر

 .849اللغة )د. حممود فهمي زيدان(: ص ، ويف فلساة949العشريا )د.عبد اهلل أمحد جاد الكرمي(: ص
يف اللغة العربية )حممد حسا عبد العزيز(:  القياسول اللغة اليت يتكلم هبا. ينظر: يقصد باحلدس: قدرة املتكلم على أن يديل مبعلومات ح (3)

 .848-843ص

http://books.google.com.my/books?id=a6a_b-CXYAkC&dq=chomsky+syntactic
http://books.google.com.my/books?id=a6a_b-CXYAkC&dq=chomsky+syntactic
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وبعبارة أخرى جستطيع القول بأجم: ال ميكا أن يتعلم اإلجسان اللغة ما خالل القصور على املادة 
اللغوية املسموعة أو املدّوجة فقط، واملعروضة بوسائل ووسائط متعددة، فالعينة اللغوية ال ميكا أن متثل اللغة  

املتكلم يف  على حدس -كذلك-كس فحسب حورة جزئية خمتارة، وعليم فال بّد ما االعتماد كّلها،  بل تع
معرفة ما يقبل وماال يقبل ما االستعماالت اللغوية، ويقصد باحلدس: قدرة املتكلم على أن يديل مبعلومات 

 .(1)حول اللغة اليت يتكلم هبا
وأجواعها ال ميكا يأيت ما قبل املربمج للحاسب اآليل وال  فاملعطيات اللغوية؛ ومصادرها وحدودها

ما املصمم للوسائط املتعددة، وال ما املتخصص يف الرتبية وطرق التدريس وإمنا يكون مبشاركة فعالة ما قبل 
الباحث املتخصص يف علم اللغة واملتدرب على القياس والبناء على احلدس اللغوي؛ وما هنا يظهر دور 

وهذا ما يقرره الدكتور عبد القادر لمية تعليم اللغة باستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت؛ اللغوي يف ع
أحد الباحثني املعاحريا يف املغرب، عند حديثم عا دور الترربة اللغوية  يف بناء قواعد  اللغة العربية  الااسي

(Parametre)اليت حيتاج إليها متعلم لغة العربية؛ وذلك عا طريق 
وإن كان احتكاك املتعلم بالترربة - (2)

 .(3) وهناك عدة أشياء يعرفها دون أن تكون أية دالئل استقرائية على وجودها يف الترربة" -قصريا )جسبيا(
؛ فهو عبارة عا استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت لـ "تعليم اللغة اإللكتروني"و حسب فهمي 

لبناء حمتوى  -ضوء ما تسمح بم القواجني واألجظمة الرياضية اليت يعتمدها احلاسوب )املسمى بالربجمة(يف -
لغوي رحني؛ لغرض تعلم اللغات أو تقرير بعض احلقائق العلمية اللغوية أو تغيريها، أو تقريرها أو تطويرها، 

مها يف جمال الرتيمة اآللية، أو برجمة أو ربطها بواقع العصر؛ ما أجل تعليم اللغة أو تصحيحها، أو استخدا
 التعليم الذايت للغة العربية عا طريق التصحيح اللغوي...

 أبعاد تعليم اللغة اإللكتروني 1.2
إىل يميع األبعاد  -يف استخدام التقنية لألهداف التعليمية اللغوية -جيب أن يترم مسار البحث 

علمية ومنهرية قوية، مع ضرورة الربط بني هاتني الطريقتني؛ الضرورية اليت تساهم يف حتقيق اهلدف بطريقة 
 وهذا يعين وجود جاجبني مهمني أو بعديا أساسني يف استخدام التقنية اللغوية:

                                                           
 .040-041ينظر: القياس يف اللغة العربية )حممد حسا عبد العزيز(: ص (1)
 جتربة حمدودة.  : هو املقياس الذي يثبت ما خالل استعمال(Parametre)( الربامرت 2)
 .434، وص44-40( واللغة العربية )د. عبد القادر الااسي اللساجياتينظر: ( 3)
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وهو يقوم على أساس حتليل وتطوير املعطيات اللغوية وطريقة حياغتها،  البعد العملي؛ 2.1.2
لتكون شاملة ودقيقة ومطابقة للنوع املراد تعلمها؛ إذ أن هذا البعد قد خيتلف باعتبار طبيعة اللغة، وباعتبار 

ى األلسنة النوع اللغوي املراد تعلمها؛ فهل هو تعليم لغة كالسيكية فصيحة أو تعليم لغة مستعملة جارية عل
يف األحاديث اليومية؛ ولكل منهما مصادرها وطريقة حياغتها. ويتكون هذا البعد ما مخس مستويات: 

 املستوى الصويت، واملستوى املعرمي، واملستوى النحوي، واملستوى الداليل، واملستوى التقنية اللغوية.
يلة الستخدام هذه ؛ وهو البعد الذي يناقش األداة والوسالبعد التربوي المنهجي 1.1.2

املعطيات بأسهل طرق وأجسبها لتعليم اللغة، مع العلم أجم قد ال ختتلف أساليب تعليم اللغات بعضها عا 
بعض يف اللغات األخرى اختالفا جوهريا، وإمنا االختالف ينشأ بناء على طبيعة كل لغة وخصائصها، وهذان 

ل اجلاجب العلمي للعملية تعليم اللغة سواء كلغة ثاجية يدركان بالبحث والتنقيب عا احملتوى اللغوي الذي ميث
 أو كلغة أساسية.

ومناقشة البعد الثاين )املنهري( ما دون حبث وتطوير البعد األول )العلمي( قد يعوق حنو الوحول 
رتوجية إىل وسائل تعليمية تقنية متطورة يف جمال التعليم اإللكرتوين؛ ألجم مبثابة مناقشة استخدام السبورة اإللك

والارق بينها وبني السبورة التقليدية أو الكراسة أو اجللود واألخشاب يف تعليم اللغة العربية يف العصر 
احلديث، والسؤال الذي يطرح يف هذه املقارجة: هل هناك فرق بني استخدام السبورة اإللكرتوجية والسبورة 

وليس يف ماهية اإلدراك، مث  هل هناك فرق  التقليدية؟ وعلى فرض وجود الارق رمبا يكون يف مدة اإلدراك
بني استخدام التقنية يف تعليم أي فا أو علم ما العلوم وبني استخدامها يف تعليم اللغة ما حيث اخلصائص 
املتعلقة بذات التقنية؟ وهل معايري تعليم التقين يف اللغة العربية ختتلف عا معايريها يف اللغات األخرى؟ وما 

ية األساليب التعليمية وطرقها كلها يف مدة اإلدراك وحتصيل العلم، لكا ليس يف ذات العلم هنا يظهر أن أمه
 وحقيقتم، وهذا ما يشاع لنا الدعوة إىل تبين جظرية جديدة يف جمال البحث التقين لتعليم اللغة.

 تحديد مسار التعليم اإللكتروني: 1.2
سبق اإلشارة إليم ما أبعاد متعلقة هبذا اجلاجب، كان  بناء على املااهيم السابقة للتعليم اإللكرتوين وما

ال بد ما إعادة توجيم اجلهود إىل اجلاجب )البعد( العلمي؛ هلذا اجلاجب ألجم األحلي الذي تنبين عليم بقية 
" هو لات النظر إىل هذه األمهية اليت حيظى هبا نحو نظرية علمية جديدةاألبعاد؛ وما هنا يكون القصد بـ" 

مبين على البعد  -رغم ما لم ما أمهية يف عملية التعليم وطرق التدريس-لعلمي، وأن البعد املنهري البعد ا
العالقة بني علم اللغة العام )الذي حيلل الظواهر اللغوية( وعلم اللغة األول؛ والعالقة بني البعديا مبثابة 
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؛ فمدرس  أحسا طرق لتعليم اللغة(التطبيقي )الذي يهدف إىل استخدام جتائج علم اللغة العام للحصول إىل
اللغات يتقمص دائما لباس النحوي؛ ألن هدف النحو يترم دائما إىل كشف األجظمة اليت تتكون منها اللغة 

 .(1)واليت جيب تلقينها ملتعلم اللغة
" الوحول إىل مستوى جديد يف التحليل اللغوي التقين؛  نحو نظرية علمية جديدةوأقصد كذلك بـ" 

مسار الصحيح يف استخدام تقنية ، والذي ما خاللم سندرك أنَّ (2)ر يف الاصل الثالثكما سيظه
االتصاالت واملعلومات يف سبيل تعليم اللغة يترم حنو تأسيس جظام إلكرتوين لتعليم اللغة بناًء على النتائج 

ألّن مالحظة املعطيات العلمية للدرس اللغوي وأحول التاكري اللغوي املنبثق ما احلدس واخلربات اللغوية؛ 
اللغوية وحدها لا يكاي يف الوحول إىل جظام لغوي رحني كاف لتعليم اللغة؛ بل البد ما اعتماد بعض 

 .الارضيات النابعة عا التحليالت اللغوية، والتقديرات املارتض ححتها عند اللغويني

                                                           
 H.G. Widdowson, An Applied Linguistic Approach To Discourse Analysis, p9ينظر:( 1)

http://www.oup.com/elt/catalogue/guidance_articles/discourse_analysis?cc=global. 
 يف هذا البحث.  42-42ينظر ص: ( 2)

http://www.oup.com/elt/catalogue/guidance_articles/discourse_analysis?cc=global
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 الفصل الثاني: بناء المحتوي اللغوي اإللكتروني  

يف استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت؛ ألغراض تعليم اللغات للناطقني -يعتمد البعد العملي 
على مبادئ لغوية عاّمة ومرجة تؤدي إىل بناء حمتوى لغوي سليم فصيح ُيستخدم ألغراض  -بغريها أو ألبنائها

 حنوها.لغوية متعددة؛ منها تعليم اللغة للناطقني بغريها، أو للناطقني هبا، وكذلك يف جمال الرتيمة، و 
جيب مراعاة األحول اليت تتاق وغرض  -بغض النظر عا اهلدف ما ورائم –ولبناء حمتوى لغوي ما 

بناء احملتوى؛ وذلك حبصر أوال تركيب اللغة وما مث حصر املصادر أو املعطيات اللغوية اليت ستغذي كل 
 مستوى ما مستويات الرتكيب؛ مث وضع اخلطوات التنايذية لربجمة اللغوية.

 محتوى تركيب اللغة: 2.1
يُعد دراسة تركيب اللغة ما أهم موضوعات الدرس اللغوي، وأكثره تعقيًدا؛ ألجم ما خاللم جتوحل 
إىل أجظمة اللغة وقواجينها وضوابطها؛ وما هنا كان بناء حمتوى تركيب اللغة هو املنطلق األساسي لبقية 

 احملتويات. 
وهو عملية أسهل بكثري ما حصر املاردات الرتكيب؛  وبناء حمتوى تركيب اللغة ينبثق ما حصر هذا

اللغوية؛ ألن تراكيب اللغة حمدودة خبالف ألااظ اللغة اليت قد يصعب اإلحاطة هبا أو مبعاجيها؛ ما هنا قال 
معرفة الشافعي رمحم اللغة "اللغة ال حييط هبا إال جيب". وما هنا وجب أن يترم علمية بناء حمتوى الرتكيب إىل 

 الرتكيب؛ ومنهج حتليل مكوجات الرتكيب، مع بيان مستوى كل عنصر يف أثناء التحليل. ماهية 
 مشكالت حتديد ماهية الرتكيب: 0.0.2

، وذلك على (1)" عند يمهور حناة املتأخريا ما البصرةالجملة" مرادفا لـ"التركيبكان ماهوم "
خالف املصطلح املستخدم عند حناة البصرة األوائل، وحناة الكوفة كلهم؛ حيث  استخدموا مصطلح 

                                                           
[: "وإمّنا كان الااعل رفًعا؛ 0/042املربد أول ما استخدم مصطلح اجلملة يف النحو العريب؛ وذلك حني قال ]يف املقتضب )املربد(:  وكان (1)

ينظر: مدخل إىل دراسة اجلملة العربية )د. حممود أمحد و «". ألجم هو والاعل يملٌة حيسا السكوت عليها، وجتب هبا الاائدة للمخاطب
 .82 : صحنلة(
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. لكا ما خالل تتبع (1)"الجملة"" للتعبري عا موضوعات حنوية متعددة منها ما يتحد مباهوم الكالم"
 تعريف حمدد  للكالم ما الوحول إىل -(ه 392استطاع ابا جين )ت "الكالم"استخدام النحاة ملصطلح 

 .(2)«أّن الكالم عنده ما كان ما األلااظ قائمًة برأسم مستقالً مبعناه»املرادف للرملة عند سيبويم؛ وهو: 
، فرأى (3)لكا بعض النحاة فرقوا بني "الكالم" و"اجلملة"، وجعلوا لكل واحد منهما معى خاص بم

عض األخر مال إىل  أن الكالم هو ما يايد معى، بعضهم أن "الكالم" قد يتألف ما أكثر ما يمل، والب
وأما اجلملة فهو ما تضّما اإلسناد األحلي وإن مل ياد معى مستقال، ومنهم ما قال بعكس ذلك. لكا 
أميل شخصيا إىل عدم التاريق العلمي بني املصطلحني يف التحليل؛ وهذا ما رجحم بعض العلماء املتأخريا 

 .(4)ما املدرسة البغدادية
؛ فتزامحت التعرياات، "الجملة"أما علماء الغرب األوائل فقد واجهوا حعوبًة كبرية يف حتديد ماهوم  

وأدت إىل تناقض املااهيم عند اللغويني املعاحريا، حىت وحلت التعرياات إىل ما يربو على أكثر ما مائيت 
غربيني توجهت البحوث اللغوية يف ؛ وجتيرة هلذه الصعوبات يف حتديد ماهوم اجلملة عند ال(5)تعريف للرملة

. ومع ذلك ظل بعض (6)غالبها إىل كشف عا أسباب جظام الرتكيب بدال ما البحث عا ماهوم اجلملة 
التعرياات التقليدية سائدة يف أوساط النحو التعليمي عندهم، وكاجت أكثر التعرياات شهرًة هو أن "اجلملة  

وحدة لغوية مستقّلة بذاهتا، وليست »يضا تعريف اجلملة بأهنا: جسق ما الكلمات يؤدي فكرة تاّمة"، ومنم أ
 .(7)«جزًء ما وحدة  أكرب

                                                           
، و جمالس 9/83، و معاين القرآن )الاراء(: 4/981، 899، 92، 80، 8/89ينظر على سبيل املثال هذه االستعماالت يف: الكتاب:  (1)

، وشرح املاّصل 1املاصل )الزخمشري(: ص ، و91-92، واجلملة النحوية )د. عبد الاتاح الدجين( 225، 9/224، 8/800ثعلب 
 .8/81)ابا يعيش(: 

 .8/82( اخلصائص: 2)

، ومهع اهلوامع )السيوطي(: 4/430مغين اللبيب )ابا هشام(:  ، و8/1، و شرح الكافية )االسرتباذي(: 95-8/91( ينظر: اخلصائص: 3)
 .8/1شرح الكافية )االسرتباذي(: ، 0/33

، و اجلملة النحوية )د. 05 ،02، 8/92، ومهع اهلوامع )السيوطي(: 8/81، وشرح املاّصل )ابا يعيش(: 1املاصل )الزخمشري(:  ينظر: (4)
 .95ص :فتحي عبد الاتاح دجين(

 .80معرم اللساجيات احلديثة )د. سامي عياد حنا(: ص ، وينظر:88ينظر: مدخل على دراسة اجلملة العربية )د. حممود أمحد حنلة(: ص (5)

 80( ينظر: مدخل إىل دراسة اجلملة العربية )حممود أمحد حنلة( 6)
، 88، ومدخل إىل دراسة اجلملة العربية )د. حممود أمحد حنلة(: ص G. Mounin, Dictionnaire de la linguistique, P262( ينظر: 7)

 .803معرم اللساجيات احلديثة )د. سامي عياد حنا(: ص



 (03ص )     اإللكتروني العربية اللغة تعليم

 منهج تحليل مكونات التركيب: 1.2.1
ما املعلوم أن جناح يف بناء حمتوى تركييب للغة ينبين على دقة اختيار منهج حتليل مكوجات الرتكيب 
الذي سيحتاج إليم املربمج يف الوحول إىل جتيرة علمية ححيحة حول اللغة؛ وهذا ما قصدتم يف هذا 

 -يف بعض مراحلم -صر البحث، وإن كاجت األماجة العلمية تلزمين االعرتاف بأن اقرتاح هذا املنهج يف احل
جابع عا بعض تلك النظريات املنهرية اليت اختذها بعض علماء اللغة القدامى واحملدثني، وباألخص منهج 

التحليل ، ومنهج "(1)اجلملة إىل املكوجات املباشرة"حناة العرب يف جظرية اإلسناد، ومنهج "حتليل 
 وما مناذج التحليالت السابقة:؛ (3)تشومسكي يف "النحو التحويلي" ، ومنهج(2)التَّْرِميمّي"
 [ :0التحليل الرتكيب إىل  املكوجات املباشرة كما يف ]شكل رقم - أ

 
                                                           

 بنائها اخلارجي ما أجل الوحول إىل -دون النظر إىل وظائاها ومعناها-" توزيع عناحر اجلملة les constituants immédiat يسمى بـ" (1)
، 00-09، ومدخل إىل دراسة اجلملة العربية )د. حممود أمحد حنلة(: ص00-09، 28ص :ينظر: البى النحوية )تشومسكي()الظاهر(. 

 .10-19، يف حنو اللغة وتراكيبها )د. خليل أمحد عمايرة(: ص41، 45وتشومسكي )جون ليوجز(: ض
"، يقوم التحليل يف هذا Tagmèmesمبعى )القالب(، وتعين هذه النظرية: أن اللغة تتكوَّن ما قوالب " (La tagmémique) ِميم":و"التَّرْ  (2)

املنهج على اعتبار كل عنصر أو كّل وحدة ما وحدات اجلملة ذات جاجبني: اجلاجب الوظياي، واجلاجب التصنياي. وهو بذلك ميزج بني 
، واللساجيات العامة )مصطاى 04ينظر: مدخل إىل دراسة اجلملة العربية )د. حممود أمحد حنلة(: ص املنهج الشكلي واملنهج الوظياي

، جقال عا مدخل إىل دراسة اجلملة Ibid, p11و ، 848احلديثة )د. سامي عياد حنا(: ص ، ومعرم اللساجيات11،12حركات(: ص
 .925-921)د. أمحد حممد قّدور(: ص ينظر: مبادئ اللساجيات، و 02العربية )د. حممود أمحد حنلة(: ص

" إىل مكوجات " للغة باعتبارها اجلاجب العقلي أو املنطقي هلا، وما مّث حتليل "البنية السطحيةوتقوم هذه الطريقة على حتليل "البنية العميقة (3)
 820de la linguistiqueو 29احلديثة )د. سامي عياد حنا(:  ، وينظر: معرم اللساجيات99-85البى النحوية )تشومسكي(: مباشرة 

(G. Mounin), p Dictionnaire)لة ، ومدخل إىل دراسة اجلم805-801: ص. و النحو العريب والدرس احلديث )د. عبد الراجحي
، ويف حنو اللغة وتراكيبها )د. 840احلديثة )د. سامي عياد حنا(: ص ، ومعرم اللساجيات42-02العربية )د. حممود أمحد حنلة(: ص

 .24خليل عمايرة(: ص
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 [2؛ ]كما يف شكل رقمالتَّْرِميميّ التحليل  - ب
 الطال يشرب لنب أّمم حتليلم/

 فعل(+مسند: اسم: )أداة تعريف + اسم( + مسند إليم: فعل )حرف مضارعة + 
 [3حتليل النحو التحويلي؛ ]كما يف شكل رقم - ت

 



 (05ص )     اإللكتروني العربية اللغة تعليم

 منهج النحو اإللكتروني:  1.2.1

ما املعلوم أن جناح يف بناء حمتوى تركييب للغة ينبين على دقة اختيار منهج حتليل مكوجات الرتكيب 
ذا الذي سيحتاج إليم املربمج يف الوحول إىل جتيرة علمية ححيحة حول اللغة؛ وهذا ما قصدتم يف ه

وحصر ويهدف هذا المنهج الوصول إلى أنظمة )قواعد( " منهج النحو اإللكترونيالبحث، ومسيتم بـ "
ليسهل برمجته مع تقنية المعلومات واالتصاالت المعاصرة، من تركيبها وما يغذيها ما معطيات لغوية؛ 

 أجل تعليم اللغة، وترجمتها بأسهل طرق وأدقها.
جابع  -يف بعض مراحلم - االعرتاف بأن اقرتاح هذا املنهج يف احلصر لكا األماجة العلمية تدفعين إىل

عا بعض تلك النظريات املنهرية اليت اختذها بعض علماء اللغة القدامى واحملدثني، فهي خالحة مستقاة ما 
يم هنا: املناهج النحوية إضافة على املناهج الثالثة املشار إليها سابقا. واجلديد يف هذا املنهج الذي جدعو إل

 -إن شاء اهلل-هو تطوير التحليالت السابقة لتكون مناسبة لتوظياها يف برجمة املعطيات اللغوية اليت ستؤدي 
 إىل حناعة حمتوى علمي لغوي رحني.

وال أدعي أن هذه الطريقة ستصل يف مرحلة هذا البحث إىل النضج والكمال، بل ستحتاج إىل 
ة للمشروع، لكا أظا واهلل أعلم أن األحول اليت اعتمدهتا يف هذا دراسة وجقد وتطبيق يف املراحل القادم

 البحث يوحل إىل جظام دقيق للحصر قابل للتطوير حسب احلاجة. 
" إىل تقسيم الرتكيب على ثالثة أقسام: املسند واملسند منهج النحو اإللكتروني"ويعمد التحليل يف 

إليم ومتعلقات الاعل، ويظهر يف مراحل التحليل مستويني املستوى النحوي واملستوى الداليل، وأما املستوى 
الصويت فهو يظهر يف النطق ويف مراحل اخلطوات التنايذية لبناء احملتوى؛ كما يأيت. وتتمثل هذا التحليل يف 

 [:4قم ]شكل ر 
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 محتوى ألفاظ اللغة 1.1

حمتوى ألااظ اللغة هو املعطيات اللغوية املسموعة ما العرب مباشرة واملدوجة يف "املصادر األدبية 
الاصيحة" اليت جلأ إليها اللغويون يف وحف اللغة وبناء قواعدها وضوابطها؛ وتعمدوا الاحص والتأكد ما 

كيز على مستوى األدب بناء على الدواعي اليت حازهتم إىل ححة جسبة الرواية إىل العرب، وحالوا الرت 
قواعَد عامة  تـَُيسِّر على الدارسني والناشئِة فهَم القرآِن الكرمِي وَتْشريعاتِم،  البحث، واليت تتمثل يف الوحول إىل
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بدت بوادرها يف الذي كان قد  وقراءتَم قراءًة ححيحًة سليمًة، وما مّث تقومَي األلسنِة وِحْاَظها ما اللَّحاِ 
 . (1)احلضارة اإلسالمية

وقد يعارض بعض أححاب االجتاهات الوحاية يف اللغة اعتماد اللغة األدبية يف جمال تعليم اللغة 
ألن لغة األدب قد ختالف يف قواعدها اللغة العادية اجلارية على ؛ -سواء للناطقني هبا أو بغريها-مطلقا 

، وإن كان . وهذا يعين : أن تكون تعليم اللغة مستمدة ما اللغة املستعملة(2)ف أسلوهبما؛ الختالاأللسنة 
جيب أن يكون مصادر بناء احملتوى اللغوي للمتعلم هو اللغة العادية ؛ وعليم (3)معم شيء ما لغة األدب

 وليس إىل اجلواجب األدبية والرتاثية للغة.اجلارية على األلسنة يف احلياة اليومية، 
ولنا أن جقول: إن هذا الكالم ححيح باعتبار النظر إىل اللغة اإلجنليزية أو الارجسية اللتان بـَُعَدتا عا 

 .(4)اللغة األحلية، وأجشأت فروٌق جوهريٌّ بني اللغة األدبية واللغة العادية

وي بني العربية األدبية الكالسيكية، اليت كاجت قبل وأما يف تعليم اللغة العربية، فلوجود اتصال ق
سواء للناطقني هبا -ألف وأربعمائة سنة، وبني العربية الاصيحة املستعملة اليوم، وجب أن يترم تعليم اللغة 

إىل دراسة تلك النماذج اللغوية الصحيحة والسليمة؛ حيث ثبت يف القصص واألخبار  -أو الناطقني بغريها
يف احلياة العادية بالعربية الاصحى اليت وردت  -فيما بينهم  -ة العربية أن العرب كاجوا ينطقون التارخيية للغ

يف مصادر اللغة )القرآن واألدب(، واليت هي قريبة بالاصحى املعاحرة، وأما بعض ظواهر االختالف يف 
الرتكيز على بعض   األساليب كان ذلك جاشئا عا بعض املناسبات اخلاحة، حيث يعمد فيها املتكلم إىل

األساليب اخلاحة يف طرق البالغة والبيان، ما تقدمي وتأخري، وذكر وحذف، وتكرار، وحنو ذلك، وهذا ال 
يكاي دليال للقول بوجود فارق بني القواعد املستنبطة ما العربية الاصحى وبني املستوى الكالم اجلاري على 

ن فيك؛ حيث قال: "وحريح ما هذا أجم مل يقم عند حممد األلسنة؛ وهذا ما أقرّه املستشرف األملاين يوها
)حلى اهلل عليم وسلم( ومعشره فرق هام بني لغة القرآن ولغة العرب. وال مينع ذلك أن كاجت هناك فروق بني 

 .(5)هلرة مكة وهلرة البادية"
                                                           

يعم، وتاريخ آداب العرب ، وكتاب سبب وضع النحو )السيوطي( يم4/2قصة اللحا يف العربية يف املصادر التالية: اخلصائص  ينظر: (1)
 .00، واملدارس النحوية )د. شوقي ضيف(: ص444-0/432)الرافعي(: ص

 .11-14(: ص، واألحول )د. متام حسان41ص :( ينظر: يف اللهرات العربية2)
 .595( االختالف بني النحويني: ص3)
 .803، 892ذلك يف كتاب: اللغة )فـَْندرِيْس( ص( ينظر على سبيل املثال بعض الظواهر اليت تثبت 4)
 .82: صلعربية )يوهان فيك(( ا5)
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لك يف هلرية فهي واقعة يف جواجب األحوات وتطور النطق هبا، وكذوأما ما جالحظم ما اختالفات 
 .(1)جاجب تطور داللة الكلمات بناء على إفرازات احلياة املعاحرة، وليس يف أحول الرتاكيب والبناء 

منهج "واملهم يف هذا البحث أن جقرتح طريقة الوحول إىل حصر األلااظ اليت تستخدم لتغذية 
 املعطيات اللغويةيف مرحلة بناء جظام الربجمة اللغوية، وكذلك دراسة مصادر النحو اإللكتروني" 

 منهج حصر المعطيات اللغوية: 2.1.1
 -يعد حصر املعطيات اللغوية هو األحل الثاين ما أحول بناء احملتوى اللغوي، والذي يلرأ إليم 

ما أجل تغذية تلك املستويات اللغوية اليت اكتشات خالل حتليل مكوجات  -بعد حصر تركيب اللغة
"، ما أجل الوحول إىل بناء حمتوى لغوي رحني شامل ال يشد عنم اإللكترونيمنهج النحو الرتكيب يف "

شي؛ وهذا ما جعلين أفكر يف اخرتاع عملية حسابية دقيقة جتمكا ما خالهلا احلصر واإلحصاء اللغوي، 
 فاكرت يف جظام حصر مبين على:

ى يميع أوجهها للخليل با أمحد؛ حيث يتم فيم حرف الكلمة عل "منهج التقليبات الصوتية" -أ
، وهكذا يف (2)كبت(، و)بكت(، و)تبك(، و)بتك(املمكنة؛ فمثال كلمة )كتب( ميكا أن تصرف إىل )

ت(، بّ ك)تك( ابك(، و)باكت(، و)تا بت(، و)باك)بتك(، وأتبك(، و)أبكت(، و)أكبت(، و)أ)املزيد 
 ك(،  وحلم جرا....تّ ك(، و)ببّ ت(، و)تكّ و)ب

"؛ وذلك أن اعتمد على حاحل "الضرب الديكاريت" لعملية الضرب الديكارتي" -ب
 وحتليل ذلك على:اإلحصاء مع التأكد ما أجم مل يشذ عا عملية؛ 

 ونرمز له بـ)أ(.حرفا،  28=  احلروف اهلرائية (8
 (151= )28(3×3×3= ) )أ(يف × األزمنة الثالثة ×= اجملرد الثالثي األفعال اجملردة (9
 .2ورمزه )ب(فعال ثالثيا جمردا، حمتمال يف اللغة العربية،      

(     2111= )28 (3×4×4= ) )أ(يف × = اجملرد الرباعي+ األزمنة الثالثة
 .1ورمزه )ب( فعال رباعيا جمردا، حمتمال يف اللغة العربية

                                                           
 .98، والتطور اللغوي: ص918)د. عبد الواحد الوايف(: ص ، وعلم اللغة 8/940( ينظر: اخلصائص: 1)
 .049-2/048العني  (2)
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 04 ( ×151= )(1)( وزجا04أوزان املزيد الثالثي وهي: )× 0= )ب( األفعال الزائدة (0
 .2ورمزه )د( ( فعال ثالثيا زائدا،1513= )                     

= 3( × 2111أوزان = ) (2) (3أوزان الرباعي املزيد؛ هي)×  2+ )ب(
 .1ورمزه )د((   فعال رباعيا زائدا، 1111)

إذن مجموع األفعال ومشتقاته المحتملة في العربية يتم حسابه حصل الضرب 
 الديكارتي على النحو التالي:

 )ح( ×1+)د(2+ )د(1+ )ب(2)ب( =
   (  واحد 02501= )21× (1111(+ )1513(+ )2111 +)(151) =

 وتسعين ألفا وخمسمائة وستون فعال مع أزمنته ومشتقاته.
األمساء فيتم حصرها حبصر أوزان االسم املارد واملثى واجلمع بأجواعها؛ فيضرب على  أمااألسماء:  (4

 :عدد احلروف اهلرائية يف يميع التقليبات كما حصل يف الاعل؛ ويلحق هبا
 .ورمزه )ح( ،(3)أوزان يف العربية  01=  المشتقات (2

هي يف الغالب ثنائي؛ احلروف فيحصر حبسب أجواعها كاحلروف اجلر، والتعريف، و  وأماالحروف  (1
وقد حاول بعض املؤلاات يمع حروف املعاين، ويستند إليها يف ….. حنو: هل، كم، يف، على

 بيان املهمل واملستعمل، وداللة املستعمل.
وبناء على هذا النظام الدقيق سوف جصل إىل املعطيات اللغوية بطريقة حسابية، مث سنتمكا ما 

ر أثناء حتليل تركيب اللغة، وبالتايل سوف يتعرف جظام الربجمة ربط ما مت حصره ما معطيات مبا حص
 على:أوتوماتيكيا 
 .املستعمل ما الكلمات ويضع غريه يف سلة املهمل 

                                                           
 .ِافْـَعنـَْلى، اِفْـَعنـَْللَ ، اِفْـَعالَّ ، اِفْـَعوَّل، اِفْـَعْوَعل، ِاْستـَْاَعلَ ، تـََااَعل، تـََاعَّل، اِفْـَعلَّ ، اِفْـتَـَعل، فاَعل، اِجـَْاَعل، أَفْـَعَل، فعَّلوهي:  (1)

 .اِفْـَعَللَّ ، اِفْـَعنـَْلل، تـََاْعَللوهي:  (2)

الزمان، واسم املكان، واسم اآللة، وهي: املصدر، واملصدر امليمي، واسم الااعل، واسم املاعول، والصاة املشبهة، واسم التاضيل، واسم  (3)
 .وحيغ التعرب
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  .داللة كل كلمة داللة لغوية وتركيبية وسياقية 

ويف هذه املرحلة جتب املشاركة الاعالة بني كل ما متخصص اللغوي واملربمج يف وضع جظام ربط 
جابع عا قواعد النحو العامة اليت وضعها النحاة األوائل؛ وما مث حماولة التأكد ما مدى جناحم؛ وذلك دقيق 

مبقارجة النتائج الربجمية ملا هو موجود عند العرب ما مناذج لغوية فصيحة، وهكذا يعملون يماعيا حىت يصل 
 األمر إىل متثيل اللغة العربية آليا.

 مصادر المعطيات اللغوية 1.1.1

 القرآن الكريم. -أ
يعدُّ القرآن الكرمي املصدر األول يف بناء احملتوى اللغوي؛ ألجم ميثل املستوى األديب الراقي للغة العربية 

؛ واعتماد القرآن هلذا الدور يف جمال التعليم اللغوي أمر ضروري إذا ما  (1)الذي ال يتطرق إليم احتمال خطأ
رغم ما لم -ميثل اللغة املستعلمة الاصيحة؛ واختيار القرآن هلذا املهمة كان القصد بناء جظام لغوي إلكرتوين 

فإّن لم جاجًبا علميًّا قويا يؤّكده علم  -ما قيمة دينية للمتكلمني هبذه اللغة؛ لكوجم الكتاب املقدس للمسلمني
ملتصل ما النيب حلى اهلل اللغة احلديث؛ وذلك ألن القرآن الكرمي، متمثال يف قراءاتم املتواترة واملروية بالسند ا

،  ميثل أحسا مصدر لدراسة وحتليل أحوات اللغة العربية وقوالب كلماهتا وجظم (2)عليم وسلم إىل عصرجا هذا
تراكيبها ودالالهتا؛ وهذا النقطة ذات قيمة علمية للغة العربية؛ إذا أجنا ال جكاد جند لغة يف العامل جستطيع 

حوتا ما بالصاات واخلصائص املطبقة يف جطقهم لم يف الوقت احلاضر. اجلزم بأن أححاهبا كاجوا ينطقون 
وهذه اخلصائص اللغوية والقيمة املعرفية يف القرآن حمل اعرتاف يف علم اللغة احلديث وخاحة عند الوحايني 

 أن تكون مادية حبتة؛ وذلك بأن تكون هذه املادة اللغوية سلسلًة ماالذيا يشرتطون يف املعطيات اللغوية 
 .(3)األحوات، أو النصوص املطبوعة، أو ما شاهبها

 
 

                                                           
 .91ويف أحول النحو )د. سعيد األفغاين(: ص، 0/2اخلزاجة :  ، و94: ص)السيوطي( ( ينظر: االقرتاح1)

"وما (: 320/ 0قول ابا جين يف اخلصائص )، ويشمل ذلك االحتراج القراءات القرآجية؛ ي01-0/2ينظر: النشر يف القراءات العشر:  (2)
؛ منم القراءات اليت تـُْؤثَر روايًة وال تـَُتراوز؛ ألهنا مل تسمع فيها ذلك". وما أُْجكرت ما قراءات لدى حيتملم القياس ومل يرْد بم السماع

 النحاة، فالصحيح أجم كان ما بان جقد الرواية، وليس جقدا للقراءة يف حد ذاهتا.
 .01: ص)جاري سامسون( ، ومدارس اللساجيات42-41)فريدجاجد دي سوسري(: ص عامة( ينظر: دروس يف األلسنية ال3)
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 األحاديث النبوية  -ب
جستطيع كذلك االعتماد على األحاديث النبوية الصحيحة مصدر مهم يف بناء احملتوى اللغوي 
للعربية الاصيحة؛ إال أهنا تقل عا املصدر األول )القرآن( ما حيث متثيل اجلاجب الصويت وجظم الرتاكيب 

، على خالف القرآن الكرمي، فال جيوز (1)ربية بالدقة؛ وذلك لـ"جواز روايتها باملعى عند بعض العلماء"للغة الع
روايتم إال باللاظ واملعى؛ وما هنا رفض بعض اللغويني االستدالل باألحاديث النبوية لتسرب الشك يف كون 

، بل جيوز أن يكون ما لاظ الراوي الذي أن النص املوجود أمامنا ليس كما قالم النيب )حلى اهلل عليم وسلم(
يث كنص عريب فصيح؛ حيتمل أن يكون أعرميا؛ وجود هذا النوع ما االحتمال يبطل االستدالل باحلد

شار بعض العلماء إىل "كثرة وقوع اللحا فيما يُروى ما األحاديث؛ لكون غالب الرواة ما أوخاحة بعد أن 
اعة النحو؛ حيث وجدت أحاديث يعرف قطعا أهنا ليست ما  ومل يتعلموا لسان العرب بصنغري العرب، 

 ".(2)كالم النيب )حلى اهلل عليم وسلم(؛ لكوجم أفصح ما جطق بلغة الضاد

واجملال هنا ال يسمح ملناقشة اآلراء املتعلقة باالحتراج باألحاديث النبوية، لكا ما اجلدير بالذكر 
هنا أن القول بعدم االحتراج فيم جوع ما الصحة، لكا إطالق احلكم جماجب للصواب؛ ما جهة أجنا لو 

اخلالف وألخذ األحاديث أجرينا على األحاديث النبوية على األقل حكم االحتراج بالنثر خلرجنا ما هذا 
دّون يف عصر على األقل حكم االحتراج بالنثر؛ وذلك أن جقول بصحة االحتراج باألحاديث اليت 

ا مروية بلاظها عا الرسول )حلى اهلل عليم االحتراج وقبل فساد األلسنة ، أو األحاديث اليت  ثبَتْت أهنَّ
)حلى اهلل عليم وسلم(،  معلى كمال فصاحتاألحاديث الدالة ؛ وهي على ستة أجواع؛ وهي: (3) وسلم(

وكذلك األحاديث املتعبد بألااظها، واألحاديث الدالة على أجم كان خياطب كّل قوم ما العرب بلساهنم، 
واألحاديث املتعددة الطرق واملتاقة األلااظ، واألحاديث اليت دوهنا ما جشأ يف بيئة عربية مل ينتشر فيها 

 .(4) تم أهنم ال جييزون رواية احلديث باملعىما عرف ما حال روا، و اللحا
 .(5)وبذلك يكون قسٌم كبرٌي ما األحاديث حرًة يف العربية

                                                           
 .03-92( ينظر: االقرتاح )السيوطي(: ص1)
 .08االقرتاح )السيوطي(: ص  (2)
 .401-3/412اللغة بالقاهرة  اللغة بالقاهرة؛ ينظر جملة جممع( واألحاديث اليت ثبت أهنا مروية باللاظ مثاجية أحناف عند اجملمع 3)
 .983-0/931حسني( جملة اجملمع  ( ينظر: االستشهاد باحلديث )حممد اخلضر4)
/ 0( جملة اجملمع: حسني ( حيث إن قسما كبريا ما األحاديث دّوجم رجال حُيتّج بأقواهلم يف العربية. االستشهاد باحلديث، )حممد اخلضر5)

931. 
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 كالم العرب )شعرا أو نثرا(  -ج
لسنا حباجة إىل بيان حرية استعمال كالم العرب للوحول إىل بناء حمتوى لغوي يصح االعتماد 

يان أجّم ليس كل كالم يصح استخدامم هلذا الغرض، بل جيب عليم يف تعليم اللغة العربية، لكنا حباجة إىل ب
أن يكون حماوفا بالضوابط واملعايري اليت تضما الوحول إىل قواجني وقواعد اليت متثل اللغة يف مستوى معنّي؛ 
فإذا أردجا بناء حمتوى للغة العربية فصيحة؛ وجب حينئذ اجتقاء جوع الكالم الذي يتاق والغرض ما بناء 

؛ وما هنا جلأ النحاة إىل ضوابط علمية لغوية تضما هلم السالمة اللغوية والبعد عا التأثر بعوامل احملتوى
 الناسية )العصبية القبلية واالجتحال(، والعوامل اخلارجية عا اللغة )االختالط اللغوي(.

متثلْت يف جقد رواية اللغة املسموعة عا العرب واملدوجة، فلم يأخذوا  الضوابط العلمية: (8
كما تعترب -عدالة الراوي  عا كل راو  وال ما كل رواية لغوية مدوجة إال إذا ثبت عندهم:

، وأن النقل كان عما قولم حرة يف أحل اللغة؛ كالعرب العاربة، مثل -يف الشرعيات
 .(1) قد مسع ما العرب حسًّاقحطان، وعدجان، ومعّد، وأن الراوي 

: ومتثلت يف االجتقاء اللغوي؛ فاقتصرت عملية يمع املعطيات اللغوية الضوابط الجغرافية (9
القبائل اليت تقطا يف بيئة لغوية تتسم بالسالمة اللغوية، والبعد عا املؤثرات  الاصيحة على

اخلارجية؛ جتيرة ملوقعها اجلغرايف البعيد عا األطراف اجملاورة لألمم األخرى؛ وكاجت االجتقاء 
ما القبائل اليت تقطا اجلزء الغريب ما جند، وما يتصل بم ما الساوح الشرقية جلبال احلراز، 

؛ وهي يف جمموعها سبع قبائل: قيس، ومتيم، وأسد؛ وثقيف، مث هذيل وبعض كناجة وهتامة
 .(2)وبعض الطائيني

؛ وذلك عندما ظهرت بوادر الضعف والوها يف لغة العربية، ومل تعد الضوابط التاريخية  (0
العربية يف تلك احلقبة الزمنية متثل العربية الاصحى يف بعض مستوياهتا؛ اضطر الباحثون إىل 

                                                           
 .11: ص، واإلغراب يف جدل اإلعراب )ابا األجباري(12، وملع األدلة )ابا األجباري(: ص41: ص)أمحد با فارس( ( ينظر: الصاحيب1)

 .8/14املزهر )السيوطي(: و 
ومعرم  .815-8/811، واملزهر: 88/434ريخ بغداد: ، وتا9/921، وإجباه الرواة: 12جزهة األلباء: صو  ،25( ينظر: الصاحيب: ص2)

 .80/812األدباء: 
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ضع حدود  تارخيية، متثلت يف الرجوع إىل عصر الاصاحة والبعد عا عصر املولديا حني و 
توسعْت رقعة البالد العربية بالاتوحات اإلسالمية؛ واختلطت العرب بغريهم يف قعر دارهم. 

يف البوادي، ه 411، وهناية عام 0وقدر الضابط التارخيي ما العصر اجلاهلي إىل هناية عام 
. لكا أشار بعض (1)ا التاريخ مل يلتات إليم يف بناء قواجني اللغة وقواعدهاوما خرج عا هذ

بأحول الاقم؛ ألجم ملا اجتهى  الباحثني إىل أن هذا الشرط جاء جتيرة تأثر أحول النحو
ا إىل محاية االجتهاد يف الاقم، وأغلق بابم بعد األئمة األربعة، فإن اللغويني هم بدورهم سعو 

، لكا الصحيح أن هذا الضابط جاءت بناء على ظروف (2)اللغة ما كّل فساد وتطور
حميطة بطبيعة اللغة يف ذلك الزما، وجاءت بناء على باعث حرص النحاة على مستوى 

شروطا وضوابط حتول دون تدهور اللغة،  وخروجها  -بناء على ذلك-لغوي معني؛ فوضعوا 
 عا هذا املستوى.

 محتوى أنظمة التركيب 1.1
كاجت اجلهود املبذولة عند النحاة األوائل مترهة إىل الكشف عا األجظمة اليت تربط عناحر املكوجة 
للرتكيب، وليسنا هنا يف هذا املبحث جقصد الكشف عا هذه األجظمة، بل ُمرادجا هو كيف جستطيع أن 

منهج النحو نها؛ وعليم فكيف يستطيع "جنعل تقنية املعلومات واالتصاالت تدرك هذه األجظمة وتكشف ع
 " يف خطواتم التحليلية لكل مستوى ما مستويات الرتكيب حتقيق ذلك؛ كما يف التحليل اآليت:اإللكتروني

                                                           
هـ(، ينظر: 029) ل ما أشار إىل ضرورة التوقف عا األخذ ما لغة البوادي، واملعلوم أجم تويف سنةأوَّ ( 4/5يف )اخلصائص  ( فكان ابا جين1)

 .882(: ، واألحول )متام حسان49-43، وأحول التاكري النحوي: 9/809 بغية الوعاة
 .54ينظر: تاريخ اللغة واآلداب العربية )شارل بال(: ص (2)
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 المسئول الوصف البيــان الخطوات

0.  
املستوى 
 الصويت

 اللغوي حيصر أحوات اللغة. -0

 اللغوي يوضع قواعد النربات الصوتية. -2

األحوات ما قبل ما يتميز حبسا النطق  يسرل -3
 وإعطاء كل خمرج حقم.

 املذيع

 املربمج يوضع جظام لربط األحوات لتصري كلمة مسموعة -4

2.  
املستوى 
 املعرمي

 اللغوي حُتصر ألااظ اللغة -5

 اللغوي حتصر حيغ األلااظ -1

تربط مبا وضع ما أحوات يف الاقرة الرابعة ما اخلطوة  -7
 األوىل

 املربمج

3.  
املستوى 
 النحوي

 كتب النحو الكشف عا مكوجات تركيب اللغة -8

 اللغوي حتليل الرتكيب وذلك بتقسيمم حسب أجواع املكوجات -9

 اللغوي الوحول إىل الدالالت النحوية -01

 اللغوي الوحول إىل أحغر مكون داليل -00

 اللغوي الوحول إىل أحغر مكون حويت -02

 املربمج (02-9بنظام النحو يف فقرة ) ربط املكوجات كلها -03

4.  
املستوى 
 الداليل

إدخال بياجات األلااظ اللغوية بالرجوع إىل املصادر  -04
 اللغوية األدبية.

 مدخل بياجات

إدخال بياجات الداللة بالرجوع إىل أمهات الكتب  -05
 التاسريية واملعاجم اللغوية، وكتب الشروح األدبية.

يف تلك املصادر بكتب الربط بني األلااظ والرتكيب  -01
 التااسري واملعاجم اللغوية.

 مدخل بياجات
 

 املربمج

وضع جظام برجمة بني كل ما ورد يف الاقرات السابقة  -07مستوى   .5
(0_01) 

 املربمج
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 المسئول الوصف البيــان الخطوات

التقنية 
 اللغوية

التأكد ما الوحول إىل الكشف اآليل لنظام الرتكيب  -08
 النحوي

اللغوي مع 
 املربمج

اللغوي مع  التأكد ما الوحول إىل الدالالت األلااظ واجلمل. -09
 املربمج

اللغوي مع  التأكد ما الوحول إىل تاريخ األلااظ وتطور دالالهتا. -21
 املربمج

1.  

مستوى 
طرق 

وأساليب 
 التدريس

 اللغوي إعداد احملتوى العلمي اإللكرتوين ملا متت برجمتم. -20

 املصمم ُتصمم الوسائط التعليمية املتعددة. -22

 طرق التدريس توضع أساليب وطرق تدريس املادة للناطقني هبا. -23

 طرق التدريس توضع أساليب وطرق تدريس املادة للناطقني هبا. -24

( مُتثل البعد العلمي والتقين لعملية استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت يف 5( إىل )0فاخلطوات ) 
 تعليم اللغة للناطقني هبا، وبغريها.

( فقط مُتثل البعد املنهري واملتعلق بطرق وأساليب تعليم اللغة؛ وهذا اجلاجب لا أتطرق 1واخلطوة )
إليم يف هذا البحث ملا أشبع بم ما دراسة وحبوث يف املؤمترات والندوات. فالدعوة إىل جظرية جديدة تتمثل يف 

 ية ألغراض لغوية.الرتكيز على اخلطوات اخلمس األوىل واملهمة يف عملية استخدام التقن
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 الفصل الثالث: نتائج " منهج النحو اإللكتروني "

إذا استطعنا تطبيق النظريات الواردة يف التاريق بني البعديا العلمي واملنهري يف هذا البحث، و 
 استطعنا الرتكيز على اخلطوات الست الواردة يف الاصل الثاين؛ جتوقع الوحول إىل يملة ما النتائج؛ منها:

 نتائج متعلقة بألفاظ اللغة وداللتها: 2.1
حاصل " و"التقليبات الصوتيةملعتمدة على "" منهج النحو اإللكرتوين"، واطريقة احلصر املذكورة يف 

" ستؤدي إىل إدخال جمموعة كبرية ما األلااظ اليت ليست ما العربية الاصحى؛ لكا الضرب الديكارتي
 غوية" سيتمكا جظام الربجمة ما:بعد ربط األلااظ مبصادر املعطيات الل

 تمييز األلفاظ المهمل من المستعمل: 2.2.1
تلك األبنية اليت هررها العرب ومل يستعملوها قط، فلم تبق منها إال اشتقاقات  المهمل"وجقصد بـ" 

اليت توحلنا إليم يف هذا البحث ما خالل منهج احلصر الذي  (1)تربطها هبذه األبنية أحوُل اجلذر اللغوي
،  وبعضها اآلخر ألسباب حوتية؛ (2)مشل كل ما حتتملم قسم الرتكيب؛ وقد أمهلت بعضها لغري أسباب لغوية

حول أّما إمهال ما أمُِهل، ممَّا حتتملم قسمة الرتكيب يف بعض األ )): ؛ يقول ابا جين كاالستثقال مثال
املتصورة، أو املستعملة، فأكثره مرتوك لالستثقال، وبقيتم ملحقة بم ومقااة على أثره؛ فما ذلك ما رُفض 

 .(3)((استعمالم لتقارب حروفم؛ حنو: َسْص، وطْس، وظْس، وثظ، وضْش، وشْض 
 .(4)و على عكس األولفهو الذي استخدمم العرب للداللة على معى معني، وه :وأما "المستعمل"
 معرفة تاريخ استخدام األلفاظ وتطور دالالتها عبر التاريخ: 1.2.1

ربط كل لاظ بداللتها يف مصادر املعطيات اللغوية ينتج منم معرفة تاريخ استخدام األلااظ عند 
 العرب، وتطور داللتها، لكا بشرط أن يراعى عند عملية إدخال البياجات ما يأيت:

                                                           
 .90صويف أحول الكلمات ) د. حممد يعقوب تركستايّن(:  ،8/829املزهر ، و 9/814، و11، و8/24( ينظر: اخلصائص 1)
 .18الصاحيب: ( 2)
 .8/24( اخلصائص: 3)
 .8/08، ومهع اهلوامع: 43ص :)ابا سنان اخلااجي( ، وينظر: سر الاصاحة19( الصاحيب: ص4)
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 اسم املؤلف كامال. إدخال (0
 سنة والدتم ووفاتم. (2

 عصر الذي عاش فيم )جاهلي، إسالمي، أموي، عباسي، أجدلسي، عثماين، معاحر(. (3

 مؤلااتم األساسية. (4

 أساتذتم وطالبم. (5

 التصحيح اللغوي لأللفاظ: 1.2.1
 املشروع إذا أتقنا العمل يف يميع مراحل تنايذ مشروع هذا البحث، ستقوم بيئية التقنية املستخدمة يف

على الكشف أوتوماتيكيا األخطاء املطبعية أو اإلمالئية للاظ؛ وهذه امليزة جنده اآلن يف "مايكروسوفت" 
إىل  91لكا يف مستوى أدىن بكثري يف ما مستويات بقية اللغات الغربية، ولعل هذا البحث سيوفر مستوى 

 % ما تصحيح لغوي لأللااظ.011

 النحويالنتائج المتعلقة بالجانب  1.1
 ما خالل "منهج النحو اإللكرتوين"، وتطبيق يميع خطواتم جتوقع:

 التصحيح النحوي: 2.1.1
وعلى منوال التصحيح اللاظي سيكون التصحيح النحوي، إالَّ أنَّ مستوى الضبط فيم سيكون أحعب 

األتوماتيكي عا مستوى األلااظ؛ ألن درجة النراح يرجع إىل مستوى دقة الربجمة يف الكشف  -ورمبا أقل-
 ألجظمة الرتكيب.

 سهولة الوصول إلى نظام التركيب: 1.1.1
يستطيع متعلم اللغة مبررد كتابة يملة ما أن يستمَع إىل النطق الصحيح حنويّا لتلك اجلملة، مع 
إمكاجية الوقوف على كل القاعدة النحوية اليت تتعلق بتلك اجلملة، والتصحيح اآليل للرملة اخلطائة حنوية، 

 رتاح األساليب اللغوية الصحيحة.واق
 نقد منهج المدارس النحوية، وتصحيح بعض المفاهيم المتعلقة بها. 1.1.1

لقد قام منهج النحو البصري على عدة أحول ما األدلة؛ أمهها استقراء املسموع عا العرب الاصحاء 
املطرد الغالب ما هذا املسموع القاطنني يف قلب اجلزيرة العربية البعيديا عا االختالط، مث االستنباط ما 
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، وغريه ما يف اإلعراب ما استمر ما الكالم : "فرعل أهل علم اإلعراب؛ يقول ابا جين(1)قاعدة لغوية
على كل مسموع وإن قلَّ والقياس . وأما منهج الكوفة فقد قام على اعتماد (2)مواضع الصناعة مطّردا"

 .(3)عليم
جتوقع التأكَد ما مدى ححة بعض التهم املوجهة إىل حناة  "منهج النحو اإللكتروني"وما خالل 

البصرة بأهنم مل يتقيدوا بضابط األخذ عا القبائل البدوية الاصيحة يف تطبيقاهتم النحوية، وأهنم احتروا 
وا أجم ال تؤخذ عنها؛ مثل: قضاعة، وغسان، وإياد، وتغلب، وبعض بشعر كثري ما تلك القبائل اليت حّرح

احلاضرة: كاملدينة، والطائف، واحلرية، فهل هذه التهمة ححيحة؟ وهل هذه األشعار يف األحل للقبائل 
أخذت ما القبائل البدوية قبل فساد لغتها؟  هيالاصيحة البدوية مث اجتقلت إىل غريهم يف احلضر؟ أم 

عند عملية إدخال -جتوقع الوحول إىل جواب شاف إذا ما روعيت لنحو اإللكتروني" "منهج اخالل ف
 جتائج متعلقة بألااظ اللغة"املعطيات اللغوية تلك الضوابط املذكورة يف " -بياجات

 النتائج المتعلقة بالجانب المنهجي 1.1
يستطيع الدارس  اإللكتروني""منهج النحو أما ما يتعلق عا أساليب وطرق تدريس اللغة فما خالل

 الوحول إىل: 
 جظام لغوي بطريقة سهلة وميسرة ومعززة بنماذج ما اجلمل. -أ 
 النطق الصحيح للكلمات كما ينطقها أححاب اللغة رغم أجم مل يعش بينهم. -ب 
اختيار أسلوب التعلم الذي يتاق مع دارس اللغة، وعدد املرات اليت تؤدي إىل ترسيخ  -ج 

 غري قيود زماجية وال مكاجية.املعلومة يف ذهنم، ما 
 التعلم الذايت للغة ما دون معلم. -د 

  

                                                           
 .80، واالقرتاح: ص18ينظر: ملع األدلة: ص (1)
 .25/.8اخلصائص:  (2)
 .4/024بغية الوعاة:  ، و082و 084و 8/031مغين اللبيب ، و 8/412 للاراء معاين القرآن ينظر: (3)
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 المراجع العلمية

 :المراجع العربية -أ
 حسني(  االستشهاد باحلديث )حممد اخلضر  .0

 .0990-ه0400األحول، د. متام حسان، دار الثقافة، دار البيضاء، املغرب، ط   .2

 .0973التاكري النحوي، د. علي أبو املكارم، منشورات اجلامعة الليبية، ط أحول  .3

 -اإلغراب يف جدل اإلعراب، أبو الربكات عبد الرمحا با حممد األجباري، دار الاكر، بريوت  .4
 م.0970-ه0390، 3لبنان. ط 

مد حسا االقرتاح يف علم أحول النحو، جالل الديا عبد الرمحا با أيب بكر السيوطي، تح: حم  .5
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