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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، أمـا  
  بعد

العالم اللغوي الجليل األستاذ الدكتور صالح بلعيد رئيس المجلس األعلـى للغـة   
  العربية

  معالي األستاذ الدكتور سمير بن طاطة مدير جامعة معسكر
  كرماس عميد كلية اآلداب واللغاتالدكتور مختار 

  السيدات والسادة الحضور باحثين ومنظمين وإعالميين وضيوفاً
أحييكم جميعاً تحية محبة وتقدير، في هذا المحفل العلمي المبارك الـذي تقيمـه   
جامعة معسكر بالتّعاون مع المجلس األعلى للغة العربية، في موضوع بالغ األهمية 

الواقع والرهانات)، انسـجاماً مـع   -العربية وبرامج الذّكاء االصطناعيوهو (اللغة 
، وإيمانا منـا  2019شعار (تحدي الرقمنة) الذي رفعته منظمة اليونسكو خالل عام 

بالحاجة الماسة إلى االستفادة من مخرجات العلوم التّقنية وتفعيالً للعالقات المعرفية 
حى هذا التّكامل المعرفي إحدى سـمات البحـث   التي تربطها بعلوم اللغة، فقد أض

  العلمي المعاصر.
الحضور الكرام؛ إنّنا نطمح في هذا الملتقى إلى جعل الرقمنة قيمة ثابتـة فـي   
مشاريع البحث التي تنجزها جامعة معسكر، على مستوى مخبر اللسانيات العربيـة  

والـدكتوراه   وتحليل النّصوص، ومن خالل البحوث المنجزة في طوري الماسـتر 
فالرهان الرقمي لم يعد خياراً، بل هو ضرورة من ضرورات العصر، التي يمكنها 
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تقديم الكثير للغة العربية في مجاالت تحقيـق المخطوطـات، والتّرجمـة اآلليـة     
والتّعرف على األصوات، وصناعة المعاجم، باإلضافة إلى التّطبيقات اإللكترونيـة  

  ة العربية...  ذات الصلة بتعليم اللغ
إن الوصول إلى هذه الغايات لن يتحقّق باألماني، ولن يتحقّق بين ليلة وضحاها 
ولكنّه هدف عزيز يتوصُل إليه بالمثابرة، والصبر، واإليمان بهـذه الفكـرة، بعـدم    
الخوف مما هو جديد، فقد كان الكثير من أسالفنا اللغويين متضـلعين فـي علـوم    

لفلك والرياضيات، وقد ساعدتهم تلك العلوم في االرتقاء بالعربية المنطق والفلسفة وا
  ووصلوا بها إلى أعلى ما يمكن من المراتب.

إنّنا نعتقد بأن الشّراكة مع المؤسسات البحثية، واالستشارية ذات الطّابع العلمـي  
جـاه  على غرار المجلس األعلى للغة العربية بإمكانه أن يكون المنطلق الصحيح بات

السمو باللغة العربية، واالرتقاء بها المرتقى الالئق، وهذا ما نرجوه من وراء هـذا  
  الملتقى، واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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للحضور الكرام؛ ويسعدني فـي  بسم اهللا الرحمن الرحيم، تحية وسالماً وتقديراً 
أن أرح ـيد مـدير جامعـة    هذا اليوم األغركتور صالح بلعيد، والسب باألستاذ الد

معسكر السادة النّواب، عمداء الكليات، زمالئي الباحثين المشاركين في هذا الملتقى 
  الطّلبة الكرام.

الملتقـى   من دواعي السعادة والسرور أن تحتضن كلية اآلداب واللغـات هـذا  
العلمي حول (اللغة العربية وبرامج الذّكاء االصطناعي)، الذي يعتبر من المواضيع 
األكثر أهمية وإلحاحاً في هذا العصر، وذلك من أجل فتح ورشات بحثية تسـتجيب  

  ألسئلة الراهن المعرفي، وتتناغم مع متطلبات التّكنولوجيات الحديثة.
لرقمية التي تؤخّر اللغة العربيـة عـن اللغـات    إنّني أعتقد بأن تقليص الفجوة ا

الرائدة في هذا المجال، ستتحقّق بانخراط اللغويين والباحثين فـي مجـال العلـوم    
  ة للمعطيات، وهذا أمـرة، والمعالجة اآللية عموماً، ضمن حقول المعلوماتياإلنساني

لغة العربية بحثاً ممكن الحصول، بتضافر الجهود، وتركيز العمل في مجال رقمنة ال
  وتكويناً.

إن كلية اآلداب واللغات تتشرف باستقبال هذه الفعالية العلمية، وتفخر بالبـاحثين  
الذين انخرطوا في هذا المسعى، بكفـاءة وجديـة    -أساتذةً وطالباً-المنتسبين إليها 

ضمن مختبرات البحث، أو في مراحل التّكوين المختلفة، وبخاصـة فـي مرحلـة    
ـة   الدعم والمساندة، حتى نحقّق األهـداف العلميكتوراه، الذين أعدهم بالمرافقة والد

  المسطّرة.
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بسم اهللا الذي علم بالقلم، علم االنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على أشـرف  
  القاسم وعلى آله وصحبه ذوي الجود والكرممعلم سيدنا محمد 

ضيفنا المحترم األستاذ الدكتور صالح بلعيد رئيس المجلس األعلى للغة العربية 
السادة نواب مدير الجامعة، السيدة والسادة عمداء الكليـات، زميالتـي وزمالئـي    

  ا الكرام:األساتذة المحترمين، بناتي وأبنائي الطّلبة، األسرة الجامعية، ضيوفن
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد؛

أتشرف اليوم بوقوفي بينكم في هذا المحفل العلمي الهام والمحترم، الذي تقيمـه  
جامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر بالتّعاون مع المجلس األعلـى للغـة العربيـة    

 دفٌ، وغاية سـامية نّه لشعار هااحتفاء بلغة الضاد، تحت شعار "تحدي الرقمنة"، وإ
تسمح بتطوير مجاالت استخدام اللغة العربية من خالل ما تضيفه إليها التّكنولوجيـا  

  من حلول تقنية تعيد لها مكانتها األصلية في مصاف اللغات العالمية.
إن العناية باللغة العربية وتطويرها واجب، بل عبادة نرتقي بها في الحياة الدنيا 

ألنّها لغة اصطفاها اهللا عز وجل لكتابه الكريم في الدنيا وألوليائه فـي   قبل االخرة،
  جنّات النّعيم.

فتطوير لغتنا اعتماداً على التّكنولوجيات الحديثة يسمح بإقامـة جسـور كبيـرة    
وتعاون علمي حقيقي وجاد، بين الباحثين في مختلف التّخصصات واألمصار، وهو 

نفتاح المعرفي والثّقافي من خالل استثمار بحوث الرقمنة ما يؤدي في النّهاية إلى اال
  الرياضية والتّقنية، وهو ما يعتبر مطمح البحث العلمي المعاصر في العالم اليوم.

إن جامعتنا ال تدخر أي جهد يؤدي إلى تحسين نوعية التّكـوين فـي أطـواره    
ابر، وتشـجيع التّظـاهرات   الثّالثة واالرتقاء بالبحث العلمي، من خالل مرافقة المخ



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

16 

العلمية النّوعية، وفتح الطّريق كُلِّياً أمام مبادرات االبتكار واإلبداع فـي المجـاالت   
  كافة.

وضمن هذا المسعى أبارك باسمي الخاص، وباسم كافة إطارات جامعة معسكر 
ت" الواقع والرهانـا -مبادرة انعقاد "ملتقى اللغة العربية وبرامج الذّكاء االصطناعي

بالتّعاون مع هيئة مرموقة لها صيتها المحمود في الجزائر وخارجها ممثّلـة فـي   
"المجلس األعلى للغة العربية"، آمالً أن يستمر هذا التّعاون في المستقبل، تماشياً مع 
استراتيجية الوزارة الداعية إلى تشجيع البحث الجماعي، المنفتح علـى مؤسسـات   

كّل فخر وسرورٍ ومحبة أعلن رسميا عن افتتاح فعاليات المجتمع وعلى محيطها. وب
الواقع والرهانات" متمنياً -الملتقى الوطني "اللغة العربية وبرامج الذّكاء االصطناعي

لكم بلوغ أهدافكم المنوطة وراجيا من اهللا عز وجّل التّوفيق لنا ولكم إلى مـا فيـه   
  لعربية.مصلحة الجامعة والبحث المثمر في خدمة اللغة ا

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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: إنّه لحدث وطني كبير، حدث شهر للغة العربية؛ بمناسبة اليـوم  ـ الديباجة
) ديسمبر من كّل سنة. حدث االحتفاء بـاليوم العـالمي للغـة    18العالمي للغة العربية (

ديسمبر، وهذا بـإقرار معـالي    20نوفمبر إلى  20العربية في الجزائر يدوم شهراً من 
لذي فتح للمجلس أبواب الجامعات والمخابر إلحياء وزير التّعليم العالي والبحث العلمي ا

المناسبة بما تستحقّه اللغة العربية من قيمة رمزية وعلمية وحضـارية. هـي وقفـات    
   ولة، ومع بعض الفئات من المجتمـع المـدنيسات الديحييها المجلس األعلى مع مؤس

البلديات التي لهـا السـبق    والجمعيات الثّقافية التي تعمل في خدمة الشّأن العام وبعض
  باالحتفاء بهذا اليوم في جو علمي رصين.  

والحقيقة إن اللغة الوطنية ممارسة يومية، فهي تحيا بين ناطقيها ومتعلّميها ومعلّميها 
وتحتاج منهم أن يهتاجوا لمن يهزمها ويطعن فيها، ويبعث الفشل في أنفـس المتعلّمـين   

ها. ولألسف نجد أمة تهتاج لهزيمة في الرياضة، ولكنّهـا  ويثير الفتن كي ال تنال موقع
ال تحرك شعرة للهزائم الصناعية ولإلخفاقات الثّقافية واللغوية. تلك أمة نريد أن تفيـق  
وال تزال تعزف على الفقر المصطلحي للعربية وعلى ضعف الجانب العلمـي، وعـدم   

لة أحد زعماء الثّورة التّحريرية الذي كـان  وجود اإلبداع. وكان حقاً علي تذكيرهم بمقو
يحفّز الشّعب والمسبلين على ضرورة الثّورة وكانت حجتهم قلّة السالح وال نملـك مـا   
يملكه العدو وأجابهم: تحولوا إلى مجاهدين تأتكم األسـلحة. والسـالح األول هـو أن    

ون على انتظـار اسـتكمال   تؤمنوا بالواجب وضرورة القيام به" وهنا أقول للذين يراهن
العربية شروط نهضتها كي يعملوا من أجلها: ال يمكن أن يحصل ذلك إذا لم يكن لهـا  
إيمان ووجود واعتزاز واستعمال لهذه اللغة في أنفسنا وفي واقعكم وال يوجد حـب دون  
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يـره  تضحية، وال يوجد حب دون دفع المهر غالياً. وإن اإلنسان هو اللغة، وإذا سلم تفك
سلمت لغتُه، وإن معيار شخصيته وحجمها إنّما يرتبط بلغته زيادة أو نقصاناً بحسب مـا  

 قلب المـواطن  يوليها من قيمة وحسن تدبير في تطويرها، والعمل على نشرها. كما أن
مع لغته تسكنه دائماً، وقد يكون ضدها إذا كانت ال تخدمه، فإن ماتت لغته مات وانطفـأ  

وأقول لهم: تعاِل نبدأ، تعاِل نشد الهمـة  ا بلغتها؛ وهي سيادتها واستقاللها. فكّل دولة تحي
واشتدي أزمة تنفرجي، وستأتي الوسائل والمصطلحات واإلمكانيات، والطّريق تصـنعه  
األقدام. كونوا مع المحبين المخلصين العاملين، كونوا مع المحبين للغة الوطنيـة، لغـة   

  الهوية وقولوا:  
  أحبـك كـي أبقـى علـى صـلة      إنّي

ــزمنِ    ــاريخِ وال ــاِهللا واألرضِ والتّ   ب

   
  أنــت الــبالد التــي تُعطــي هويتَهــا

ــك يبقــى دونمــا وطــنِ   حبمــن ال ي  

   
إخواني: لقد نص اإلعالن الصادر عن القمة العشرين لمجلس جامعة الدول العربية 

التّالية: "إيـالء اللغـة العربيـة اهتمامـاً     على التّوصية  2008الذي انعقد بدمشق سنة 
ورعاية خاصة باعتبارها مواكبة للتّطور العلمـي والمعرفـي فـي عصـر العولمـة      
والمعلوميات ولتصبح أداة تحديث في وجه محاوالت التّغريب والتّشويه التي تتعـرض  

يـق وفعاليـة   لها ثقافتنا العربية" هي توصية من توصيات كثيرات توصـيات دون تطب 
ويكفي أن يقع تنفيذ أول توصية  تصدر في أربعينيات القرن الماضي ومفادها "تطبيـق  
عملي لدساتير الدول العربية في مادة اللغة العربية" وهذا كاف لتمكـين العربيـة فـي    

علـى  بلدانها وعند النّاطقين بغيرها، والعودة بها لمكانتها التّاريخية؛ باعتبارها القـادرة  
  استيعاب مجمل العلوم.

ستكون وقفات كثيرات في هذه المحاضرة بخصوص اليوم العالمي للغـة  ـ مقدمة: 
العربية عبر محطّات تستدعيها المناسبة، ونحن نحتفي بهذه اللغة اإلنسانية العالمية وقـد  

ا الكثيـر  كُتبت بحروفها الكثير من اللغات، وكانت لغةً عولمية عالمية في وقتها، بل له
، لغة التّواصل العالمي آنذاك، وفي اسـتعماالت  Lingua-Francaمن المسكوكات في 
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خطاب السوق التّجاري في طريقي: الحرير والملح. إن العربيـة قمـة جبـل الجليـد     
المتعمق في البحر؛ ألن وظيفتها الرسمية جعلتها أرفع الوظائف في مجـاالت الحيـاة   
العامة الراقية واختيارها في التّعليم أساس سياسة لغوية لثباتها. وأما استخدامها المتدرج 

شكل الذي لم يجعلها تنال مجال العلوم؛ ألن نظرتنا لها كانت نظرة خارجية من فهو الم
منطلق التّحقير أو مرجعية اللغات األخرى. وبسبب هذه النّظرة تتحول المسألة السـهلة  
إلى مشكلة لغوية عقّدت أمر االستعمال وغيبت الجانب العملـي الـذي يعمـل علـى     

  تطويرها.  
أو لغة كونية، وهذه داللة عـدم انقراضـها، وال تصـاب    لغات: ـ العربية أم ال1

بكوليرا اللغات في الحق من الزمان لما لها من خصائص ذاتية تجعلها تنـال مواقـع   
دائماً. وأثبتت دراسات الشّيفرات اللغوية، وعلماء اللغة الكوني أن العربية في جيناتهـا  

اللغة العربيـة  لخريطة الجينوم اللغوي؛ فإن  أسرار ال توجد في اللغات األخرى، وتبعاً
، وهي اللغة الوحيدة المرجع لكّل لغات األرض، وعليها تُقاس. فـإذا "أراد  هي أم اللغات

عالم من علماء اللغة دراسة حيوية لغة ما وعمرها واحتمالية حياتها لمدة زمنية أطـول  
باء عربيـة أو راء عربيـة أوقافًـا     أو قرب موتها واندثارها كان في أصوات أبجديتها

عربية أو حتى سينٍ عربية، فإن وجدوا في أبجديتها هذه األصوات أو بعضها، توقّعـوا  
لها طول العمر وبقائها حية لمدة زمنية أطول من غيرها التي ال تحتـوي علـى تلـك    

آن الكريم ككتاب األصوات" وذهبّ هؤالء العلماء إلى أكثر من ذلك باعتمادهم على القر
فيه اللغة العربية خالية من الشّوائب  ليصبح المرجع األساس في دراسة اللغات، حتـى  
أنّك تجد لدى كّل باحث في علم اللغة الكوني في جامعة لندن مصـحفاً يسـتعمله فـي    
ـ   ة في مفرداتها ومعانيها ومضـامينها التّعبيرية لغة غنياللغة العربي ل أنة أبحاثه". وتأم

ألفًا كلمة، حسب الدكتور منهد عبـد الـرزاق    302912مليونا و 12فهي تحتوي على 
الفلوجي صاحب معم الفردوس وهو معجم إنگليزي عربي الذي صنّف فيه أكثـر مـن   

ألفًا من الكلمـات االنگليزيـة ذات    25ثالثة آالف جذر لغوي استخرج منها أكثر من 
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ضبطها وتشابهها الصوتي، ودراسة معانيها وشـكل  أصل عربي وتم له ذلك من خالل 
حروفها وسياقها واستخدامها النّحوي، في حين أن اللغة الروسية مثال ال تحتوي علـى  

ألف كلمة وهي لغة شحيحة المفردات تماماً بينما اللغة الفرنسـية مـثال    130أكثر من 
ي تفاخر بعالميتها عدد كلماتها ألف كلمة تقريبا، واللغة االنگليزية الت 150تحتوي على 
ألف كلمة. وهذه الغزارة في المفردات العربية تشـير   600ألف و 400تحتوي ما بين 

بشكل دقيق إلى أن هناك مئات اآلالف بل ماليين من الكلمات العربية التي ال يوجد لها 
وحيدة من بـين  ما يرادفها في أية لغة أخرى على األرض. وتعتبر اللغة العربية اللغة ال

لغات األرض التي بها ميزة أن يكون لمسمى واحد أول لفظة ومفردة أكثر مـن كلمـة   
فلو عدنا إلى كتاب (الروض المسلوف، في ما له اسمان إلى ألـوف) لكاتبـه العالمـة    

اسـما   70الفيروزآبادي، لوجدنا أن لألسد ما يزيد عن ألف اسم وللكلب ما يزيد عـن  
اسم حتى قيـل إن كثـرة    400اسم، وكلمة داهية مثال لها  200ن ولألفعى ما يزيد ع

أسماء الداهية من الدواهي. وهذا الغنى جعل علماء اللغـة الـذين تـابعوا المكتشـفات     
األثرية لمخطوطات اللغات السامية كالكنعانية واآلرامية والسريانية والعبرية والمؤابيـة  

شورية والسومرية والسيناوية والحبشية، يعتمدون على المعـاجم  واألكادية والبابلية واأل
العربية لفك رموزها وترجمتها وقراءتها، وعلى ذلك اعتمد مـثالً مترجمـو (ملحمـة    
جلجامش) إلى العربية من اآلكادية التي تشبه بمفهومها اللفظي والصوتي اللغة العربية. 

في فترة العصر الـذّهبي اإلسـالمي فـي األنـدلس      كما ال يمكن نكران مقام العربية
وأصبحت لمدة طويلة من الزمن لغة العلم األولى على مستوى العالم، وقد دونـت بهـا   
الكتب والمخطوطات العلمية، واهتم بها الدارسون والباحثون. وبـرغم اإلنكـار الـذي    

) لغـات  6ية من بين ستّ (يمارسه البعض على لغتنا العربية حظيت بمقام اللغة العالم
م واعتبرتها لغات عالمية حيـة؛ ألنّهـا لغـة    1973اعترفت بها األمم المتّحدة في سنة 

القرآن، والقرآن كالم اهللا، ووعدنا اهللا بحفظه. ونعتقد جازمين أن اللغة العربيـة باقيـة   
  ز.وستعود لسؤددها وريادتها لتكون من جديد لغة كونية، ولغة العلم بامتيا
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إن العربية بما تملك من منطق وثراء ومعجم ونظام صـوتي  ـ عالمية العربية: 2
واستعمال من النّخبة، وقرب دوارجها من معيارها... أهلها لتكون لغة الحضـارة منـذ   
   مان البقاء رغم عوارض الظّـروف. تعـدالقدم فلم تتالشى ولم تنقرض، وكتب لها الز

غة الوطنية باعتبارها مستخدمة بشكل واسع في التّواصل اليـومي  العربية اللغة األم والل
وينظر إليها كرمز لألصالة، باعتبارها تربط الحاضر بالماضي، وهي في تعايش مـع  

ولها العديد من الممارسات االجتماعية حسـب   Langues Véhiculairesاللغات النّاشرة 
بمالها وال بما تملـك   م1973نفسها سنة  المقامات التي تكون فيها. إن العربية لم تفرض

من مستعمرات وال بعدد النّاطقين بها، وال بما يصنع بها... بل فرضـت نفسـها لغـة    
عالمية بتاريخها وحضارتها وقدمها وانتشارها، وبما تملك من دين أعطاهـا زخمـاً ال   

  ينتهي فحملت اإلعجاز الذي أمدها بالروح الذي ال ينفد.    
يطعن البعض في قانون المعيار الذي تحتكم العربية الفصحى وقانون المعيار: ـ 3

إليه العربية وكأنّه خاصية العربية دون غيرها من اللغات، ونحن نعلم أنّه ال توجد لغـة  
دون قانون ومعيار   ولكن من يطعن في هذا يرى أنّها تعيش المضايقات في التّواصل 

ر الذي يستدعي نمطاً عالي المستوى، وهو نمط مفتقـد فـي   اليومي بسبب عائق المعيا
محيطنا اليومي، بسبب طغيان النّمط الدارج العفوي، وهو أمر طبيعي؛ ألنّـه مسـتوى   
لغوي محيطي/ عامي وهو مقبول في مقامات. ولكن ما يجب أن نعلمـه أن الـدوارج/   

ا للعربية الفصحى لغة األمة العربيـة.  ليست لغةَ أية دولة عربية بعينها، خالفًالمحكيات 
فالدارجة/ المحكية عموماً لهجةُ منطقة أو إقليمٍ وأحيانًا لهجةُ مدينة أو قرية. وقد تختلف 
  بين شمال القُطرِ المعني وجنوبِه وبين شرقه وغربه ووسطه، كما قد تتطابق مع لهجـة

  .المناطق المحاذية للدول المجاورة
في صدد الحديث عن إلغاء الدوارج، بل هي صـيرورة نفعيـة سـريعة     لست هنا

لحاجات التّواصـل  لغات لها متالغيها، ولها إبداع، وتستجيب مطلوبة في مقاماتها؛ فهي 
اليومي والتّعبير عن تفاصيِل الحياة اليومية ووجدانِ النّاس وخلجاتهم وهي أكثر عفوية. 
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 ة مجتمعة وال يمكن هذه اللغاتولكن يجب أن نعلم أنول العربيوارج ليست لغة الدالد /
التّفاهم بها، كما ال نجدها لغة الرواية/ الشّعر العالّي وما هي من الخطاب الرفيع الـذي  

وما يجب علمه كذلك أن العربية المعيارية ليسـت لغـة نخبـة دينيـة     يسترق السمع. 
اس منذ العصر الوسـيط. وإن العربيـة لغـة    كالالتينية التي كانت منقطعة عن حياة النّ

الدين والدنيا بالفعل وهي المعيارية أو المسماة بالفصحى، هـي لغـةُ الـدوِل العربيـة     
  واإلعالمِ والمـداوالت والقضاء ة. إنّها لغةُ مناهجِ التّعليم والقوانينِ والتّشريعاتسميالر

ليا بين الدول العربيـة، وحتـى بـين بعـض     العمومية. وهي فضاء التّقاطعِ القائم حا
اللغةُ العربية المعيارية ليست عالم إشارات من الـدالالت والمجـاز    الجماعات اإلثنية. 

واالستعارات قائماً في ذاته منفصالً عن مجرى الحياة. إنّها كائن حي تمتد جذوره إلـى  
ة قديمة، وقد أصبحت معياريومحكي دارجة مان والمكان عبـر  لغاتة في تفاعٍل مع الز

التّطورات التّاريخية. ولكن يجب كشف الحقيقة أن الدوارج لغات أخرى كمـا يـدعي   
البعض فليس صحيحاً أن العربي يدرس في المدرسة لغةً ثانية هي العربيـة الفصـحى   

في أية دولة في العـالم   المختلفة جذريا عن لغته المحكية، أال وهي اللغة األم. فاألطفال
يدرسون قواعد اللغة في المدرسة وليس في البيت. والعامية في جوهرها تحريفٌ للغـة  
المعيارية صوتياً وصرفياً، وأحياناً داللياً. وغالبية مفردات العربية المحكية هي عربيـة  

ربة. ومع انتشار التّعليم وتطوعر وسائل اإلعـالم  صحيحة، أو هي لغةٌ فصحى غير م
وبرامج األطفال وغيرها، أصبحت لهجاتُ العربِ من المحيط إلى الخليج أكثر قرباً من 

  العربية الفصحى، وأصبحت هي بدورها أكثر قرباً من حياة النّاس اليومية.  
إن العربية المعيارية هي المخزون الحقيقي لمدونة العرب، وإن غناها يكمـن فـي   

المفرداتي، وفي تنوعِ تراكيبها وأساليبها التّعبيرية، وفي قدرتها التّوليديـة   غنى مخزونها
للدالالت والمجاز واالستعارات، وفي مرونتها الصرفية وآليات االشتقاق وذلـك مـن   
قبيل تفعيل األسماء والتّجريد من األفعال، وعدم التّحرج من جمـع الكلمـات ودمجهـا    

كما يكمن غنى اللغة المعيارية في قـدرتها علـى اسـتيعاب      .للتّعبير عن معانٍ جديدة
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تطورات الحياة، واالنفتاح على ترجمة وتعريب أو استقباِل تعبيرات لغوية عن أفكـارٍ  
جديدة، ومكتشفات علمية وتقنيات وتجارب إنسانية جديدة سبقت العربية لغـاتٌ أخـرى   

مع الحداثة قد تجد طريقها بداية إلى اللغة العربية  إلى التّعبير عنها، أو تفاعالت إنسانية
المحكية. وبتلك المعيارية جاءتنا علوم الشّريعة وعلم الكالم والتّصوف والمنطق والجبر 
والهندسة والحساب والتّاريخ والجغرافيا والطّب والصيدلة وغيرها من العلـوم، وكـان   

صقاع المعمورة، وتسربت إلى لغات أخـرى  كّل ذلك لساناً ألقوام العرب وغيرهم في أ
قديمة وحديثة، اقترضت منها وتفاعلت معها قديماً وحديثاً، ونبضت بتاريخنا في السـلم  

   .والحرب، وفي االستعمار واالستقالل، وفي االنتصار واالنكسار
4 :ة واالنسجام الجمعية  ـ اللغة العربيسـمية الرة اللغويدية تخرقها التّعدما من أم

إالّ وتجدها تعيش نخراً في مجتمعها، وال يعني هذا إقصاء التّكلّمـات اللغويـة وهـي    
موجودة في كّل المجتمعات ولكن ذلك ال يؤدي إلى الخالف اإللغائي لمجموعة لغويـة  

إضافة إلى عـدم النّظـر إلـى    ما دام هناك لغة مشتركة تجمع االختالفات والتّأديات، 
التّسوية الحقيقة التّامة بين لغات الوطن الواحد، وهذا غير موجود في أية منطقـة فـي   
العالم، فاللغة ينظر إلى وظيفتها العامة التي تؤديها في المجتمع وإلى اعتماد قانون لغـة  

األولى، وأما اللغة الثّانيـة  الغالبية العددية للسكان كلغة رسمية، وهي تتنزل في المرتبة 
تتنزل بقانون يقرب إلى األغلبية لغة رسمية ثانية  وبقانون حروف لغة الغالبية المطلقـة  

  .وكذلك اعتماد المبدأ المرن في إعطاء األقليات حقها اللغوي 
لكـّل  إن اللغة الرسمية تعود إلى أوضاع البلد، وإلى المرجعيات والخيارات الوطنّية 

األمم فالرسمية تابعة لخطاب الدولة ال للرقعة الجغرافية، ومن هنا نجد بعـض الـدول   
تعتمد قانون التّضارب الوطني باتّخاذ لغة العدو باألمس، وهي عبارة عن تسـوية قـد   

 2، والتّاريخ المشـترك رقـم  1تكون مؤقّتة؛ ألن المطالب الهوياتية تكون اللغة األم رقم
تجسد في السنغال ومالي؛ باتّخاذهم الفرنسية حالً للمشـكل وفـي الموزمبيـق     وهذا ما

اتّخذوا البرتغالية حالً وفي كينيا والهند اإلنگليزية؛ وهي تـدخل فـي دول ذات الـنّظم    
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المختلفة، وهي تسوية رضيت بها شعوبها اتقاء للفتن. كما نجد الفرنسية لغة رسمية في 
صربية لغة رسمية في منطقة فويغودينـا ذات األغلبيـة الهنغاريـة    غير بالدها ونجد ال

والتّركية رسمية في منطقة شرقي تركيا؛ حيث تقطن أغلبية كردية، والفارسية رسـمية  
في لورستان واإلسپانية رسمية في والية أوكساسا االتّحادية المكسيكية؛ حيـث غالبيـة   

رأته تلك الشّعوب ولكن االنسجام الجمعـي ال يسـود إالّ    الهنود أمريكيين... هو خيار
باللغة المشتركة، وهذا ما تجسد في كوبا+ األورغواي+ كوريا الشّمالية فنجد شـعوبها  
تعيش انسجاماً لغوياً؛ ألنّها تجمعها لغة واحدة وكذلك المالديف+ جزر مارشال+ جـزر  

 لغـات ذات مرتبـة   9تستخدم تسع (مدواي+ جزر ويك، ونجد لجان االتّحاد األوربي (
لغة رسمية في هذا االتّحاد. والمهم فـي األمـر أن    11وهناك   1995رسمية وهذا منذ 

التّطبيق العملي للسياسة اللغوية يستدعي الخلط بين األنظمة الممثّلـة للتّطـرف بـربط    
مختلفة اللغات مـن  بعضها، وهذا بدوافع برغماتية لخدمة السلم االجتماعي للمجموعات 

أبناء الشّعب الواحد؛ حيث يصبح المبدأ اإلقليمي مقرراً لعملية التّوصـل إلـى تـوازن    
إن االنسجام الجمعي ال يحصل إالّ باللغات الوطنية التي  عادل وممكن. وخالصة القول

  تعمل على زيادة اللحمة الوطنية.
5ة البشرية المشتركة والتّنمياللغة المشتركة هـي  ة: ـ اللغة الوطني في العادة بأن

   ة على اتّصال بالقاعدة، والعكـس يصـحالقم ة؛ حيث إنة البشريالتي تعمل على التّنمي
. ومفهوم كلمة (األمة) يعني بها ذلـك الكيـان   لغة األمةمن خالل لغة مشتركة وتسمى 

ـ  ذا فالعربيـة مجـال   األوسع والشّامل في االنتماء الحضاري والثّقافي المشترك. وهك
) اللّغة األم+ لغة األمـة مشترك ومثال يحتذى؛ فهي الوحيدة التي يأتي عليها مصطلح (

بحكم أنّها لغة األم واألمة ال تُعامل معاملة اللّغات األخرى، فلها التّفضيل؛ لما لها مـن  
غلِّبها على اللّغات الوطنيي ياسيالجانب الس أن ـة  قاسم مشترك، وال بدة واللّغات األجنبي

وهذا يستدعي تدبيراً عقالنياً يراعي التّعدد اللغوي بحسب المقام والذي يحـافظ علـى   
التّماسك والتّعايش. ومع ذلك فنجد أحيانـاً بعـض الفئـات تطـرح أسـئلة الهويـة       
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 - موالخصوصيات اللغوية والثّقافية والحضارية والقومية والروحية، فهنا نرى اللّغـة األ 
لغة األمة تأتي في صدارة تلك األسئلة. ففي واقعنا الجزائري هناك لغة مشـتركة فـي   
التّفاهم بين مكونات األمة بمختلف أداءاتها اللغوية والوظيفية ولكن نطرح هنـا سـؤال   
التّنمية الشّاملة، فهل التّنمية الكاملة المتكاملة تأتي من اللغات المحليـة أو مـن اللغـات    
األجنبية؟ إن التّنمية الشّاملة تأتي بنفع عام ال شك في ذلك، وتفضي إلى تنمية القـدرات  
الذّهنية، والرفع من المستوى التّعليمي والخبرة والثّقافة والوعي، بل إلى زرع الثّقّة بين 
ج المسؤول والمسؤول عليه، بين الراعي والرعية، بين المسير والخادم، ليحصل المـز 

الكلّي بين العقول التي تفكّر وتخطّط وبين السواعد التي تبني وتعمل. وهكذا، ال يمكـن  
أن تحصل التّنمية البشرية في غياب التّواصل البيني الذي ال يكون إالّ بلغـة مشـتركة   
وهذا ما نلمسه بين المريض والطّبيب، فغياب التّواصل اللغوي يزيد من عقدة المـرض  

واصل البيني يحصل نصف الشّفاء. ولذا فنروم أن تكون اللغة المشـتركة  وإذا حصل التّ
 +أسمال المعرفيالر +أسمال البشرية، والتي تعتمد: الرة الجمعيركيزة أساساً في التّنمي

. وتوطين المعرفة باللغة المشتركة عامل قوي لمزيد من اإلنتاج وبذلك 1توطين المعرفة
  نمية.  تساوي العربية لغة التّ

ينمو الرأسمال المعرفي بقدر نمو الثّقافة الجامعة، والوعي الجمعي، وال تحقّقـه إالّ  
اللّغة الوطنية المشتركة القادرة على تعميم التّعليم، وإنتاج المعرفـة ونقلهـا وتبسـيطها    
وتوطينها وتعميق جذورها في المجتمع؛ ألن المعرفة ال تستورد كلّها، بل يمكن استيراد 
بعضها، وما دام أنّه يستورد بعضها فإنّه عالة على اآلخرين أو في حكم غير الموجـود  
فالمعرفة تُستنبت في بيئتها وفي عقول أبنائه بلغتهم المشـتركة ألن اسـتيراد المعرفـة    
مكْلفة جداً، ثم هي متطورة دائماً، فما هي المعرفة التي تُستورد؟ وكذلك فـإن اسـتيراد   

أن تحصل بصورة سطحية، وما هو ليس متجذراً يكون سهل االقـتالع   المعرفة يمكن
والزوال؛ بمعنى توسيع تلك اللّغة في وطنك على حساب اللغات الوطنية؛ ويعني ذلـك  
  تبعية لغوية، كما يعني خلق نخبة وفئة تتقن اللغات األجنبية وتعتمد فقط على األجنبية.
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التّماهي مع لغة واحـدة تأخـذ منهـا     خطرن: إن استيراد المعرفة يكمن في خطري
األخذ من كّل اللّغات (العلم يوجد فـي كثيـر    خطرويدخل هذا في االستعمار اللغوي. و

من اللغات فأية لغة يؤخذ منها؟) وهنا يحدث االنشطار او االنفصام الشّخصي للمجتمـع  
اللغـة الوطنيـة    الذي يستورد المعرفة، والطّريق األمثل هنا هو نقـل المعرفـة إلـى   

  المشتركة؛ بتكثيف حركة التّرجمة وفق برامج مخطّطة تواكب حركة اإلنتاج المعرفـي
والرفع من عدد البعثات وهضم المعرفة العلمية بلغاتها األصل ثم ترجمتها وصدق بيرم 

ته بلغة التّونسي الذي قال: "إذا علّمتَ شخصاً بلغته نقلت العلم إلى تلك اللّغة، أما إذا علّم
أخرى فلم تزد على أنّك نقلت ذلك الشّخص إليها". وإنّه ليس هناك من وسـيلة لتعمـيم   
المعرفة وتطوير سلوك المجتمع إالّ استعمال اللغة الوطنية المشـتركة حيـث التّنميـة    
بعمومها ال تحصل إالّ بتماسك اجتماعي والمجتمع المنسجم لغوياً هو األقـوى، وغيـر   

حالً ويساعد على خلق جو من التّبعية، بل ومن الشّرخ الجمعي الذي المنسجم يصبح من
   ياسـيوالس والثّقـافي ي إلى ما ال تحمد عقباه   وهذا بسبب غياب االنسجام الفكرييؤد
بين المجتمع. وكلّما حدث انسجام وتناغم بين النّـاس ازداد تحقيـقُ التّنميـة والوحـدة     

جام الجمعي. ولهذا فإن اختيار اللغـة الرسـمية للـوطن    اللغوية، وارتفعت نسبة االنس
تراعى فيه مجموعة من الشّروط التي ال تُحدث الخلل في المجتمع والُ تنـزل اللغـات   
الوطنية منزلة واحدة، فلكّل لغة حمولة وثقافة وإرث وتراث وحضارة، فيقع االختيـار  

امة بين اللغات الوطنية، فإذا قبلنـا بهـذا   بين أثقل اللغات الوطنية، وال يمكن التّسوية التّ
، أو نروج لديماغوجية عمياء بعيدة عن الواقـع.  البعوضة والفيلفإنّنا ال نقيم فرقاً بين 

ويجب التّأكيد بأن اللغات الوطنية ليست على درجة واحـدة مـن الكفـاءة والتّجربـة     
الوظائف وإذا كـان ذلـك كـذلك     وبالتّالي ليست كّل اللغات الوطنية صالحة للقيام بكّل

فلماذا يتسابق النّاس لتعلّم لغة دون أخرى، ولهذا فإن اختيار اللغة الرسـمية للـوطن ال   
  تؤخذ هكذا بل هناك مبررات تأخذها الشّعوب، وهي:
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ـ أن تكون اللّغة األكثر انتشاراً من حيث االستعمال واألكثر تجذّراً في وجـدان  1
  المجتمع.
  املة للمعرفة أو مؤهلة لذلك أكثر من غيرها.ـ أن تكون ح2
ـ أن تكون ذات حمولة ثقافية ورمزية وتاريخية وحضـارية عميقـة، وتجربـة    3
  طويلة.
ـ أن تكون األكثر من بين اللغات المستعملة قدرة على مواجهة اللغات األجنبيـة  4

القضـاء عليهـا، كمـا    والوقوف في مواجهتها نداً للنِّد، وذلك حتى ال يسهل افتراسها و
حدث لعدد من اللغات الصغرى في أفريقيا وغيرها من البالد حين عجزت تلك اللغـات  
عن الصمود في وجه لغات االحتالل من مثل الفرنسـية واإلنگليزيـة، فانتهـت إلـى     

  الخضوع التّام واالستسالم الكامل.
الشّـعوب العربيـة   ـ أن تكون صالحة للتّواصل بين أكبر عدد ممكن من أبنـاء  5

اإلسالمية؛ ألن كّل بلد عربي هو جزء ال يتجزأ ماضياً وحاضراً ومستقبالً مـن هـذه   
  األمة.
ـ أن تكون صالحة لالستعمال في التّعليم واإلدارة واالقتصاد واإلعـالم، وكـّل   6

  مرافق الحياة العامة والخاصة.
  لمعرفة وإنتاجها وتوليدها.ـ أن تكون مؤهلة لالستعمال لتستعمل في توطين ا7
ـ أن تكون بمثابة األم الحاضنة للجميع والبيت المشترك الـذي يسـكنه الجميـع    8

وكأنّهم أفراد أسرة واحدة متضامنة، ويتساوى فيه الجميع دون إحسـاس أحـد مـنهم    
بالتّهميش أو النّقص أو اإلبعاد. ومن المأثور عن الفيلسوف األلماني (مـارتن هيـدجر)   

". مرة ومراراً أقـول:  2ن يقول: اللّغة هي بيت اإلنسان الذي يأوي إليه ويقيم فيهأنّه كا
إن اللغة الوطنية المشتركة هي البيت المشترك، فلها مقامها ووظائفها التي تقـوم بهـا   
وكان علينا صونها والعمل على حمايتها بكّل ما أوتينا من جهد وقوانين. وأما اللغـات  

عند الضرورة، ونلجأ إليها في ربط المجتمع بالعالم الخارجي لمواكبـة  األجنبية نحتاجها 
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التّطور ومعرفة الحاجات الملحة واإلفادة منها، شرط أن تتم إعادة إنتاج ما يستفاد مـن  
    ة بإعادة التّعبير عنها باللغة الجامعـة. ونقـول: بـأنة إلى اللغات الوطنياللغات األجنبي

ولم يثبت عن أمة في العالم ارتقت بغير لغاتهـا  كون باللغات الوطنية، التّنمية الشّاملة ت
  الوطنية.
إن األمن في اإلسالم مطلـب شـرعي وحيـاتي    : ـ العربية أمن سياسي لبالدنا6

مـرة   400ويجب أن يعم الجميع ما داموا مسالمين، وقد ورد ذكره في القرآن أكثر من 
الت السماوية كلّها هي إقامة األمن والسالم االجتمـاعي  بمختلف مشتقّاته. وغاية الرسا

هذا المعنى بقول: "المسلم من سلم المسـلمون   �بين بني اإلنسان. وقد ذكر رسول اهللا 
ويده، والمؤمن من أمنه النّاس على دمائهم وأموالهم" متّفق عليه. ولقد أصبح لسانه  من

األمن الهاجس األول لكثير من الدول، ونريده أن يخرج من مفهومه العسكري؛ ويكون 
مفهوماً اجتماعياً يشتمل على جوانب متعددة: علمية وتربوية ولغوية وتنمويـة، فضـالً   

نريده أمناً غذائياً ومائياً وحدودياً، نريده أمناً يحفـظ لمجتمعنـا    عن المعدات العسكرية،
أمنه في تلبية حاجاته اليومية، ويحافظ على ثقافته وتراثه وتحقيق العدالـة االجتماعيـة   
نريد أمناً يجمع بين األمن االقتصادي والثّقافي والعسـكري. وال يمكـن للمؤسسـات    

ب األمن اللغوي، ونعني به تلك اللغة التي تتواصل بها العسكرية أن تكون آمنة في غيا
المؤسسات في إطار البحث عن ممارسة التّحديث التّوافقي االجتماعي الثّقافي، كمـا ال  
يكون التّحديث السياسي مجدياً إالّ بتوطين المشروع اللغوي في إطار جلد الذّات، عـن  

فز الهمم في مسألة الهوية اللغوية. وال بـد  طريق عمليات التّحسين وإيقاظ الضمائر وح
من الحسم فيها بدل التّردد في اتّخاذ خيار يتيح االنخراط في الدولـة الحديثـة بلغـات    
   إلى البحث في مجاالت التّوجـه اللغـوي ة. ونحن ندعو المشتغلين بالبحث العلميأجنبي

طيط سياسة لغوية وطنية خـارج  الوطني الديمقراطي، واقتراح الوقائع واإلجراءات تخ
الجدل وخارج فصل الدين عن الدولة وخارج أفكار الخـالف. ولـذا، علـى الباحـث     
السياسي أن ينظر للمسألة اللغوية نظرة استقرار ورفاهية، وديمومة الحياة، وأن يحمـل  
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الـبعض  هذا الهم "ويبذل الجهد اإلضافي لحّل الكثير من العقد التي نحملها ضد بعضنا 
وال نعمل على التّماهي مع اآلخرين، أو اعتماد نماذجهم؛ ألن لكّل بيئة خصوصية مـا  

 أن لكّل نفس خصوصية.  

7 :دات لألمن اللغويياسي+ مهددة لألمن السيمكن اإلشارة فـي  ـ الظّواهر المهد
، ال بـد مـن   هذا المجال إلى التّكامل بين السياسة واللغة، ولكي ال نقع في ثقافة الفراغ

تشغيل وتفعيل المؤسسات  ونبذ الخطاب الشّعبوي، والخروج من ثقافة الخالف؛ ألنّـه  
مصدر التّعصب والجهل وعدم الدليل ونتيجته الفشل واالقتتال، لكن يجب مالمسة ثقافة 
االختالف، ومن مبادئها الود والمحبة وتغذية األخوة؛ ألن االختالف يدخل فـي دائـرة   

ر والكالم واالستماع لآلخر؛ ألن األصل في الكالم هو الحوار، والحـوار أصـل   الحوا
االختالف، واالختالف يدخل في اآلراء االجتهادية، ويدخل في باب البرهـان والـدليل   
وهذا كلّه يعني ال إقصاء للغات المحلية، وال االستغناء عن اللغات األجنبية، ولكن فـي  

لى الحفاظ على تناسق المجتمع فـي إطـار مفهـوم االخـتالف     إطار المنفعة المؤدية إ
  للتّعايش والتّسامح والوصول إلى نتيجة واحدة من أبواب مختلفة.  

وفي مسألة اللغة؛ فإن المقاصد واضحة، ومن بينها التّدافع نحو لغة الجماعـة بـدل   
فـي حسـن   لغة المجموعة التّدافع في من يقدم األفضل، ومن يكون األحسن، التّـدافع  

التّصرف والتّفكير في الشّيء برؤية وتأمل، وهذا التّفكير يقتضي النّظر فـي األسـباب   
". 3ومن ثم اتّخاذ تدابير واحتياطات الزمة لعدم االنزالق واالنحراف نحو تدمير الشّـيء 

وآليات التّدبير اللغوي هو اعتماد فقه االختالف وإدارة االختالف وفقه االئتالف، ورفع 
مالم عن أعالمها ودفعهم نحو اإلجماع واإلنصاف في ما يخدم الشّأن اللغوي العـام.  ال

وبحسن إدارة ثقافة االختالف تنتفي الظّواهر المهددة لألمن السياسي فيحصـل األمـن   
اللغوي بقوة ناعمة ال تحتاج إلى خطاب وعظ، بل يالزمها خطاب وعـي قـائم علـى    

  وم نظام األمة وهيبتها وقوتها.  التّماهي في الهوية في مفه
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8 :سيكون حديثنا عن تلـك الـذّهنيات التـي لحقتنـا نتيجـة      ـ االستعمار اللغوي
االستعمار اللغوي المقيت الذي حاربنا في لغاتنا، فما تـزال بعـض الـذّهنيات تابعـة     

صر فيهـا  لالنجذاب اللغوي وال تنظر إالّ من زاوية لغة فرنسية واحدة؛ فكأن العالم مخت
وال يبقى إالّ بها. ولذلك افتقدنا القدرة على أن نكون نحن، ولبسنا لبـاس الغيـر علّنـا    
نكون، وهو بخس ذاتي، فنسعى بقوانا لالنفصال الذي أوصى لنا به الكولـون ونفضـل   
الهجرة واالهتجار؛ ألن الغير أغرانا فنركب بواخر الموت لتنقلنا إلى الضفة األخـرى  

، ونستأجر لغته ونترجاه أن يقبل، فأصبح األجنبي يملي ما يريد ونقبـل  واآلخر يسحرنا
دون مناقشة ما يريد، وال نرى إالّ بعين اآلخر. فحصلت أزمة في المواطنـة اللغويـة   
فاألزمة أزمة السن، وأزمة الفرنسية المعبودة، فكيف نتدبر األمر؟ نتدبر األمر عنـدما  

ي، باستصغار اللغات الوطنية، ونعلم أن العربية رأسمال نخرج من حاالت العنف اللغو
الجزائريين، فال تأهيل لهم بدون تأهيلها والنّهوض بها وبمكانة السن الهوية، إضافة إلى 
تملّك اللغات والثّقافات العالمية وكان علينا العمل على تجديـد متنهـا وتطـوير أدوات    

ا، وال بد من تثمين الذّات العاملـة علـى المتـون    البحث والتّعليم، والنّهوض بمكوناته
اللغوية والعمل على التّرجمة، وتوفير الدعم السياسي؛ ألن الـدعم المجتمعـي ثابـت    
وكائن. ال يمكن الخروج من االستعمار اللغوي إذا لم نعِ قول ابن حزم األندلسي: "إنّمـا  

ونشاطُ أهلها. وإن اللغـة يسـقط أكثرهـا     يفيد للغة األمة وعلومها وأخبارها قوة دولها
"اللغـة هـي    Humblodtبسقوط أهلها ودخول غيرهم عليهم" ولم نتمثّل قول هومبلوت 

". La langue est un dialecte avec armée et une marineلهجة لها جـيش وبحريـة   
نريد الخروج من االستعمار اللغوي على اعتبار أنّه استعمار ثقافي يتركك دون امتالك 
المعارف إالّ عن طريق لغة وسيط وهي لغته التي ال يعطيك إالّ ما تجـاوزه الوقـت.   
نريد أن نعلم جميعاً بضرورة تجاوز السيادة المنقوصة التي أضـرت بالعربيـة وهـي    

قتحام العلوم. هو عنف فرنكفوني يريد إخضاعنا لمنطـق لغتـه   مهمشة وال يحقّ لها ا
فقط، وهذا نوع من التّجريد من المواطنة، وبذلك يجرد النّاس من لغتهم ويهدم ثقـافتهم  
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هو استعمار نزع أمالك النّاس، وربما ال ندري الفرق بين الفرنسية كلغة، والفرنكفونية 
لح استعمارية وتوسـعية ثقافيـة واقتصـادية    كحركة أو إيديولوجية تسعى لتحقيق مصا

بغرض اإللحاق والسيطرة والتّمكين للفرنسية في غيـر موطنهـا ومحاربـة اللغـات     
المنافسة لها. الفرنكفونية تنظيم سياسي تشترك فيه عدة دول ناطقة بالفرنسية ألفت بينها 

مـاق طبيعـة   رابطة لتحقيق مصالح مشتركة، وهي منظّمة تضرب جذورها فـي أع 
االستعمار الفرنسي قبل أن تستنزف خيرات الشّعوب. نريد الخروج مـن االسـتعمار   

  اللغوي لتحقيق مواطنة لغوية في إطار لغات الهوية التي تعطي لنا القيمة والنّدية.
 شة، وهـذا مـا   متى نعلم أنة متوحاً أمام عولمة لغوية تفقد إشعاعها تدريجيالفرنسي

ها خالل هذا القرن، متى نعلم أن الشّعب الذي يملك مفتاح سـجنه هـو مـن    يهدد بقاء
ـ يتحكّم في لغته أمام مستعمره متى نعلم أن دو قـال: "إن الفرنسـية    De Gaulleول/ گ

  ة فحقّقت أكثر ما حقّقته الجيوش". متى نعلـم أنة وغير العربياخترقت الشّعوب العربي
م، متى نعلم أن الوضع اللغوي المعاصر ال يعكـس إالّ  بقاء األمة مرهون بامتالك لغته

أماكنهم أو تنقّلهم من ديـارهم واخـتالطهم   سقوط أهل اللّغة العربية في السقوط بسبب 
بغيرهم. وإن الوضع اللغوي المعاصر ال يتمشّى ومبادئ العدالة اللغوية القائمـة علـى   
النّظام اللغوي التّرابي وال على النّظام التّراتبي، وما قام على استثمار النّهوض باللّغـة  

وية. متى نعلم أن قيمة الدولة مـن هيبـة   العربية وانتشارها في تطوير أبعاد العدالة اللغ
المركز. متى نعلم عندما نستعيد قوة الدولة أيام عبد الملك الدولة، وهيبة الدولة في دولة 

بن مروان الذي جمع بين العصبية العربية والمال العربي والقرار السيادي. متى نعلـم  
غلبة الدول العربية يكون بالسـيادة  نعلم أن تصنع القرار اللغوي/ السياسي متى أن غلبة 

فنتكلّم عن األسواق اللغويـة، وتـوفير   واالقتصاد واإلنتاج والتّبادل والتّنمية والرأسمال 
الخدمات اللغوية، وتقدير الكلفة اللغوية لتعميم اللّغة أو للتّخطيط أو للتّرجمة. واللّغة كلّما 

يبتها وقلّت كلفتها... وإنّه لم يعد مقبوالً ال أخالقيـاً  استعملت ارتفعت فوائدها وزادت ه
أو سياسياً أن تترك الدولة لغتها وشأنها، ولم يعد مقبوالً أن ينص في الدساتير العربيـة  
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على ترسيم العربية دون التّخطيط والتّشريع والتّغـريم، ودون إصـدار األحكـام فـي     
الوطنية ألـيس مهزلـة أن يحصـل غيـاب     المنازعات اللغوية ودون استشارة النّخب 

التّخطيط االستراتيجي البعيد المدى الذي يضع السياسة اللغوية التـي يحميهـا الشّـعب    
  وتعمل النّخبة على تحقيقها وتذود عنها؟  

وإنّه من المؤسف أن نشهد تراجعاً في االختيارات المستقبلية، وتفقد وظائفها وتتآكل 
ة محترمة في بيئاتها وعند متكلّميها، فأهلها ينظرون إليها بالنّقص مقاماتها فليست العربي

واالزدراء، ويقولون: إنّها لغة غير علمية، وليست لغـة االقتصـاد والمـال والشّـغل     
والتّواصل العالمي، ويقولون: العربية الفصحى ليست لغة الفطـرة والتّعلـيم الشّـامل    

 في أدبياتها وهي مهمشة في بيوت ناطقيها فـال  والمعرفة والرقمنة ولم تعد مستعملة إالّ
  ينشأ عليها الطّفل وال تنتقل بصورة عفوية، وال تلقن تلقيناً صحيحاً.  

إن الشّعوب التي نهضت مـؤخّراً كـان   االستثمار في ميدان التّربية والتّعليم: ـ 9
ـ  ي التّنميـة المسـتديمة   شغلُها األول هو االستثمار في التّربية والتّعليم، وهو استثمار ف

لمواجهة تحديات تدريس اللّغات الوطنية، وكان ذلك ضرورياً ومستعجالً، وهذا بـربط  
    وحـيعـديها الرة المعاصرة مع االحتفاظ باألصالة فـي بة بالتّكنولوجية التّربويالتّنمي

ها وهذا بغية إعـداد  واألخالقي، وتعزيز بعد اللّغات الوطنية التي ال تحصل التّنمية بدون
مجتمع متماسك أصيل متكيف مع المتغّيرات والنّمو المستمر. ولذلك كان تعلـيم اللّغـة   
الوطنية جزءاً من االستثمار في الرأسمال البشري، ولكي يكون ذلك ناجحاً في العربيـة  

  علينا رفع المعيقات التّالية أوالً:  
  يخدمها دون غيرهم.ـ تواكُل أهلها على من 1
  ـ ضعف المشاريع، وعدم متابعة تطبيقها إن وجدت.2
  ـ عوائق في السياسة اللّغوية والتّربوية.3
4.ـ رفع النّخبة يدها عن اإلسهام في تحسين الوضع االجتماعي  
  ـ عدم تشجيع المبادرات.5
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  ـ عدم تفتّح العربية على الشّركات واألنشطة ذات العالقة بالمال.6
  ـ قبول الهيمنة اللّغوية من قبل اللّغات األجنبية.7

وبعد رفع هذه المعيقات، علينا استكناه تجارب استثمار األمم في لغاتها، من مثـل:  
 العمل بنظام تقديم المنح لألجانب لتعلّم العربية، وضع الطّالب مع األسـرة لمـدة سـنة   

)Emersion linguistique(   ليتعلّم اللّغة كما هي عند ناطقيها األصليين  وفتح المخـابر
اللّغوية بما لها من أدوات حديثة في الديداكتيك، وتعليم العربية بنظام مكثّـف (مخـابر   
األصوات) وجعل المتعلّم يتعلّم اللّغة عن طريق النّدية اللّغوية  والزام كـّل الشّـركات   

م المسجد في هذه المسألة، إلى قناة األعالم التي تعمل علـى  باستعمال اللّغة األم، وإقحا
نشر العربية. وكّل ذلك يتم بنظرية علمية، وبتخطيط على اآلماد الثّالث بغيـة اسـتكناه   
كّل ما له عالقة بالوعي الجمعي. ولكي نقوم بإصالح وضعنا التّربوي، ونجعله موضع 

الثّقافي وإلى بناء استراتيجية توحيـد الخطـاب   استثمار يحتاج منّا إلى إصالح الخطاب 
الثّقافي الذي يقوم على هيكلة المعتقدات والتّعاطي مع الغزو الثّقافي الخارجي. ومن هنا 
فإنّه من الضروري بمكان االهتمام باستخدام اللّغة العربية في كّل التّعامالت االقتصادية 

في كّل المجاالت، والعمل على الدعاية للعربية، وكذلك واالجتماعية والسياسية والفنية و
االهتمام بالفنّون الشّعبية سعياً إلى تحقيق نظام جامع مترابط ومتواصـل؛ مـن أجـل    
تحقيق التّعامل البيني واضحاً ومبنياً على قيم وأخالق ومواطنة وتوحيد توجه األجهـزة  

لكي يحصل ذلك كذلك نحتاج إلى نظرية عربيـة  الثّقافية بعيداً عن اإلفراط والتّفريط. و
لغوية تربوية تعمل على تطوير مفهوم التّعليم؛ ليعود إلى أصالتّه كرسالة وإلى مفهومـه  

  الحقيقي لبناء اإلنسان بما يجعله قادراً أن يبني ويعمر.    
 �سـول  جعل الر ، والعبرة في ديننا الحنيف، عندمالغة الطّفلولنبدأ االستثمار في 

) أطفال من أبنـاء المسـلمين القـراءة    10فداء األسرى من كفّار قريش بتعليم عشرة (
والكتابة وكان ذلك بدل الفداء باألموال، بل أعال ذلك من شأن العربية ورخّـص مـن   
قيمة المال التي تقدم في الفدية. ومن هنا  نرى أهمية االستثمار في تربية أطفال اليـوم  
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د، هم ثروة األمم والشّعوب، ولهذا تُوجه إليهم العناية الخاصة؛ ألن قـوة  وهم رجال الغ
األمم تُقاس بمدى التّحكّم في األطفال، ومنحهم درجات الوعي والرفاهية، وقال (بنـدتو  
كروتشي) "اذكروا دائماً أنّنا إذا وفّرنا ألطفال األمة وشبابها الفرصة لتنميـة قـدراتهم    

أن نقدم لهم المعرفة الكافية التي تمكّنهم من إدراك ما يجري حولهم بكـّل   وإذا استطعنا
ما فيه من حسنات وسيئات، فقد أوجدنا جيالً من الشّباب يستطيع أن يقود بـالده نحـو   
 "4مستقبل أفضل فالشّباب هو الحاضر وهو المستقبل، وهو ثروة البالد التي ال تنضـب 

الجديد يمثّل قيمةً رمزية وثروةً كبيـرةً، وبخاصـة إذا   فال شك أن االستثمار في الجيل 
سيعتمد على المعرفة والتّقانـة  كان ذلك في صالح النّظرة المستقبلية؛ حيث إن مستقبلهم 

أكثر من اعتمادنا نحن على التّعليم التّقليدي؛ لذلك يجب على مدارسنا إعداد تالميذ لهـذا  
قلية سوف تُعلي من القّوة االقتصادية للبلد. ولهـذا  المستقبل بشكل جيد؛ ألن قدراتهم الع

فإن االهتمام بلغة الطّفل هو استثمار في التّنمية البشرية المعاصرة، ونعلم بأنّنا نُعد جيالً 
يـأتي المسـتقبل   جديداً له معطياته وتطبيقاته التي يتعامل بها، فهو طفل رقمي، وسوف 

ن االستعداد لهذه االختراعات بـالتّحكّم فـي بـرامج    باختراعات عجيبة. فكان ال بد م
المحاكاة االفتراضية، واستخدام التّقانة لتحسين التّعليم؛ كي نضع تجسيراً رقميـاً غيـر   

كتب القصص المبنيـة علـى   متقطّع، ويقع االستثمار بقوة في األلعاب اللّغوية، أو في 
وكم تعمل كّل  أو في الدمى التّعليمية...الشّخصيات، أو في ألعاب الڤيديو التي تخصهم، 

تلك الوسائل الرقمية على إكساب الطّفل لغةً سهلةً جيدةً؛ حيث تجعله ينغمس فـي تلـك   
اللّعبة، ويتكلّم مثلما يتكلّم الصغار الممثّلون "ماذا يمكن لأللعاب حقاً أن تعلّمـك؟ هنـاك   

ن الصـبيان الفنلنـديين يتحـدثون    مثال معروف جيداً في فنلندا، لقد الحظ بـاحثون أ 
اإلنگليزية أفضل من البنات الفنلنديات، وسبب هذه المالحظة التي وثقتها العديـد مـن   
الدراسات هي أن الصبيان يلعبون ألعاب ڤيديو أكثر؛ وألن األلعاب باللّغـة اإلنگليزيـة   

صـبيان لـم يجلسـوا    فإن الالعبين أصبح لديهم مفردات أكثر. والنّقطة هنا هـي أن ال 
. وإنّـي أرى الفرصـة ذهبيـة فـي     "5ليتعلّموا اإلنگليزية، بل تعلّموها وهم يستمتعون
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االستثمار في هذا المجال، ومراعاة تلك االبتكارات القادمة خالل األعوام التي تفاجئنـا  
 Mobile learningبالمزيد، كما أن التّطبيقات المعاصرة على مستوى الهـاتف النّقّـال   

apps     ر باسـتمرار تُمكِّـنبما له من تطبيقات التّعلّم والبرمجيات األخرى التي تتطـو
   ة؛ تكسبهم التّعامل مع الواقـع االفتراضـياألطفال والتّالميذ من اكتساب معارف بياني
  رون بسهولة في هذه األجهزة التي ال تُفارقهم. ولهذا أرى بـأنحبوهم الذين يلعبون وي

يم الرقمي ضرورياً، وعلينا االستثمار في األبحاث ذات العالقة باألعمـال  مستقبل التّعل
التّعامل مع األشياء الحقيقية. وأنوه بحقّ بتلك الجهود التي يقوم بهـا الباحـث   المسلّية و

(نبيل علي) في البرمجيات العربية في معالجة اللّغة العربية في التّشكيل اآللـي، وفـي   
في بناء قواعد البيانات المعجمية. وكـذلك جهـود األسـتاذ (نهـاد     الصرف اآللي، و

الموسى) الذي يسعى إلى نهضة لغوية، نهضة يستثمر من خاللهـا فـي المسـتجدات    
الجديدة الخاصة بالشّباب وجهود بعض المؤسسات ذات العالقة بالبرمجيات التّعليميـة.  

ذروا أنفسهم في خدمة الغرب، وهربوا وما أحوجنا إلى أمثال هؤالء وإلى أولئك الذين ن
من مجتمعهم الذي لم ينصفهم، نحن بحاجة إليهم للعودة إلى أوطـانهم لخدمتـه. نحـن    
بحاجة إلى باحثين معلّمين يحملون مفاتيح المعرفة والعلوم، باحثين مختصين فـي لغـة   

  األطفال وأدب األطفال في عصر العولمة.  
لى الطّفل يجب أن تكون من باب أنّه منظومة مفتوحـة  إن النّظرة التّربوية الحديثة إ

قابلة للتّعلّم والنّمو، ففي داخله كنز مدفون ومهارة ووجدان وقيم، يحتاج إلـى مـدرس   
ناجح إلخراجها إلى واقع اإلبداع. ومن هنا تتبين لنا أهمية إسناد تعليم هذه النّاشئة إلـى  

مثلما تفعل (كندا) فال تُوظّف دكتوراً من أعلـى  كفاءات جد عالية في العلم وفي التّربية 
طراز في التّعليم االبتدائي إالّ إذا ُأخضع للتّجريب التّربـوي ومتطلّبـات علـم الـنّفس     
والممارسة المهنية لسنوات، لكن توظّف ذات الدكتور بسهولة إذا أراد ممارسة التّعلـيم  

ية تقوم على العلوم واألخـالق والقـيم   في الجامعة. ولهذا نحتاج إلى معلّم له ثقافة عرب
النّبيلة واألصالة وقبول اآلخر. إلى معلّم يلقّن هذا الجيل أفكار هذا الجيل، إلـى معلّـم   
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يصنع هذا الشّباب وفق آمالهم ورغباتهم، وذلك ما يجعلنا ندخل مجتمع المعرفـة مثـل   
  البشر المتقدم، ونرفع لعنة البالد المتخلّفة.  

د من فعل هذه الدول، فنجدها تُنفق وتستثمر بسـخاء علـى المرحلـة    وعلينا أن نفي
القاعدية، وال تهمها األموال؛ ألنّها سوف تدخل في العائد االقتصادي في الحـق مـن   
الزمان. فهي تستثمر في البشر؛ بالعمل على نمو الوعي الثّقافي المجتمعي، عن طريـق  

ة واالهتمام بالحناعات الثّقافية، وال تقبل بهجرة الكفاءات فتعمـل علـى   الصف اليدوير
ترضيتها لإلفادة منها، ال تهجيرها. ولهذا يجدر بنا مراجعة منظوماتنا الفكريـة بهـدف   
تحرير الثّقافة العربية من االستالب الحضاري عبر صناعة الثّقافة الوطنيـة، بـاحترام   

المواطنة، مع رعاية القـائمين علـى   الهوية والخصوصية، وحب الوطن، والدفاع عن 
  خدمة العربية.  

ال يمكن ألمة معاصرة أن تبقى لغتهـا  ـ نشدان مجتمع المعرفة باللغة العربية: 10
بعيدة عن بورصة االستعمال اللغوي، وال بد من قياس اللغة بحسـب قيـاس التّنميـة    
البشرية في اإلبداع والطّلب. فاللغة عرض وطلـب، وال يمكـن أن تحصـل التّنميـة     

لتّخلّـف  البشرية بلغة أجنبية. ولهذا تعمل األمم الحديثة التـي عرفـت االسـتدمار أو ا   
 بيع المعرفة عن طريق االستثمار في البشر الذين تعـدهم الحتضـان لغـتهم   بمنهجية 

والعمل على تصنيفها في سلّم التّقدم العالمي، وفق نمطية اللغات الحية التـي أصـبحت   
منتجة للمعرفة. فما هي الوصفات التي عملت بها تلك األمم الفقيـرة وأضـحت قويـة    

عمالقة الكبار بلغاتها. ال توجد وصفة واحدة، ولكنّهـا تجمـع علـى    ومصنّفة ضمن ال
فنلنـدا التـي   االستثمار في ميدان التّربية والتّعليم فهناك تجارب ناجحة من مثل "تجربة 

ا في الخمسينيات من القرن الماضي، ثـم أصـبحت الدولـة    پكانت أفقر دولة في أور
القرن وكوريا الجنوبية، التي كانت أفقر دولـة  األولى في التّنمية البشرية في آخر ذلك 

في آسيا، وثالثّ أفقر دولة في العالم وأصبحت اليوم سابع أغنى دولة في العالم، وتحتّل 
متقدمة بذلك علـى دول    2015) في سلم التّنمية البشرية لعام 17الرتبة السابع  عشرة (
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سا التي تحتّل الرتبة الثّانية والعشـرين  ية عريقة في الصناعة واالستعمار مثل فرنپأور
". وعندما نقول التّنمية البشرية 6)27) وإيطاليا التي تحتّل الرتبة السابعة والعشرين (22(

فنعني بها االستثمار في النّمو االقتصادي الذي يصب اهتمامه علـى زيـادة االنتـاج    
ارة أخرى أن الهدف هو نمو الثّـروة  القومي في البالد ومعياره معدل دخل الفرد. وبعب

الفكرية بحيث يكون معدل الزيادة السنوية فيها أعلى من معدل الزيادة السنوية في عـدد  
السكان. وهم يعتمدون معيار تقوية الفرد في المعرفة بما يرافقها من الصـحة وطـول   

جل ذلك تُحدد البرامج اإلنمائية العمر والمستوى المعيشي الالئق بالكرامة اإلنسانية. وأل
في هذه البالد خططاً تقضي على الفقر والمرض واألمية والتّلوث. ومن بعد ذلك يتبـع  
  النّفعـي د اللغوية فقط، دون االنغالق على التّعدة في اللغات الوطنية قويببرامج تعليمي

ترتيب الدول العربيـة فـي   الذي ال يكون على حساب اللغات الوطنية. وإذا نظرنا إلى 
تلك التّقارير نجدها بعيدة عن المراتب المطلوبة، وهذا بسبب قلّة االستثمار في التّنميـة  

لمـاذا  البشرية، ومن هنا بقينا في السؤال الكبير الذي طرح أوائل القرن التّاسع عشـر  
فتغيب اإلجابة الواضحة رغم الكثير من المال الذي يرصد  تأخَّر العرب وتقدم غيـرهم؟ 

للتّربية والتّعليم، لكن دون تخطيط لغوي في هذا الميدان، مع مـا يلحقـه مـن سـوء     
  التّسيير.  

ولتحقيق مجتمع المعرفة بلغاتنا الوطنية ال بد من العمل على تحقيق شروط النّهضة 
تي تنتهجها الحكومات المكلَّفة بتدبير الشّأن العـام  القائمة على ضبط السياسات التّنموية ال

ببرامج محددة في الزمان والمكان، وتوفير مناخ ديمقراطي يقوم علـى مبـدأ الحريـة    
والمساواة، تُحترم فيه حقوقُ اإلنسان الطّبيعية، ويسود التّعاون والتّكامل بـين مكونـات   

م الزامـي ذي جـودة باللغـة الوطنيـة     المجتمع أفراداً ومؤسسات، ويكون نشر تعلـي 
المشتركة وعلى نفقة الدولة، في جميع أنحاء البالد ومختلف المناطق بحيـث يتَسـاوي   
جميع األطفال ذكوراً وإناثاً، في المدن واألرياف، في فرص االلتّحاق بالمدارس إضافة 
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نتاج الزراعي والصـناعي  إلى توفير الخدمات الصحية، واستخدام أحدث التّقنيات في اإل
  وفي الخدمات.  

تؤكّد تقارير التّنمية البشرية أن من الالزم أوالً إيجاد مجتمع المعرفة القـادر علـى   
تحقيق التّنمية البشرية. ويعرف مجتمع المعرفة بأنّـه ذلـك المجتمـع الـذي يتبـادل      

واإلبداع فيها، وتنميتهـا. وال  المعلومات بسرعة وسهولة، ويتمكّن من استيعابها بيسر، 
يتم ذلك بالسرعة المطلوبة والسهولة المرغوبة إالّ عن طريق اللغة الوطنية المشـتركة.  
ووجود لغة وطنية مشتركة يساعد على تبادل المعلومات بسرعة، فإذا كنّا نستخدم لغـة  

ـ  ا نسـتخدم عـدة   وطنية مشتركة في مصنع جرى تبادل المعلومات بسهولة، أما إذا كنّ
لغات في المنشأة الواحدة أدى ذلك إلى تباطؤ تبادل المعلومات. ويشـبه االقتصـاديون   
اللغةَ المشتركة بالعملة التي تيسر تبادل السلع في المجتمع إذا كانت عملة واحدة، أما إذا 

ـ   م إن وجدت عدة عمالت في الوقت نفسه؛ فإن عملية التّبادل تكون أصعب وأبطـأ. نع
اللغة الوطنية المشتركة تيسر تكوين مجتمع المعرفة القادر على تحقيق التّنمية البشـرية  
ولهذا ينبغي تعميم هذه اللغة في التّعليم واإلعالم والحياة العامة. ولكن اللغـة العربيـة   

عتبـار للغـة   مهملَة في أوطانها، وإذا أردنا تحقيق التّنمية البشرية ال بد من إعـادة اال 
  العربية في المجتمع العربي فهذه اللغة ضرورة وليست ترفاً.  
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م اليوم يعاني من عدم وجود دافع، واهتمـام  المتعلّ فيه أن ا ال شكمم: صالملخّ
راسة، مماستفادته من المعارف، والخبرات التي يطرحهـا  ا يؤثر سلباً في اتجاه الد

مين للمثيـرات  األستاذ خالل العملية التّدريسية، وينتج عن ذلك عدم استجابة المتعلّ
المرتبطة بالعملية التّدريسية، حيث إن ضعف انتباه الطّلبة يؤثر سلباً في تحصـيلهم  

لتّـالي يعيـق تحقيـق المعلـم     الدراسي، وإدراكهم للمساقات التّعليمية المختلفة، وبا
دهالألهداف التي حد.    

 لذلك كان لزاما علينا االستفادة من التّكنولوجيا، وبخاصة في مجال تعليمية اللغة
ـ مية وآدابها باستخدام الحاسوب من أحـدث االتجاهـات التّعل  يم اللغة العربيفتعل ة ي

ـ راسـات اللغو ات الحاسوب لخدمـة الد يع تقنيالمعاصرة، التي تهدف إلى تطو ة ي
قترحهـا  ية تضمنها، وية الفعالية عاليات تكنولوجية وذلك من خالل اعتماد آليالعرب

ة، كاأللعاب اإللكترونية، والوسائط المعلوماتية، والبـرامج  يات الحاسوبيمجال اللسان
 اإللكترونية.

كل ذلك عبر تخطيط لغوي داخل نشاط ذهني راقي، وهـادف، يتـوخى رسـم    
المستقبلي لوضع اللغة، واكتسابها، وهيكلها، واستخدامها عبـر تشـريعات   المسار 

وقرارات وآليات، وبرامج طويلة األجل توجه سلوك مستخدميها فرديا، وجماعيـا  
بطريقة معيارية مرنة تعين على حماية أبنائها، واحترام سيادتها، وتعزيز وظائفهـا  

والذّاكرة التّراكمية، وتقـدم العلـوم   وتحسين إسهامها في صيانة الهوية، والوحدة، 
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وتنمية المجتمع؛ في سياق يتفاعل بروح المبادرة، واالبتكار مع ثورات المعرفـة،  
  واالتصال، والتّقنية.

الـذّكاء االصـطناعي، اللسـانيات الحاسـوبية، البـرامج      الكلمات المفتاحية: 
  االلكترونية، التّخطيط اللغوي، التّعليمية.

Summary There is no doubt that the learner today suffers from the 
lack of motivation, and attention to the direction of study, which 
negatively affects his use of knowledge and experiences put forward 
by the professor during the teaching process, and this results in the 
lack of students to respond to stimuli associated with the teaching 
process, as the weakness of student attention Negatively in their 
educational attainment, and their awareness of the various educational 
courses, and thus hinder the achievement of the teacher to the goals he 
set. 

Therefore, we had to take advantage of technology, especially in 
the field of language education. Such as electronic games, media, and 
electronic programs. 

All this through linguistic planning within a sophisticated and 
purposeful mental activity that envisages the future course of the 
status, acquisition, structure and use of language through legislation, 
decisions, mechanisms and long-term programs that guide the 
behavior of its users individually and collectively in a flexible and 
standardized manner that helps to protect its construction and respect. 
Sovereignty, strengthening its functions, and improving its 
contribution to the preservation of identity, unity, cumulative memory, 
the advancement of science, and the development of society; 

Keywords: Artificial Intelligence, Computer Linguistics, 
Electronic Software, Language Planning, Educational. 

  

ة، وشـمل ذلـك الـبالد    يته في البالد العربيجاء اإلسالم، وانتشرت را مقدمة:
ـ   ية، وخرج العرب إلى حياألجنب ن يث وصل اإلسالم، واستلزم ذلـك االتصـال ب
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ث تأثر كل ين حيالعرب وأهل تلك البالد، وكان لذلك االتصال أثره على لغة الطّرف
رهم يالروم وغو الفرس، دخول فبعد واختالف، تفاوت على ذلك كان ان◌ٕ باآلخر و

ن ين من منابعها، إلى جانب األسرى، والموالي الذّينة ألخذ علوم الديإلى مكة والمد
ن أسلموا، وتعربوا، واستوطن بعضهم في المدن يهم عتقاء من األعاجم الذّعرفوا أنّ

ها صعب فهمية يالكبرى "كالبصرة"، و"الكوفة"، وبعد هذا المزج أصبحت اللغة العرب
ـ    ة فكثر اللحن، والخطأ، لذلك فكر علماء اللغة بجمعها، واسـتنباط أحكامهـا العام

ت في أماكن العربي التي تم ،  فكانت المحاوالت األولى للبحث اللغوي)01(ةيوالفرع
كـون البحـث   يدة، ومن المنطق أن ين، والعقيمختلفة من العالم، كانت مرتبطة بالد

ي شكل جمع المادة اللغوعند العرب قد بدأ ف اللغويعرف بمـتن اللغـة  ية، أو ما ي 
 ق المشافهة، أو الحفظيال بطرسبق ذلك الدرس النّحوي، وقد تم هذا الجمع أويوأن 

  ب المادة المجموعة.ين في ترتيودون منهج مع

ـ لولوجير الفعلي في البحـث اللغـوي العربـي هـو "الف    والمؤثّ ا"، إذ أدخـل  ي
، وشـكلت بحـوثهم   ةلولوجي إلى البالد العربيير الفيالتّفك المستشرقون األلمان نمط

م يفالبحث اللغوي قد ة،ية العربيا لجملة من البحوث، والدراسات اللغويإطارا مرجع
ة في القرن الثّاني الهجـري، ولقـد   يام الحركة العلميفي التّراث العربي، بدأ مع ق

ل الفكري، والحضاري، الذي أحدثه ة في رحاب التّحوية العربينشأت الدراسة اللغو
ة، انطالقا من الشّعور بمعجزة البناء اللغـوي علـى   يئة العربيم في البيالقرآن الكر

  .)02(بي والدالليين التّركييالمستو

ـ لفت األنظار في عصرنا الحالي أن العالم اليأبرز ما  وم قـائم علـى أرقـى    ي
ق بالجانب اللغـوي  تعلّي، خصوصا ما ها التّطور التّكنولوجييات التي وصل إليالتّقن

ث دخلت اللغـة عـالم   ية، حيالذي نال هو اآلخر مكانته من هذه النّهضة التّكنولوج
ن من هذه يادير من الميد كثية، تستفية، واقتحمت مجال المعلوماتيالحوسبة اإللكترون

ـ ية اللغة العربيميا، ولعّل تعليالتّكنولوج ـ م اللغـة العرب ية ضمنها، فتعل ة وآدابهـا  ي
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ة المعاصرة، التـي تهـدف إلـى    يميباستخدام الحاسوب من أحدث اإلتجاهات التّعل
ة، وذلك من خالل اعتمـاد  ية العربيات الحاسوب لخدمة الدراسات اللغويع تقنيتطو
  ة".     يات الحاسوبيقترحها مجال "اللسانية تضمنها، وية الفعالية عاليات تكنولوجيآل

رهم من يون، وغيع ما وضعه اللغويمكن أن ننظر في جمي أالّنا هنا نتساءل ولعلّ
 ونجـري  ،)احصائها◌ٕ دة (والبد من حصرها، ويأكثر من نصف قرن من ألفاظ جد

في االستعمال ومـا لـم    منهاة الواسعة إلحصاء ما دخل يدانيات الميالتّحر ذلك بعد
ـ شله مـن جم نظر قي تلك القوائم البحث عن أسباب نجاح اللفظ، أو في دخل ثمي ع ي

بوضـع   تمير ذلك، وية، وغيولوجيزية، والفية، والنّفسة المحضيالجوانب االجتماع
اختبارها بشتى أنواع االختبارات كاالسـتفتاء الـذي    مجموعة من االفتراضات، ثم

قـول  يق في نتائج هذه االستفتاءات، وقد ين أنفسهم، والنّظر الدقيوجه إلى المستعملي
نظر إلـى البحـث   يزال يه ال س من اختصاصه، وهو أنّيإن هذا لدي ياللغوي التّقل

ة مالءمتهـا  يفيس، والنّظر في كيه مجرد بحث عن األلفاظ في القواماللغوي على أنّ
03(ى واالشتقاق منهاللمسم( .  

إن ثة، وذلـك  يها هندسة اللغة الحديأن تستغل في البحث ف للّغة جوانب عدة البد
ة ق األجهزة، وخاصيتنط تميي، واإلدراك اآللي له، وبذلك ب االصطناعيمثل التّرك
ات ية فـي اللسـان  ي، ولهذا السبب ازدهرت الدراسات، والبحوث العلم)04(الحاسوب
ة في الوطن العربي في هذه اآلونة، وتكاثر إلى حد ما الباحثون في هـذا  يالحاسوب

دان ية)، وعلوم اللسان هو ميه علوم الحاسوب (أو االمعلوماتيدان الذي تتالقى فيالم
رة كالتّرجمـة  يقات الكثيشمل التّطبيقي واسع جدا كما هو معروف، إذ يعلمي، وتطب

م اللغـات والحاسـوب، والعمـل    ية وتعلية، واإلصالح اآللي لألخطاء المطبعياآلل
ـ ب االصطناعي لألصوات اللغويق اآلالت بالتّركيالوثائقي اآللي، وتنط ـ ة، وغي ر ي

  :  )05(مة جدا إالّ أنية عظية، وفائدتها بالنّسبة للعربيوث الطّالئعذلك من البح
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نتمـون إلـى آفـاق    يون يها اختصاصيشترك فيهذه البحوث تحتاج إلى أن  -1
ـ ها العلمـاء ال يسـم يل البحوث التـي  يمختلفة فهي من قب ةيعلم ـ ي  وم بــــ
:"Interdiciplinary Research."  

ـ ر كافيثة، غيات الحديثة التي تنبثق من اللسانيدة الحيات اللغويأن النّظر -2 ة ي
ها من التّأمل في اللغات األوروبخصوصا، وأنّها استنبطت أهمية.ة خاص  

ما بالنّسـبة  يد، السيم، وجد مفيأن ما تركه النّحاة العرب األولون شيء عظ -3
  اضي.يات، والمنطق الرياضية التي تعتمد على الريات الحاسوبيللسان

ر يق واحد، غين في البحث كفريين التّقنين، والمهندسييهذا أصبح اشتراك اللسانل
رها تصـو يأنّه عند الخوض في العمل البحثي تظهر الصعوبات بل العقبات التي ال 

ـ من مارس هذا النّوع من البحوث، والسبب في ذلك هو عدم التّه إالّ ؤ لألعمـال  ي
ـ خصوصا فـي البلـدان العرب  -ر ضا إلى جهل األكثيالمشتركة وهو راجع أ ة ي- 
صـات"  ديـة التّخص سـمى بـــــ "تعد  يصـف بمـا   تّيلجوهر البحث الـذي  

"Interdisciplinarity")06(  .  

ة:الذّكاء االصطناعي، والمدويهدف "علم الذّكاء االصـطناعي" إلـى    نة اللساني
علـى  فهم طبيعة الذّكاء اإلنساني عن طريق عمل برامج للحاسب اآللـي قـادرة   

سم بالذّكاء، وتعني قدرة برنامج الحاسب علـى حـل   محاكاة السلوك اإلنساني المتّ
أن البرنامج -بناء على وصف لهذا الموقف-خاذ قرار في موقف مامسألة ما، أو اتّ

ل إلى القرار بالرجوع وصالمسألة، أو للتّ نفسه يجد الطّريقة التي يجب أن تتبع لحّل
عة التي غذي بها البرنامج، ويعتبر هـذا  الستداللية المتنوإلى العديد من العمليات ا

نقطة تحول هامى ما هو معروف باسم "ة تتعد   ة المعلومات" التـي تـتمفيهـا   تقني
ة عن طريق اإلنسان، وتنحصر أهمة االستدالليأسباب استخدام الحاسب فـي   العملي

  سرعته الفائقة.
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تلفة (علوم الحاسوب، وعلم النّفس واللسانيات "فالذّكاء االصطناعي" بخلفياته المخ
كاء"، وكان والرياضيات، والمنطق، والفلسفة) يهدف إلى بناء نمذجة اصطناعية "للذّ

هدفه الحقيقي هـو فهـم    جاه جديد متكامل المعارف، فإنبصفته علما معبرا عن اتّ
نسـتطيع أن   نـا ال ملكة الذّكاء لدى اإلنسان في كل مظاهره ومستوياته، ورغـم أنّ 

ه يمكن أن نلقي الضـوء علـى عـدد مـن     نعرف "الذّكاء اإلنساني" بشكل عام فإنّ
 المعايير التي يمكن الحكم عليه من خاللها، ومن تلك المعايير القدرة على التّعمـيم 

تلفة، والتّكيف مـع المواقـف   لمخوالتّجريد التّعرف على أوجه الشّبه بين المواقف ا
وتصحيحها لتحسين األداء في المستقبل. ألخطاءة، واكتشاف االمستجد  

ـ  إن ه الذّكاء ليس عملية عقلية معينة فقط كاالستدالل، والتّذكر، أو التّعلم، بل إنّ
ة شاملة، أو قدرة عامة بنسب متفاوتة، بعبـارة  ثّؤة تعملير في جميع العمليات العقلي

فات الفرد، وأوجه ميع تصره، فهو يظهر في جه جوهر النّشاط العقلي كلّأخرى، إنّ
  نشاطه مع وجود استعدادات نوعية إلى جانبه.

وإذا كان الذّكاء هو ملكة الفهم، وهو القدرة على االسـتدالل، والتّوقـع وحـل    
دة، وكذا هو القدرة على الحفـظ  المشاكل، والتّفكير بالتّجريد، وضبط األفكار المعقّ

ه ليس قدرة مدرسـية، أو حتـى   للفرد، فإنّ السريع، واالستفادة من التّجارب السابقة
ه مع ذلك يعكس لنا قدرتـه  ملكة أكاديمية، أو مستوى من مستويات االختبار، ولكنّ

الواسعة والعميقة لفهم أشياء الكون، ولمنح عالقاته معاني خاصر الحلول ة مع تصو
  مسألة. العملية الممكنة لكّل

في التّدريس؛ وقد استحدثت كثيـر مـن    استخدام الحاسوب اليوم يعد وسيلة لعّل
ة، وتتضمة لهذه الغاين هذه البرامج إجابـات  البرامج، والنّظم ضمن األطر التّقليدي

وحلول المسائل التي تطرحها على الطّالب، ولكـن بقـدرة محـدودة جـدا علـى      
ئل االستدالل والتّفكير، وبالتّالي فليس معظم هذه البرامج قدرة ذاتية كل هذه المسـا 

  بنفسها.
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وأفضل هذه البرامج لها بعض القدرة على المسائل، إذا عرفنـا هـذه القـدرة    
ها ال تفصل قاعدة المعرفة التي تسـتخدمهما عـن آليـة    بمعناها الواسع جدا، ولكنّ

التّحكم، ممعب ضمهما إلى البرنامج.ا يجعل من الص  

 ه البـد يم من الفرضية القائلة إنّعلوبعكس النّظم التّقليدية، تبدأ البرامج الذّكية للتّ
ه يجـب أن  ال الخاص به، بمعنى أنّلمجللبرنامج التّعليمي نفسه أن يكون خبيرا في ا
كما يجب أن يكون  -ة طرق ما بعدرب -يكون قادرا على حل المسائل التي يضعها 

قادرا على تتبهـذه  ل إليها الطّالب، كما يجب أن يكون لع، ونقد الحلول التي يتوص
البرامج الذّكية أساس نظري لالستراتيجية التّعليمية التي تتبعها، والتـي يجـب أن   

نة بشكل غامض في قاعدة المعرفة للبرنامج، كما يجب تكون واضحة، وغير متضم
طبيق في مجاالت مختلفة، وعديدة، وقـد  أيضا أن تكون هذه االستراتيجيات قابلة للتّ

االت، ولكنه يبدو مـن  لمجلى استراتيجية واحدة لكل اال نكون واقعيين إذا طمحنا إ
ة التي يمكن أن تهتدي بها مثل هذه البـرامج المنطق أن نتوقع بعض المبادئ العام 

ويستطيع البرنامج الذي اختبر قدرات الطّالب، ومعرفته أن يستخدم نتـائج تقويمـه   
توجيه عمليـة   لتصبح إحدى القيم المستخدمة في profileالب في وضع صورة للطّ

 التّعليم الفردية.  

أمة فهي "مجموع ملفوظات توضع للتّا المدول، التي تشكّيحلنة اللسانينـة  ل مدو
ة متسلسلة، تخضع ية لغوير آخر هي بنينة من اللغة، أو بتعبيه فهي عيالبحث، وعل

ها يه، وقد تدخل فية حتى تؤدي المعنى المراد الوصول إليلضبط في الوحدات اللسان
ة، وطرائقهـا  يدة للوحـدة اللسـان  يم جدية تسهم في إعطاء مفاهير لسانيوحدات غ

سـت  ية لينة اللسـان فكرة المدو ، لكن قبل هذا علينا أن نفهم شيئا "أن)07(ة"يريالتّعب
ة لـذا أصـبحت   ية؛ بل هي فكرة سبقت التّطورات التّكنولوجدة األفكار الحاسوبيول
ة التي لحقـت بكـل العلـوم    ياجات اإللكترونيجة لالحتيقة بهذه التّطورات، نتيلص
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المعاصرة، ولكن هذه الفكرة لم ترتبط مباشرة بالحاسوب، بل ارتبطت باآللة التـي  
  .)08(سبقت فكرة الحاسوب"

ة بشـكل  ية، أو اإللكترونيإن المالحظ في عصرنا الحالي انتشار المعاجم الرقم
ـ ة (الورقيديبالمعاجم التّقل ها مقارنةير، وكثرة إقبال القراء عليكب ة)، وفـي هـذا   ي
ياق نتساءل عن الفرق الموجود بيالسقمن المدونة الرة (اآللييـ نـة العاد ة) والمدو ة ي

نهمـا، وهـي   يد الفروقـات الموجـودة ب  يمكننا تحديا سبق ة)؟ وانطالقا ممي(الورق
  كاآلتي:  

ت فضـاء شـبكي خـاص    ة ذايالمدونة اآلل الفضاءان (الشّبكي، والنّصي):. 1
مكـن أن  ية التـي  يا، إلى جانب الفضاءات العاديمرتبط بظروف الحاسوب معلومات

ا المدونص، أم نة العادتكون في أيية فـذات فضـاء خـارجي    ي ـ حـد اق يده الس
  نة ذاته.حدثه قارئ المدويالخارجي، إلى جانب أنّها ذات فضاء 

مكننـا مـن عـرض    يالحاسوب  الفرق الموجود هو أن . اللغة وصعوباتها:2
المدونات الورقنات بأكثر من لغة، عكس المدوة فهي ال تظهر إالّ بلغة واحدة.ي  

تجاوز يب خاص ية تظهر النّصوص بتركينات اآللفي فضاء المدو ب:ي. التّرك3
ـ ترابط فيث يه عوالم مترابطة، حيدخلنا في فضاء فيب العادي، يالتّرك ه الشّـفوي  ي

وري بالحركي.بالكتابي بالص  

دة، ومختلفة للعـرض قـد   ير لنا طرائق عدة توفّينة الرقمإن المدو . القراءة:4
ة ال تحتمـل أكثـر مـن قـراءة     ينة الرقمة، أما المدوية، بصرية نصيتكون صوت

  قع في أخطاء.يصاحبها، وقد 

نات اآللألغت المدوية ما يقرار بالحدود ة اللغة"، ألنّه من الخطأ اإليى "بجغرافسم
ـ نات اآللرة، ولقد أتاحت المدوية صغين أضحى العالم قرية في حيمية اإلقلياللغو ة ي
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نات العادللمدوات أكبر في استثمار الوقت، والجهد، كما أنّها ية أن تكون ذات مستوي
ةذات حقوق محفوظة شأنها، شأن المدو09(نات الورقي(  .  

ضـا  ية أينة اللسـان ن خصائص المدويمن ب ي:من النّص الشّفوي إلى اإللكترون
د يمكن اعتبار الكتابة بالينجد االنتقال من النّص الشّفوي إلى النّص اإللكتروني، إذ 

واأوة"، والتّداول المباشر، عبر األذن إلـى  ية الشّفويل مظهر النتقال النّص من "الر
ـ ي ن عبر الزمـان، يضمن التّواصل بواسطة العين" الذي ي"التّدو ى هـذا البعـد   تجلّ

ات ية مع التّقنر هذا البعد، وخاصيالسطحي بجالء مع الكتابة، ومع الطّباعة تم تطو
ة يعة الكتاب السطحير أن طبيات الطّبع في إخراج الكتاب، غيالتي أدخلتها تكنولوج

ة االنتقال في جسـد  يضا، وجعلت إمكانيته أيته، وسطحي"الملموسة" أبقت على خط
عة الكتـاب  يب الصفحات، وذلك بناء على طبيق الكتاب، وتقليوطة بتورالنّص مشر

ر البعد السطحي، عكـس مـا نجـد مـع الـنّص      يها غيق فتحقّيمكن أن يالتي ال 
ضمن االنتقال فـي كـل   يد من خالل واجهة الحاسوب، ألنّه تجسياإللكتروني الذي 

  .  )10(األبعاد في الوقت ذاته"

أدياسوب إلى استثمار ما ر مع ظهور الحى التّطومه مـن إمكانـات إنتـاج    قد
ـ قتـه اإلعالم جة التّطور الذي حقّيد جاء نتيالكتاب اإللكتروني، هو مفهوم جد   اتي

ر يق من خالل الحاسوب، بناء على تطـو تحقّياللة على النّص الذي فه للديتوظ تميو
ر اس، ولوال التّطون النّيواصل بدة للتّيب جديثة، وإحداث أساليصال الحدتّالوسائل ا

ث عن الـنّص اإللكترونـي   يدة ما كان الحديالذي طرأ على النّص في مجاالت جد
جهاز الحاسوب، فإن هـذا الـنّص    ق من خاللتحقّيالنّص اإللكتروني  كان اذا◌ٕ و
  لقي في تعامله، وتفاعله معه.رة للتّيعطي إمكانات كثي

ث مضـمونه، أو  يقي، من حختلف على الكتاب الوريإن الكتاب اإللكتروني ال 
ا، أو يس ماديمه للمستعمل، فهو ليقة تقديمحتواه، ولكن االختالف المركزي في طر
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ستدعي التّعامـل معـه، وكـذلك    يق من خالل شاشة الحاسوب، وتحقّيملموسا، بل 
  .)11(ل الحاسوبيات تشغيفية بكيستدعي معرفة أولي

نتقال إلى النّشر اإللكترونـي  إن اال ضرورات النّشر اإللكتروني، وأهم فوائـده: 
جه على نطاق واسع، وجعله موجـودا دائمـا   يم الكتاب العربي، مهم جدا لترويلتقد

ها يصعب الحصول علية المطبوعة، والنّافذة طبعاتها يد من الكتب العربيوأبدا، فالعد
مكن ي، وأهم عنصر اعد طبعهية ما لم ية، والوطنيانا، حتى في المكتبات العموميأح
وجد على قرص مدمج، أو في يح للكتاب أن يد به النّشر اإللكتروني هو ما أتيفيأن 

ـ مكن تصـفحه، والبحـث ف  يجعله متاحا دائما وية، فإن ذلك يأحد المواقع العرب ه ي
  . )12(باستمرار

المشاكل التي تعترض، وتواجه المشتغل بالثّقافة العرب ومن أهمة، في مختلـف  ي
ـ ن المثقّيلى الكتاب العربي من جهة، وصعوبة التّواصل باتها هو العثور عيتجل ن يف

صعب العثور يالعرب من جهة أخرى، ألن الكتاب المطبوع مثال هنا في "الجزائر" 
را على التّواصل، والتّبـادل  ير كثؤثّية، وهذا ما يد من األقطار العربيه في العديعل

  . )13(ن أقطار العالمين العرب، وبيالثّقافي ب

 ستدعي العمـل الجـاد لضـرورته    ياالستثمار في مجال النّشر اإللكتروني، إن
فات ل المؤلّيق تحويج اإلنتاج الثّقافي العربي، وذلك عن طريالقصوى في مجال ترو

ن هذه يجاه، ومن برة في هذا االتّيالمطبوعة إلى الطّبع اإللكتروني، وفتح مواقع كث
ـ ة "نـزوى" العمان د تجربة مجلّت نجيالمجاالت المطبوعة على شبكة األنترن 14(ةي(  

ة "نزوى" أحد المشاريع وتعتبر مجلّ م، 1994ل عدد في نوفمبر والتي صدر لها أو
  قافة العمانية، والعربية.الطّموحة للثّ

ففي مسيرتها عبر أكثر من عشرين عاماً استوعبت الطّرح الفكـري لمختلـف   
ب العربي في أصالتّه، وفي حاضره أطياف اإلبداع، وسجلت حضوراً للفكر، واألد
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المتجدماخلي العاني تبـرز  د فهي وإلى جانب هذا دورها الطّليعي على المستوى الد
ـ  ة كأحد أهمالمجلّ ة بحضـورها المسـتمر   المنابر الثّقافية العربية، إذ شكلت المجلّ

المعرفـي  ممارسة ثقافية واعية لدورها التّنويري عبر النّقاش، والحوار، والجـدل  
 ها سقف بال حـدود للمعرفـة  ة بأنّالرصين، وبغنى موادها، وتوجهاتها أثبتت المجلّ

ها مساحة للحلم الجميل، وهي بذلك منبر للفكر ز، وأنّها وعد جريء بعطاء متميوأنّ
 ت التي يشي عملهـا باشـتغال عميـق جـاد    المستنير كواحدة من طليعيات المجالّ

  ورصين.

رة إنتاج النّص يد وتيان االستغناء عن حمل الكتب، أمام تزالقد صار اآلن باإلمك
ر بـرامج  كون هناك حاسوب، وأقراص مضـغوطة، تتـوفّ  يكفي أن ياإللكتروني، 

حمل "الصـاحب ابـن عبـاد"    يا كان فات، أو كتب لنكون نحمل معنا أكثر ممومؤلّ
هذه  أضعافا مضاعفة دون اإلحساس بأي تعب، أو صعوبة البحث عن المطلوب في

  رة.يالكتب الكث

ر للكتـاب  يمكن القول بأن النّشر اإللكتروني هو تطـو يمن خالل هذا العرض 
ـ يويلعب دورا حيالورقي، وإثراء له، وكما جاء اكتشاف المطبعة ل م يا بالنّسبة لتعم

لعب الدور نفسه، ولكـن  يوظف ليالنّشر اإللكتروني  فإن المعرفة، انتاج◌ٕ الكتاب، و
  ضطلع به الكتاب الورقي.يا كان را، وسرعة ممأخرى أكثر تطوبطرائق، ووسائل 

ـ ة ما ية، واألوربيكيفالكتاب المطبوع في البلدان األمر  حظـى بمكانتـه  يزال ي
ن باستمرار، بل أكثر من ذلـك نجـد   تحسير، وتطويوتواجده في األسواق، كما أنّه 

أساسـي منهـا بخدمـة    صل بجزء تّيدة، يت من خدمات عديره األنترنوفّيا ما يحال
شـر اإللكترونـي أن   مكن للنّينا في العالم العربي اإلسالمي يالكتاب، أما بالنّسبة إل

ن وبـاقي  ين العرب والمسـلم يل التّواصل، والتّقارب بيرا في تحصيلعب دورا كبي
العالم، إذ ما تم ت (المجاالت/الجرائـد/ المكتبـات   يمه شبكة األنترناستثمار ما تقد
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،  والنّشر اإللكتروني مجال )15(صلة بالكتابات المتّية)، وصناعة البرمجياإللكترون
  :)16(وي جدا، ومن فوائده أنّهيح

را على الشّبكة م الكتاب العربي، وجعل أي عنوان منه متوفّية تقديسهل عملي -
م ثقافي سهم في إحداث تقديوي جدا ألنّه يأو على أقراص مدمجة، وهذا العنصر ح

  نشدها.يمن  المعرفة متاحة لكّل جعليوذلك 

ـ ي - ـ ن الكّتـاب المثقّ يحطم الحاجز الزمني الذي كان عائقا أمام التّواصل ب ن يف
  العرب.

ضـا أن  يص اإللكتروني العربي، بإمكان للمرء أات للنّيجابيضافة إلى هذه اإلإو
، وتكمـن فـي   اًوزن سر وسهولة، كما أن هذه النّصوص أخفّيبحث عن ضالتّه بي

را بشكل دائم، ومستمر، عكس الكتـاب المطبـوع   ف متوفّالكتاب، أو المصنّجعل 
  كون نافذا.  يه عندما يصعب العثور عليالذي 

تان اثنتـان  يقض أهمية "الذّكاء االصطناعي" في تطوير البحث اللساني العربي:
ق الهدف المركـزي، وهـو دخـول العصـر     ية تحقيبالضرورة االهتمام بهما لغا

ات ية، على كل المسـتو ير اللغة العربية األولى تتمثّل في تطويفالقض اإللكتروني،
ـ عها الحتضان ثورة المعلومات، فاللغة العربيكافة، وتطو ـ ة الحالي ة فـي مجـال   ي
كـة جـدا ال   ية لغة ركياس مع اللغات األجنبيات، والفضاء الشّبكي، بالقيالمعلومات

إذ ال نجد أي جهد إبـداعي، أو اهتمـام    ة،ية، واإلمالئيتحترم أبسط قواعدها النّحو
سهمون ين ين الذّييقنن اللغوي، والثّقافي للتّيجة ضعف التّكوية، وهذا نتيباللغة العرب

ل، إذا يال، أو شبه مسـتح يفي هذه اللغة، وهذا ما جعل دخول العرب للعصر مستح
  رة.ر متطويلة، وغر محلّيفة، أو غية ضعيكانت اللغة العرب

ا القضأمة الثّانية فتبرز في اعتماد النّص المترابط، في إنتاج النّص اإللكتروني ي
ع يات، وتشجية، واالهتمام بالمعلوماتيات العربير البرمجيب هذا تطوتطلّيونشره، و
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ن بها على االستمرار، واسـتثمار إمكانـاتهم بصـورة تضـمن اإلبـداع      يلغتشالم
بأسرار اللغة العربن يمن االستعانة بالعارف واالجتهاد إذ البدة كي تكون البـرامج  ي

  ة الشّكل والمحتوى.يعرب

بدأت مالمح هـذا العصـر تزامنـا مـع      زاته:يم عصر المعلومات، وأهم -أ 
ـ دة للتّيات جديث إحداث إمكانين، حين من القرن العشريرين األخيالعقد ن يواصل ب

 فما كان نوعهـا يك النّاس بأقصى السرعة عبر العالم، ونقل المعارف، والمعلومات
 ن األمم، والشّعوبيدا بيه أوجد تمايزا جدن األفراد، والجماعات، كما أنّيوحجمها ب

رها بمدى امتالكها لثورة المعلومات، وقدرة أفرادها علـى  قاس تطويث صار يبح
  .)17(التّعامل بها

 ز العصر الحالي أنّه عصر المعلومات، واالتصاالت، وأنيومن السمات التي تم
د ة لإلبداع البشري، اعتمد تعديالتّطور العلمي، والتّكنولوجي، وتنامي القدرات الذّات

ـ ط به من علـوم، وتقن يحيالعالقات، والصالت بالحاسوب، وما  ـ ات، ومنهجي ات ي
وطرائق متعدـ تها "المعلوماتيفق على تسمانات، اتّيرة لمعالجة البدة، ومتطو ة"، أو ي

  ات".ي"المعلومات

ـ يا، واقتصاديالمعلومات على مستوى السطح تأخذ طابعا تجار إن عصر ه ا، لكنّ
ضـعاننا فـي   يا عاما، فالمعلومات، والتّواصل يأخذ طابعا ثقافيعلى مستوى العمق 

ق تحقّيث ينهم حين النّاس، واألمم، من خالل التّفاعل، والصراع بيصلب العالقات ب
ر أدوات وسـائل  يالمضمون تطـو ب هذا تطلّيذلك من خالل المضمون الثّقافي، و

ر إنتـاج المـادة، أو   يث، وتطوية) من جهة أولى، وتحديالتّواصل (المعرفة اإلعالم
ـ ق من خالل التّواصل (المعلومات، الثّقافة...) من جهـة ثان تحقّيالمحتوى الذي  ة ي

ات) فكالهما يات)، والمحتوى (المعلوماتين المادة (اإلعالميومن هنا تظهر العالقة ب
  .)18(ديظهر جدم
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ـ ح التّكنولوجيتت التّواصل في ظل عصر المعلومات: -ب  ـ  يا الحدي ف ثـة للمثقّ
ث ما لم تتح له من فرص في الفترات السـابقة، سـواء فـي مجـال     يالعربي الحد
عـة للكتابـة   ية، وطالتّواصل مع اآلخر فالحاسوب أداة مهم مالبحث، أ ماإلبداع، أ

ـ يد اإللكترونـي  يقة سهلة، وبحسب رغبات الكاتب، كما أن البريبطر ـ ح إمكانيت ة ي
ـ يا في سبيفتح مجاال ال منتهيت يالتّواصل بسرعة، واألنترن  ل المعلومـات يل تحص

عـد نقطـة   يوالمعارف في كل االختصاصات، وبكل اللغات فالحاسوب هو جهاز 
ر مساعد الفكر البشري القادر مكن اعتبايزة ثورة المعلومات، لهذا ياالنطالق، ورك

  ).19ة(انات بسرعة فائقة، وأكثر دقّيات لمعالجة البيد العمليام بعديعلى الق

  فر هذه الشّروط:اجب أن تتوين المرسل، والمتلقي يق التّواصل بيولتحق

  ضمن امتالك القدرة ذاتها.يالشّرط الثّقافي: الذي  -

ش ية من أي عنصر تشـو يوخال تطور األداة، أو القناة، وأن تكون واضحة، -
  خارجي.

ـ عاب المـراد، وتحق يسالمة التّواصل: ضمان قدرة المتلقي علـى اسـت   - ق ي
  التّواصل.

واصل، بـل  ست فقط أداة للتّية ليإن اللغة العرب ة، والتّواصل:ياللغة العرب -ج 
 ة جزءير في اللغة العربيهي المحور المركزي ألي عمل ثقافي، وحضاري، والتّفك

ث، فحققـت  يات وجودنا في العصر الحـد رنا، في كل شروط ومقوميمهم من تفك
ن، إذ اغتنـت  ية القرن العشـر يل بدايه قبياس إلى ما كانت عليدة بالقيرات عدتطو
ث، مـن خـالل   يزخر بها العصر الحـد يم، والمصطلحات التي ير من المفاهيبالكث
ة، وتم نقل يستفادت من اللغات األجنبها ام تارة أخرى، كما أنّيب تارة، والتّعجيالتّعر
ـ ة، وشمل هذا التّطور مجـاالت الح يد منها إلى العربيالعد ـ اة العلمي ـ ة، والعملي ة ي

ل يد العالمي، لكن رغم كل ما بذل في سبيالمختلفة، وصارت لها مكانتها على الصع
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ى أن تكـون  دة علية بعيال، وشاقا فاللغة العربيق طويزال الطّرية ما ير العربيتطو
مـه  قدين العرب؛ وباألخص من خـالل اسـتثمار مـا    يواصل بة للتّيلة أساسيوس

  .)20(ةة هامية، ومعرفيت من خدمات تواصلياألنترن

فا جـدا، فمـثال   ية ما يزال ناقصـا، وضـع  يكما أن البحث بواسطة اللغة العرب
نـا  يثا عليوحـد  ما،يصلة باإلسالم، والعرب قدة المتّيعرف على المعارف األساسللتّ

ة حتى تقـدم لنـا وافـر    ية، واإللمام بإحدى اللغات األجنبيبالعودة إلى مواقع أجنب
ـ ا، وجغرافيا، وحضاريخيصل بالعالم العربي، واإلسالمي تارالمعلومات التي تتّ  اي

  .)21(ايوبشر

ـ ية، وال أحد ية أهميعرف على اللغات الحوللتّ ر هـذه  ينكر هذا، ولكن أن تص
ل من قلّيل المعارف، فهذا يفها لتحصية، وعن توظيال عن التّواصل بالعربياللغات بد

ن بواسـطتها؛ إذ  ين المتعاملية العصر، وفرض وجودها بية دخول اللغة العربيإمكان
ة في العالم العربي تحتالن المرتبة األولى فـي  يزية، واإلنجليما تزال اللغة الفرنس

د يد الشّبكة، فالعدية على صعية لغة ثانويل العربجعين العرب، وهذا ما يالتّواصل ب
سميسمن المواقع المؤسة الرة، والجامعيةي زية تعتمد اإلنجلالمهمة، ونالحظ الشّيء ي
بها فإنها تعتمد بالدرجة األولـى  يتعر تم ان◌ٕ ة التي، ويات األساسينفسه في البرمج

مه اللغات األجنبعلى ما تقدد اإللكتروني مثال مـا  يكتابة في البرة من إمكانات فالي
ـ د الكتابة باللغـة العرب يرين يتزال تطرح مشاكل كبرى بالنّسبة للعالم العربي ح ة ي

  .)22(اينسب تجاوزها تم ان◌ٕ حتى، و

سهم في حل مشكلة التّواصـل  يمكنه أن ية للعمل ال يب البرامج األساسيإن تعر
ستهان به لكن هذا ال يح أن ما أنجز ال يحتا، صب البرامج حالّ مؤقّيعتبر تعريلذلك 

ب الجهـود  تطلّيزال ين العرب في الوضع الحالي، ما يق التّواصل بيكفي ألن تحقي
  .)23(ةين العرب باللغة العربيا من التّواصل بيرة لالرتقاء إلى درجة عليالكث
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ـ  يإن توظ واصل:دة للتّيالوسائط المتفاعلة أداة جد -د  ط يف الحاسـوب كوس
ؤد فقـط إلـى   يات واستخدامها لم ير صناعة المعلوماتيإلنتاج، والتّلقي معا، وتطول

واصل، واإلبداع لـم  دة للتّيد، بل أدى إلى بروز وسائط جديظهور نمط إبداعي جد
ـ وع اسـتعماله، وتم يتكن موجودة قبل ظهور الحاسوب الشّخصي، وش زا لهـذه  يي

وسائط المتفاعلة"، وهي ما تزال سمى "باليد يدة، ظهر اختصاص جدالوسائط المتعد
ن، في الوقت الذي يية لم تحظ باالهتمام النّظري، والعملي الضروريفي ثقافتنا العرب

  ة األخرى.يرا جدا في اللغات الحينجد االهتمام بهذه الوسائط كب

ارتبط ظهور الوسائط المتفاعلة بالحاسوب، وبمختلف التّطورات التي صـاحبت  
ـ ات من جهة، ومع ظهـور شـبكة األنترن  يرمجظهوره من عتاد، وب ت صـارت  ي

ـ ن النّاس بالقيرا، وسرعة في التّواصل بالوسائط المتفاعلة األساس األكثر تطو اس ي
ثـة  يالكتابي)، والوسـائط المتعـددة الحد   -ة (الخطاب الشّفوييديإلى الوسائط التّقل

، ولقـد أدى  )24(رىة) من جهة أخي(اإلعالم بأنواعه المكتوبة، والمسموعة، والمرئ
ظهور هذه الوسائط إلى بزوغ النّشر اإللكتروني في العالم العربي، واإلسالمي منذ 

ر في هذا المقام إلى بعض تجارب هذا المجـال التـي   ينات، ولعلنا نشية التّسعيبدا
 ث النّبـوي ي: "تجربة صـخر" فـي الحـد   )25(كانت رائدة، وناجحة في نفس الوقت

ف، وتلتهـا تجـارب أخـرى    يالشّر ث النّبوييسعة" في الحدف، و"الكتب التّيالشّر
متنوسات عربعة على مؤسي   سـة  ة أخرى تعنى بالنّشـر اإللكترونـي، مثـل مؤس
 وتر" ( لبنان) التي أصـدرت موسـوعة الفقـه اإلسـالمي    ية للكمبيس اللبناني"العر
  ف، إضافة إلى تجارب أخرى.يث الشّريوالحد

  ثورة كبـرى علـى مسـتوى نشـر المعلومـات      فالنّشر اإللكتروني قد حقق
ق الحاسوب التّعامل مع الكتاب عـن  يه صار باإلمكان عن طروالمعارف وذلك ألنّ

  ن:ين اثنيقيطر
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  ) األقراص المدمجة.1

  ت.ي) شبكة األنترن2

ـ د بجهاز قارئ األقراص المدمجة، وبعد تحمكون الحاسوب مزويكفي أن ي ل ي
االستفادة منه  نه من نصوص مختلفة، كما تتمتضميمكن التّعرف على ما يالبرنامج 

مكـن  يالنّسـخ...، كمـا    -الحفظ -ها مثل البحثير علبحسب الخدمات التي تتوفّ
ة تعنى ة مواقع خاصرايت من خالل زيالحصول على النّصوص عبر شبكة األنترن

ه، فإن تيفات المختلفة، ورغم كون النّشر العربي ما يزال في بدابنشر الكتب، والمؤلّ
ره يالثّقافي، والعمل على تطـو  ودوره مته،يق ادراك◌ٕ من الضروري االهتمام به و

مكـن  يدة، ألن بدون االنتقادات المتواصلة ال يبالنّقد واالجتهاد، وذلك لفتح آفاق جد
مكن أن نقـول  ي، ومن هنا )26(ر الوسائط المتفاعلة، والنّشر اإللكتروني العربييتطو

ا من الوسائط المتفاعلة، وهي تتكامل مـع  يجة تعتبر جزءا أساسبأن األقراص المدم
  ق الحاسوب.يالتّواصل بها عن طر تميل المادة التي يت لتشكيشبكة األنترن

ـ وإلعطاء الوسائط المتفاعلة دورا مهما في العالم العربـي، والح  ـ اة العربي ة ي
  .)27(ة:يق الشّروط اآلتيجب تحقية يوميال

  ة.يات اآلداب، والعلوم اإلنسانيصل، والمعلومات في كلوافتح أقسام للتّ -

ن في شؤون الثّقافة، واألدب يات، والباحثين بالمعلوماتيتضافر جهود المشتغل -
والفكر.والفن ،  

ن على العمل على نقل األعمال المطبوعة، والمخطوطة يع الطّلبة الباحثيتشج -
  المتفاعلة.

ـ ن العرب في مختلف أجناس التّعبيللمبدع ة أساسايفتح مواقع باللغة العرب -  ري
  ة.ية إلى جانب العربيلغة أجنببوال بأس من أن تكون 
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  ة:يحوسبة اللغة العرب

لقـد   ة:يت بحوسبة اللغة العربية التي عنيالبحوث، والدراسات اللسان أهم -أ 
ال نذكر: ل المثية، فعلى سبيرة، وندوات تعنى بحوسبة اللغة العربيمت بحوث كثيأق

ط والبحث العلمي والتّقني فـي  يق، والتّخطينسالنّدوة التي عقدها المركز القومي للتّ
ـ "المغرب" بالتّعاون مع معهد الدراسات واألبحـاث لشـؤون التّعر   ب بـالمغرب  ي

م)، وقـد جمعـت    1983نوفمبر لعام  5سبتمبر إلى  26ن (يوالواقعة في الفترة ب
 ةية، والمعالجة اإلشـار يقية التّطبيات العربي"اللسان أبحاث هذه النّدوة في كتاب سمي

، وقد تعرض الكتاب إلى مشكلة تنوع األداء المنطوق، كما أشار )28(ة" يوالمعلومات
  زه، كما تحدث عن دور الحاسـوب فـي التّرجمـة   ييف الكالم، وتميات تأليإلى تقن

  ات الواعدة.يق هذه التّقنيق طريوأهم المشاكل التي تع

ة في الحاسـب اآللـي، التـي    يإلى ذلك تناولت ندوة استخدام اللغة العرب إضافة
) م 1985 عـام  أفريـل  16/  14( نيت" في الفترة الواقعة بيفي "الكو -عقدت ، 
ا، ومن ية حاسوبيل النّظام الصوتي للغة العربيفي اتجاه تمث ةيحاسوب ةيعرب مباحث

اتي" بعنـوان "معالجـة الكـالم    يمرضمن بحوث هذه النّدوة بحث الدكتور "محمد 
، كـذلك الملتقـى الـدولي الرابـع     )29(ا" ية آليق على اللغة العربيا، تطبياللغوي آل

ـ ية واالقتصاديات، الذي عقده مركز الدراسات االجتماعيللسان ة ية بالجامعة التّونس
ث تناول ي، حة"ية واإلعالميخذ له موضوعا عنوانه "اللغة العربم، فقد اتّ 1987عام 

قها، كما تناول جملـة مـن   ئة، وعوائدها، وعوايالملتقى دواعي حوسبة اللغة العرب
  .)30(ف الكالم، وفهمهية للغة في تأليوجوه المعالجة اآلل

اتي" في أحد بحوث هذا الملتقى، نظاما الشـتقاق  يوقد عرض الباحث "محمد مر
جاد المشـتقات  يلحاسوب في إث هدف إلى استعمال اية بالحاسوب، حيالكلمة العرب

ـ دة، كما انعقد مـؤتمر آخـر فـي "الكو   ة المجريدات من الكلمة العربيوالمتزا ت" ي
حي هـالل"  يه "يم، تناول ف 1989أفريل  27-29ن يللحاسوب في الفترة الواقعة ب
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ا، وذلك في بحثه (العالج اآللـي  يل معالجته آلية، وسبيل الصرفي للغة العربيالتّحل
قاته" وكذلك عرض الباحث "محمد الحناش" مشـروعا لبنـاء معجـم    يوتطب ةيللعرب

  .)31(ة)يبي، إلكتروني وذلك في بحثه (المعجم اإللكتروني للغة العربيعربي، ترك

يما يا فأمخص صة ببحث حوسبة اللغة العربالكتب المتخصة، نجد كتاب "اللغة ي
ـ ار تعرل علي"، الذي صدر عن "دية والحاسوب" "لنبيالعرب ب" "بالربـاط" عـام   ي

 ات)ية اللغـة (قمـة علـوم اللسـان    ية لقضيمثل هذا الكتاب دراسة بحثيم " 1988
الطّمـوح إلـى    ستشرفي كان ان◌ٕ ثة) والمؤلف ويات الحديوالحاسوب (ذروة التّقن
حاور مع اآللة، كما أن هناك كتاب الحاسوب، و"اللغـة  ة للتّياستخدام اللغات البشر

 1996رموك" عام يلي"، الذي صدر عن "جامعة الياب العجيؤلفه "عبد ذة" لميالعرب
عتبـر  يعة من اللغـة؛ إذ  م، وقد عرض الباحث في كتابه هذا معالجة، مسائل متنو

) Brologة "بلغة برولـوج" ( ية، العربينيجاه الدراسات البتوج تحت اتّيدا يجهدا حم
  . )32(ة والحاسوبيقة باللغة العربالمتعلّ

كفـي  ية، فة فوائد جميإن لحوسبة اللغة العرب ة:يفوائد حوسبة اللغة العرب -ب 
، أو اللغـة  م اللغات، إما على مستوى اللغة األميرا في تعليها ستساعد كثر أنّيأن نش
ـ دة، ومختلفة، وطـرق منهج ا عرض متعدية، ذلك لما للحاسوب من مزاياألجنب ة ي
ز أن "هناك أبحاث ي، ونم)33(مهان اللغة، ومتعلّيب ر الفجوةية تساعد على تجسيميتعل

ن، ومهندسي الحاسوب من أجل إدخال الحوسبة إلى التّرجمـة  ييجادة من قبل اللغو
"، أو بمفهومها اآلخـر  MT Machine Translation ة "يعرف بالتّرجمة اآلليبما 

  .)34(بشيء من االختالف في درجة استخدام الحاسوب في التّرجمة"

ر جهاز الحاسوب إلـى  يل هو تطوة عوامل، األمر األوعتمد على عديأمر  وهذا
نه من التّعامل مع اللغات في هذا المجال، وأما األمر الثّاني فهـو إعـداد   درجة تمكّ

ات يح للحاسوب التّعامل معها، وتشـكل التّرجمـة أكبـر التّحـد    يتياللغات بشكل 
ط هو أن التّعامل مـع اللغـة   يب بسة، وذلك لسبيللحاسوب في مجال اللغات البشر
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ا كما هو الشّأن فـي  يست عمال آلية للبشر، وهذه ليعتمد على الملكة العقلية، يالبشر
  .)35(هايع التي أظهر الحاسوب قدرة هائلة عليات التّصنياألمور األخرى كعمل

  عرف بالوصـول إلـى درجـة محـاورة اآللـة     ين فوائد الحوسبة ما يومن ب
ن يين، واللغوياآللة، وهذا موضوع شائق استهوى بحثه عقل المهندس والتّخاطب مع
ـ ا لمقدرتنا على فهم عمليث تمثّل مسألة مخاطبة اآللة تحديلعقود خلت ح ات إدراك ي

ات تقدم بعض المعرفة بلغـة اإلنسـان   يكما أن مسألة إنتاج برمج انتاجه◌ٕ الكالم، و
 تدار بها شؤون النّـاس، وأعمـالهم  ة، التي يفير على الكير كبيكون لها تأثيمسألة س
ب لشمل كافة فئـات  يال الحواساستعم عمي أن أردنا ما اذا◌ٕ مها، وب، وتعلّيفالحواس

  .)36(ات اللغاتيد من التّقدم في تقنيق مزيالشّعب، فإنّنا بحاجة إلى تحق

ـ    يطمح الباحثون في تقنيو د مـن  ية اللغات، إلى الحصـول علـى أكبـر رص
ـ ها في هذه األيمكن الحصول عليت، والخدمات المعلومات فالمعلوما  ام بسـهولة ي

  ساعد عامة النّاس على التّفاهم مـع الحاسـوب  يواصل مع اآللة سر نظم للتّيوتطو
37(ب مسبق لهذا الغرضية باستعماله، أو تدردون أن تكون لهم مهارات خاص(.  

ق يف شامل، ودقيم توصية، فتتمثّل في تقدية من حوسبة اللغة العربيأما عن الغا
صبح قادرا ين، فييته، وأدائه اللغوينه من مضاهاة اإلنسان في كفاظام اللغوي تمكّللنّ

كشـف  يمثل الرسم الكتابي ما ظهر منها، وما بطن، فيلها، يب اللغة، وتحليعلى ترك
نشئ ياق الكالم، ويتعرف عليها في سية، ويغ الصرفيبني الصية، وياألخطاء اإلمالئ

صحح النّطق إذا عثر به اللسـان  يعرب اإلنسان، ويعرب كما يحة، ويصحالجمل ال
ر صـفاته  ييحولها إلى (صوت مزعج)، وتغيفإذا ورد مثال عبارة (صوت مجعز) 

ـ ر) بدال من (صـباح الخ يقول (سباح الخيإذا سمع قائال  ع ير)...، ومـا مشـار  ي
إالّ نماذجالمصح (رفيالمحلل الص)و ،(بالمعر)ختزنـه  يلمحاكاة ما  ح اإلمالئي، و

  .)38(ل اللغة للحاسوبيقات تمثية، ونماذج، وتطبية اللغوية الكفااإلنسان من أدلّ
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ة اإلسالمية إلى نهضة علمية حقيقية تكفل لهـا  تحتاج األم البرمجة للغة العربية
التّرتيـب   استرداد مكانتها بين أمم األرض، على شرط أن تكون تلك النّهضة قد تم

قة بها، مع وضع جدوٍل زمني يوضّـح  بشكٍل عميق يغطِّى كافة النّواحي المتعلّلها 
خـبط،  الخطوات التي يجب أن تسير عليها في تالي أيامها فال تكـون عرضـةً للتّ  

  والتّشتت.

وأن يقوم على أمر هذه النّهضة من يمتلك علماً جيداً بمجالها، فيضع لها جدولها 
مني، ويبنى األساسياتالز يدعو النّاس لها بعد الوصول فيهـا إلـى    األولى لها ثم

مرحلة ليست بدائية، ثم يقوم ذلك الشّخص بالتّعاون مع من انضم إليه بتنسيق العمل 
  فيما بينهم لتحقيق الجدول الزمني على أرض الواقع.

ة للزة المختلفة سنرى أن أكثر العلوم قابليـ وبالنّظر إلى المجاالت العلمي ى رع ف
ع به من متطلَّبات مالية أقـل مـن   األرض اإلسالمية هي العلوم البرمجية؛ لما تتمتّ

ةً بعد نهوض حركة المصادر البرمجيـة  بها باقي العلوم األخرى، وخاصالتي تتطلّ
الحرة التي وفَّرت لكل من هم على شاكلتنا ما يلزمهم من أدوات النّهضة البرمجية 

  بدون أي مقابٍل مادي.

، compilers، ومترجِمـاتٌ  operating systemsتُوجـد أنظمـة تشـغيٍل    ف
من األدوات المندرِجة  اوغيره debuggers، ومنقِّحاتٌ interpretersومفسراتٌ 

ة تحت تصنيف البرمجيات الحرfree software   ننا أن نستخدم كـل ذلـكمكوي ،
لمية بحيث ال تُكلِّفنا إال أقـل  للوصول إلى الهدف الذي نرغبه من تحقيق النّهضة الع

القليل مادياً حتى ال يزعجنا أمر التّمويل، وكذا لتـوافر العنصـر البشـرى مـن     
المبرمجين، والخبراء في مختلف المجاالت البرمجية (وإن غلب عليها المجـاالت  

  ذات الطّابع التّجاري).
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العلـوم البرمجيـة   وذلك باستخدامها في مجال  عامل تقوية للغة العربيـة:  -أ 
 تجزأ من العلم البرمجـي؛ ألنة جزءاً ال ية من ذلك جعل العربيبتوسعٍ بالغ، والغاي 

إلى اللغة اإلسهام فيه باستخدامها لـيس   سهاالعتماد على التّرجمة بدون نقل العلم نف
  باألمر الذي يحفظ اللغة من االنهيار بل يؤخر حدوث ذلك فقط.

ج العلأما حينما تُنتستخدماً إياها فإنّم بلغتك، وتُطوك تكـون حينئـذ قـد    ر فيه م
بل؛ ألنّرسج علماً بلغتـك  خت أقدام لغتك في المجال البرمجي بأقوى السك حينما تُنت

وتُوثِّقه بها لن يكون على الراغب في تعلمه من بنى جلدتك استخدام لغة أخرى في 
كون كل األلفاظ التي تُستخدم من ثـوب  مطالعته، أو نقده، أو تطويره، وبالتّالي ست

  اللغة نفسها ال رقعاً من لغة ُأخرى تلصق بلغتك لصقاً.

لوجود لغة برمجـة   تنشئة أجيال عربية قادرة على البرمجة منذ الصغر: -ب 
ة بين أن يتمللغاي تدريس البرمجـة لألطفـال    بلغة دينها، أو لسانها، والفارق كبير

لغة برمجة أجنبية، وبين أن يكون التّعليم، واللغـة البرمجيـة   بلغتهم مع البرمجة ب
نفسها عربيين مئة بالمئة، إن العلم إذا أصبح بِلُغتنا كان بإمكاننا اإلبحار فيه بمنتهى 
البساطة، والوضوح، وسيكون تركيزنا على التّحصيل الحقيقي للعلم، ولـن نُضـيع   

 ة" ليست مرغوبةً فـي  الجهد، والوقت الغاليين في تحصيل أدواتمثل اللغة األجنبي"
  حد ذاتها، بل إن الهدف منها فقط تحصيل العلم نفسه.

وهذا التّركيز على تعليم األطفال فكرة البرمجة ال تحفيظهم الكلمات المحجـوزة  
الخاصيتسابقون فيما بعد فيما بينهم باأللغـاز  س األطفال ة بِلُغة البرمجة، وسنرى أن

لها، على العكس من الحالة الثّانية التي سيتسـابقون فيهـا بحفـظ    البرمجية، وحلو
التّلخيصات، وأمثلة البرامج، والقواعد لسكبها على ورقة االمتحان ثم نسيانها تماماً 

  بعد ذلك.
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من  إعطاء الفرصة لربط المسلمين غير العرب باللغة العربية بشكٍل أكبر: -ج 
غة العربية فتُصبِح اللغة العربية بالنّسبة لهم لغة خالل تحويل العلوم البرمجية إلى الل

دينٍ، وتخص  ـلةين بِصتميز لربطهم بالدصٍ علميٍ في ذات الوقت، وهو المدخل الم
ن أود معسعى لها كل راغـبٍ فـي   وثيقة؛ وهذا الهدف يل األهداف التي يجب أن ي

ة من جديد؛ فليس المسلمون كلهم من العربالنّهضة باألمأغلبهم من غيـر   ، بل إن
العرب، وعلى أكتافهم كما على أكتاف المسلمين العرب تقـع مسـؤولية النّهضـة    

باألمل أمراً ضرورياً ال يتجزّة تُشكأ من الحيـاة  ة من جديد، وما دامت اللغة العربي
اإلسالمية فيجب أن يبذَل أقصى الجهد في سبيل تقويتها عند غير العرب، وجعلهـا  

ل من العجم كاإلمام "البخـاري" قضـية   ما كانت بالنّسبة لمسلمي الزمان األولهم ك
  قاش، أو الجدال حولها من األصل ناهيك عن التّخلي عنها.غير قابلة للنّ

يجعل من الحديث عن النّهضة الشّاملة، واسترجاع  عامٌل نفسى هام للغاية: -د
ة في كل الميادين الحياتية أمراً قوى الحجة إلى أقصـى الحـدود  مكانتنا الحضاري 

فمادام األمر قد نجح في علمٍ من العلوم (وخاص  ـة التّطـور ةً إذا كان علماً في غاي
ه ال لغة للعلم، وأن جاح في كل العلوم، فقد ُأثبِت أنّمثل علوم الحوسبة) فهو قابٌل للنّ

ج، على العكس مما يقولـه  بها ذلك اإلنتا المهم هو اإلنتاج العلمي ال اللغة التي يتم
دجالو هذا العصر من أن ة، إنجليزي اللغة، وأنتغيير ذلك مـن   العلم: غربي الهوي

  المحال.

ة قد توغل فـي   وبدالً من المجال البرمجي فقط سنجد أناإلنتاج العلمي بالعربي
ذي يستنكر طالب باقي الميادين العلمية بدون استثناء، ورويداً رويداً سيأتي الزمن ال

  العلم فيه أن يطلب العلم بِلُغة غير اللغة العربية.

 االلتّزام بتعاليم الدين تدعو إلى العلم، والحضـارة:  البرهنة على أن -هـــ
ـ   حيث أن حتَلة عقلياً تستغل الجهل المنتشر بين أهـل األمجَل  األجيال المة، والـد

عوة إلى االلتّـزام بتعـاليم الـدين    لتسيء للد والشّعوذةَ اللذين انتشرا في كل مكانٍ
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عوة للنّ الحنيف أبشع اإلساءة، لذا فإند العملي على مثل تلك الدبمثابة الر ّدهضة تُع
تلك الدعاوى البغيضة، فإذا ما َأمرنا بعدها بمعروف، أو نَهينا عن منكَرٍ، واتُّهِمنـا  

ظري، والبرهنة بالواقع على العكـس، وأن  بالتّخلف: كان بإمكاننا ترك البرهان النّ
لتزِمون فيها بتعاليم ربهم جل وعال، وأن أشد النّاس إكثـاراً  أنفع النّاس لألمة هم الم

في الحديث بدون جدوى، وتثبيطاً لهِمم أهل الحلِّ، والعقْد هم من ناصبوا أهل الدين 
  العداء، ووقفوا في وجوههم.

تطوير البحث اللسـاني العربـي    ي" ال يقتصر علىإن دور "الذّكاء االصطناع
فحسب؛ بل تفتح تقنية "الذّكاء االصطناعي" آفاقا جديدة في البحث في طرق التّعلـيم  
وإذا كان لنا أن نغتنم هذه الفرصة، فالبد أن تتوافر النّظم الخبيرة ألغراض التّعلـيم  

مج التّعليمية، والحاسب كما البد، وأن تبني بشكل جيد بحيث تستخدم بنجاح في البرا
ـة  هو أداة جية الختبار نظريات التّعليم والتّعلم، وخصوصا الختبار عموميدة، وقوي

تلفة، وكذلك الختبار فتاليتهم، ويمكن لمخاالت المجوخصوصية هذه النّظريات في ا
للبرامج التي تستخدم هذه الطّرق أن تفسر خطوات تفكيرها بدال من مجرد عـرض  

تّعليمي على شاشة الحاسب معظم الوقت كما يحدث فـي بـرامج التّعلـيم    النّص ال
  التّقليدية.

إن علوم الذّكاء االصطناعي" تقد"ث مت كثيرا، وبشكل مثير بحيث أصبحنا نتحد
كاء االصطناعي" توظف في جميع الميادين الحياتية لإلنسان مـن  عن تكنولوجيا "للذّ

جة الصور، والتّعرف على األشـكال باسـتخدام   أنسنة آلية، وأنظمة خبيرة، ومعال
مختلف مسارات االستدالل، وتطوير هندسات المعرفة، ومعالجة جميـع مـدركات   

ة !، إذا كان األمر كذلك فإنمزياإلنسان الر ملقى علـى عـاتق "الـذّكاء     أكبر تحد
ـ االصطناعي" اآلن باإلضافة إلى الرؤية اآللية هو معالجة األنظمة الرمز دة ية المعقّ

لدى اإلنسان معالجة تدرك المدركات، وتعالج الخياالت، ومنها طبعا اللغة الطّبيعية 
خير دليل علـى مـا    والكالم، وما الدخول في مشروع معمارية الجيل الخامس إالّ
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تلعبه اللغة من موضوع طموح لهذه التّكنولوجيا المتقد  ـعي أوال إلـى  مة، فـي الس
فعال حينما يكون حاسوبا لغويا في بنيته، ونظامه، وتطبيقاتـه  إنجاز حاسوب ذكي 

ـ  يقوم بالتّحليل والتّركيب ويمي ل النّصـوص،  ز ما بين األصوات، ويولـدها، ويحلّ
رة تساعد اإلنسان على إنتـاج معرفـة   فها، وذلك بهدف بناء أنظمة آلية متطوويؤلّ

  صطالح من معاني .رمزية تكون أساس الحضارة اإلنسانية بكل ما يحمله اال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
66 

 

  

  هوامش البحث:

ة، منشورات مخبر يات اللسانيمة نابي، مناهج البحث اللغوي عند العرب في ضوء النّظرينس -1
  .45م، ص  2011ة في الجزائر، يالممارسات اللغو

  .61م، ص  1994ات، د.م.ج، الجزائر يأحمد حساني، مباحث في اللسان -2

ة، موفم للنشـر الجزائـر   يات العربيصالح، بحوث ودراسات في اللسان عبد الرحمن الحاج - 3
  .127، ص 2م، ج  2007

  .125نفسه، ص  -4

  .231، 230نفسه، ص  -5

  .233نفسه، ص  -6

7- ean Dubois et autres. Dictionnaire de linguistique et des sciences du 
language. Larouse Bordass/HER. 1999. P 123 . 

ـ ز مصـلوح ووفـاء كامـل فا   يتش، إتجاهات البحث اللساني، تر: سعد عبد العزيفيلكا إيم -8 د ي
  .423، ص 02المجلس األعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، ط 

  .115م، ص  2011، 04ة، العدد يحة خلوفي، مجلة الممارسات اللغويصل -9

 ضاء المغربيثّقافي العربي، الدار البن، من النّص إلى النّص المترابط، المركز اليقطيد يسع -10
  .178م، ص  2005، 01ط 

  .179نفسه، ص  -11

  .40نفسه، ص  -12

  نفسه، الصفحة نفسها. –13

  .41نفسه، ص  -14

  .43، 42نفسه، ص  -15

  .41نفسه، ص  -16



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
67 

 

  

  .28نفسه، ص  -17

  .29، 28نفسه، ص  -18

  .31نفسه، ص  -19

  .25نفسه، ص  -20

  .26نفسه، ص  -21

  .27، 26نفسه، ص  -22

  .27نفسه، ص  24 -23

  .38نفسه، ص  -25

  . 39نفسه، ص  -26

  .69نفسه، ص  -27

 ة ناشرون وموزعونيثة، دار البداية ووسائل االتصال الحديم الحاج، اللغة العربيد ابراهيول -28
  .24م، ص  2011، 01عمان، األردن، ط 

  .24نفسه، ص  -29

  .25نفسه، ص  -30

  .25نفسه، ص  -31

  .28، 27نفسه، ص  -32

  .30نفسه، ص  34 -33

  .31نفسه، ص  37 -36 –35

  .33، 32نفسه، ص  -38

   





كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

69 

�ÙçvfljÖ]�l]…^ŠÚæ�êe†ÃÖ]�êiçfl’Ö]�tƒç´ù]� �
êÂ^ßŞ‘÷]�ð^Òfl„Ö]�ð^–Ê�±c�ë†ŞËÖ]�ð^Òfl„Ö]�h^u…�àÚ 

� �

Kد��������	
���� �

�אن�����������������������������������������������������������Kج� �

 

ل بموجبـه الـدرس   ب المسار الذي تحو: تسعى هذه المداخلة إلى تعقّصالملخّ
العربي من حيز الممارسة الصوتية الذّاتية المرتهنـة لمحـددات الـذّكاء    الصوتي 

الفطري إلى فضاء المعالجة التّطبيقية ذات الملمح اإلجرائي التّقني، الذي عوضـت  
فيه خصوصية البحث الذّاتي بالتّقنية اإلجرائية التي توفرت إثـر انخـراط البحـث    

صطناعي، حيث استجابت الدراسة الصوتية في مجاالت الذّكاء اال -برمته-اللساني 
حفيز اإلجرائي الذي ينهض على معالم تحليلية تقنية ومخبرية، استفاد من العربية للتّ

 خاللها الدرس الصوتي من طرائق أسهمت في تجاوز فكـر المرحلـة التّقليديـة   
  كاء االصطناعي.واختراق الفضاء الدينامي للذّ

  الكلمات المفتاحية:

  التّقنية الرقمية. -الذّكاء الفطري-الذّكاء االصطناعي -علم الصوت العربي
 

Abstract : The present research paper seeks to cast light on a careful 
examination by tracing the shift  of the Arabic phonetic course  that seems to 
have shifted from a phonetic subjective practice limited to the determinants 
of innate intelligence  to a new  circle  devoted to the practical study via 
technical features  . Indeed , the specificity of self-research has  been 
replaced by procedural technology since the linguistic sphere got involved 
within artificial intelligence . To this end , it can be said that the linguistic 
course has benefited enormously from the divergent methods that 
contributed widely to surpass the traditional ways by adopting artificial 
intelligence . 

Key Words:  Arabic Phonetics -  Artificial Intelligence  - Innate 
Intelligence   - Digital Technology .  
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المتأمل في طبيعة ابتناء المقوالت الصوتية العربية الحديثة، يلحظ  إن :المداخلة
المنظومـة  من الوافد الغربي، فقد تأسست  -برمته-لها للموقف االلسني العربي تمثّ

ـ   ة، استمدت وجودها مـن محصة وإجرائية وفقا لمرتكزات منهجية العربيلة اللساني
التّراكم المعرفي التّراثي حينا، وانفتحـت علـى التّصـورات المنهجيـة واألدوات     

  اإلجرائية التي أفرزتها الثّقافة االلسنية الغربية حينا أخر.
ات المعرفيـة التـي سـلكها األنمـوذج     تماشيا مع هذا الموقف، تباينت المسار

الصوتي العربي، فكان أن انبثقت جملة من المقوالت الصوتية التي رافقت التّحـول  
وتي، والتي يمكن أن نتمثّالمنهجي واإلجرائي للدة من رس الصل روافدها اإلجرائي

  خالل المقاربة التّشجيرية اآلتية:

  
  الذّكاء الفطري:األنموذج الصوتي العربي في رحاب  -1

يندرج األنموذج الصوتي العربي في ظل هذا التّوجه ضمن المقتضيات المنهجية 
فـي ظـل   كاء الفطـري  للـذّ ضت عن تفعيل النّظام المعرفي واإلجرائية التي تمخّ

بمعزل عن الحضور اإلجرائي للعنصـر   الذّاتياالرتهان إلى منطق التّقنين اللغوي 
هذه الممارسة الصوتية بدءا من لحظة انبثاق المشـروع  فت مالمح اآللي، وقد تكشّ

به باالتّمقومات تصلّ اللغوي العربي الذي استمدة التي تؤسس كاء على العتبة اللغوي
إلعجازية الخطاب القرآني من جهة، وطبيعة التّكوين المعرفي للعقل العربي الـذي  

  أنتج منظومة المباحث اللغوية من جهة أخرى.
ست عليها الروافد اإلجرائية التي تأس يخفى على من له صلة بالموضوع، أنفال 

سم بها التي اتّ الكفاءة الذّهنية النّموذجيةالمنظومة الصوتية التّراثية، قد اتكأت على 
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علماء اللغة القدماء، والتي كانت بمثابة السند المرجعي لتأسيس المجال التّصـوري  
  ة الصوتية التّراثية.ر النّظريالذي يؤطّ

بناء على هذا التّصور، تمكنت النّظرية الصوتية العربية في ظـل مرتكـزات   
ة لوصـف  أساليب خاص«الذّكاء الفطري من إفراز نماذج تنظيرية، اعتمدت على 

النّظام الصوتي العربي وتحليل ظواهره المختلفة، اعتمادا علـى أسـس إجرائيـة    
ر لهـذا النّـوع مـن    مة لنوع العلم المؤطّدئ والقوانين المنظّتقتضيها مجموع المبا

  ".  1"»الدراسة
األنموذج الصوتي العربي وآلية االشتغال الرياضي في رحـاب الـذّكاء    -1-1

  الفطري:
هــ)   175" (الخليل بن أحمد الفراهيـدي تعد المساهمة الصوتية التي أفرزها "

التي تكشـفت مالمحهـا    فاتحة التّأسيس ومحور التّأصيل لحقل الصوتيات العربية
مة منحت له ولصاحبه الريادة فـي  في مرحلة متقد« األولية بانبثاق معجم العـين 

ناعة، فكان هذا المعجم أوة التي قدمت مادة هذا النّوع من الصل معاجم اللغة العربي
وفـق مـنهج   « ترتيبها وتجميعها  دت إجرائية"، تحد2"»فة مضبوطة مستعملةمصنّ

صرفي، ومنهج رياضي يعتمد نظرية المجموعات في صيغتها المعاصرة –صوتي 
نقطـة انطـالق   « "، فكان بـذلك  3»"وحساب االحتمال الرياضي واإلحصاء أيضا
مها إلى أحـرف صـحاح   "، التي قس4»"لحركة كبرى في دراسة األصوات العربية

في العربية تسعة وعشـرون  « هوائية، على نحو ما أثبته من خالل قوله:  وأخرى
حرفا: منها خمسة وعشرون حرفا صحاحا لها أحياز ومدارج، وأربعـة أحـرف   

ها تخـرج مـن   يت جوفا ألنّنة والهمزة، وسملف الليألجوف وهي: الواو والياء وا
الحلـق، وال مـن    الجوف فال تقع في مدرجة من مدارج اللسان، وال من مـدارج 

  ".5»"الجوف مدارج اللهاة، إنما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه إالّ
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ور   الخليل بن أحمد الفراهيديهذه التّقسيم الذي أشار إليه " إنيرتهن إلـى الـد "
الذي تلعبه األحياز والمدارج في تحديد األصوات الصـحيحة والهوائيـة، فـالحيز    

د بحسب انتمائها إلى رقعة فيزيولوجية معينة تحتوي مجموعة صوتية تتحدبوصفه 
ـة   6دة"مخارج ومدارج متعدـحيحة والهوائييعين على التّمييز بين األصوات الص ،"

موضع انقطاع الهواء الهاوي في مجرى الجهـاز  «كما هو حال المدرج الذي يعد 
نة ينـتج عنهـا   طريقة وكيفية معيالنّطقي بأحد أعضاء النّطق أو جزء من أجزائه ب

  ".7»"زا عن حروف أخرىق الحرف مميتحقّ
وعلى أساس التّمييز بين فصائل الحروف الصحيحة والهوائية صـنف الخليـل   

  ":8ر التّرتيبي اآلتي"صوالحروف العربية وفقا للتّ
� ة ألنمبدأها من الحلق. العين والحاء والخاء والغين حلقي  
  مبدأهما من اللهاة. لهويتان أنالقاف والكاف  �
� ة ألناد شجريمبدأها من شجر الفم أي مفرج الفم. الجيم والشّين والض  
� ة ألناي أسليين والزاد والسة اللسـان وهـي مسـتدق    مبدأها من أسلّ الص

 طرف اللسان.
� ة ألنال والتّاء نطعيمبدأها في نطع الغار األعلى. والطّاء والد 
 مبدأها من اللثة. ء والذّال لثوية ألنوالظّاء والثّا �
� ة ألناء والالم والنّون ذلقيمبدأها من ذلق اللسان. والر 
� ة ألنمبدأها من الشّفة. والفاء والباء والميم شفوي 
  والياء والواو واأللف والهمزة هوائية في حيز واحد. �
ة  إنوتيالمتأمل في المنطلق المنهجي لألطروحة الصة، يلحظ أنتعاملـه   الخليلي

منها كل المجموعات  مع الحروف الهجائية العربية [....] كمجموعة أصلية اشتقّ«
مـا كـان   الفرعية الكامنة فيها، والتي تشتمل على عنصرين إلى خمسة عناصر، إنّ

ياضي المؤسة المجموعـات فـي   يطبق بوعي جانبا أساسيا من العمل الرس لنظري
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"، والتي لم تنحصر إجرائية تطبيقها على المستوى الصـوتي  9»"اصرةصيغتها المع
الذي ينهض عليه ترتيب الوحدات المعجمية، وإنما امتدت لتطاول المباني الصرفية 

»فقد الحظ الخليل أن ة إمة الكلمات العربية أو خماسـية أو رباعية أو ثالثيا ثنائي  
االستغناء عنها برد المزيد إلى المجرد.... وبناء ا فوق ذلك فحروف زائدة يمكن أم

على ذلك أخذ يركب الحروف الهجائية العربية بعضها مع بعـض مثنـى وثـالث    
ر منهـا  ورباع وخماس، مستنفذا في ذلك كل التّراكيب الممكنة [....] مسقطا المكر

ـة  ب من الحروف الله استخراج جميع األلفاظ التي يمكن أن تتركّ إلى أن تمهجائي
  ".  10»"العربية

مه " وبذلك فإنوتي الذي قدلـم  الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي   األنموذج الص "
ما استحضـر  يسترشد بمعايير الحس الذّوقي لتوصيف الوقائع الصوتية فحسب، وإنّ

 ة، ولذا فـإنرفية والصوتيياضي لتصنيف المباني الصطرائق التّجميع والتّرتيب الر 
" لم يكن بمنأى عن حـدث التّرافـق   العينمعرفي الذي ترسخ في مدونة "التّوجه ال

قنا فـي اسـتراتيجية   "، فإذا تعم11المعرفي بين الدرس اللغوي والمنطق الرياضي"
إزاء عمـل  «نـا  "، وجب اإلقرار أنّالعينالتّصنيف الصوتي والصرفي في معجم "

.] جعلت من لغة كانت تقوم على علمي وصرامة منطقية وعقلية رياضية راقية [...
  ".12»"نةمجرد السليقة والطّبع، لغة علمية مضبوطة مقنّ

وعليه، يتهيرس اللغـوي   أ لنا اإلقرار بأنة التّكامل المعرفي في الـدمشروعي  
دت إثر اختراق فضاءات الذّكاء االصطناعي في العصر الحديث، لم تكـن  التي تولّ

وتيراسات الصلت وجودها اإلجرائي فـي رحـاب   ة القديمة التي تمثّمنعدمة في الد
ما تكشّفت بدءا من لحظة انبثاق المشـروع اللغـوي العربـي    ، وإنّالذّكاء الفطري

وترسخت بشكل أعمق مع التّوجه الصوتي الذي اعتمد المنطلقات المنهجيـة التـي   
ة.  تحكمت في توجيه النّظام المعرفي للدة والفلسفيراسات النّحوي  
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األنموذج الصوتي العربي وآلية االشتغال االستعاري في رحاب الـذّكاء  -2-1

زا، تحددت مالمحه المنهجية اكتسب األنموذج الصوتي التّراثي موقعا متميالفطري: 
باستحضار شروط المعادلة الصوتية القائمة على معالم االشتغال الفـونتيكي (علـم   

وظائف األصوات)، وهو شـرط اسـتوجبت   األصوات العام)، والفونولوجي (علم 
ـ   ـوتي المؤسة الحديثة لصياغة معالم األنموذج الصوتيراسات الصس حضوره الد

  على رؤية منهجية وإجرائية واعية.
مه "وقد ترسة مع المنجز النّحوي الذي قدؤيهــ)   180" (سـيبويه خت هذه الر

سجل تاريخ النّحو العربيـة  «  والذي اكتسب من خالله صفة المهيمن المعرفي، فقد
أسبقية كتاب "سيبويه" في تقديم المشروع العلمي الكبير لوصـف اللغـة العربيـة    
  وتقنينها وتصنيف مستوياتها التّخصصية بدرجة عاليـة مـن التّكامـل والتّعمـق    

مشروع يثبت وجود النّحو كحقل علمي مستقل، ويمنحه شروط األصل الذي قامت 
ـة عليه مختلف الدة وأسسها النّظرية بشتى توجهاتها التّخصصي13»"راسات اللغوي "

انقادت مقروئية الدرس الصوتي التّراثي نحو مصير التّكـرار التّمثلـي آلراء   حيث 
ح كتـاب شـرح   ويكفي أن نتصـفّ « ، فاكتفت بترديد مقوالته التّنظيرية، سيبويه""

مضافا إليـه   سيبويهه لم يكن سوى نسخة من كالم المفصل البن يعيش، لندرك أنّ
بهدي الطّـرح الـذي ارتسـم     استرشدت"، التي 14»"جملة من الهوامش والتّعليقات

ـة  حدوده، ممة المتعاقبة االنطالق من األوضاع التّنظيريوتيم الممارسات الصا الز
وايا التّنظيـر علـى   ماته داخل منظومة كلية، انغلقت فيها زى مسلّ، لتتبنّالسيبويهية

ـ  ة في سعيها الحثيث الحتواء أوليات التّشكل الفيزيولوجي للصوت قناعاته التّأسيسي
ة، التي تنهض على  أساس نَفسي بتحسس موضع حـدوث  اللغوي وطاقاته الفيزيائي

الصوت، واستشعار ذبذباته المتناثرة في الهواء امتثاال لمنطق القياس الذّاتي الفاعل 
كـأت علـى   المنظومة الصوتية التّراثية التي امتثلت لمرجعيات نَفسية اتّفي حدود 
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"، وهو الفضـاء الوحيـد   16»"تمييز وجود الصوت من الصمت«" لـ15عتبة السمع"
  الذي أتيح للقدماء الرتياده.  

م في المجال المعرفي الذي يرتهن إلـى  ا كان المنطلق اإلجرائي الذي يتحكّولم
" ابن جنيفقد اهتدى "كاء الفطري، ر المنهجي للذّالتي يتيحها التّصوآليات المقاربة 
" بين حيثيات سريان النّفس في الحلـق والفـم   17"المقاربة االستعاريةإلى إجرائية 

تكشفت مالمحه إثـر تشـبيهه   والشّفتين، وما يناظرها في النّاي والعود، وهو ما  
فـإذا  « ات هذا المزمار قـائال:  ومخارج الحروف ومدارجها بفتحللحلق بالمزمار 

وضع الزامر أنامله على خروق النّاي المنسـوقة، وراوح بـين أناملـه، اختلفـت     
منها صوت ال يشبه صاحبه، فكذلك إذا قطع الصـوت فـي    األصوات، وسمع لكّل

الحلق والفم، باعتماد على جهات مختلفة، كان سـبب اسـتماعنا هـذه األصـوات     
لك أيضاً وتر العود، فإن الضارب إذا ضربه وهو مرسل ونظير ذ« " و18»"المختلفة

سمعت له صوتاً، فإن حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه، أدى صوتاً آخر، فإن 
ل الـوتر غفـالً   أدناها قليالً، سمعت غير اإلثنين، ثم كذلك كلما أدنى إصبعه من أو

لـس مهتـزاً   غير محصور، تجده باإلضافة إلى ما أداه وهو مضغوط محصور، أم
ة الوتر صالبته، وضعفه ورخاوته، فالوتر في هـذا التّمثيـل   ويختلف ذلك بقدر قو

وت كالحلق، والخفقة بالمضراب عليه كأووت في أقصى الحلق، جريان الصل الص
فيه غفالً غير محصور كجريان الصوت في األلف الساكنة، ومـا يعترضـه مـن    

وت فـي مخـارج الحـروف مـن     لصالضغط والحصر باألصابع كالذي يعرض ل
  ".19»"المقاطع، واختالف األصوات هناك كاختالفها هنا

هـ) هو نتاج اآلليـات   392" (ابن جنيهذا المسلك االستعاري الذي سلكه " إن
التي تمخضت عن تفعيل الذّكاء الفطري في ظل غياب المرجعيـة التّقنيـة الـذي    

" مـن تعـويض   ابن جنـي ميزت المرحلة التّأسيسية لعلم األصوات، وبذلك تمكّن "
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على شـروط المماثلـة   «القصور اإلجرائي، باالهتداء إلى الملمح االستعاري القائم 
  لمعالم االشتغال الصوتي.   معياري تقود إلى تقديم توصيف" التي 20»"والمشابهة

في تعويض القصور اإلجرائي النّـاتج عـن    االستعاريوقد استمر هذا المسلك 
غياب السند التّقني مع التّوجه الصوتي الذي انخرط ضـمن مفاصـل المشـروع    

عـة فـي   انفتاحا واسعا على علوم الحضارات المتنو«الفلسفي العربي، الذي انفتح 
أكبر عملية مثاقفة كان من نتائجها المباشرة والطّبيعيـة: االسـتفادة العميقـة مـن     
الوسائل المفاهيمية والمنهجية التّقنية التي يوفرها علم المنطق والفلسـفة، اسـتجابة   

ة التّطور العلميللر21»"غبة في تدعيم فاعلي."  
ة، أن تصلبت إجرائيؤيةة وقد كان من نتاج هذه الرباالنفتاح  المقاربة االستعاري

على التّصورات العلمية والطّرائق اإلجرائية التي اخترقت المجال المعرفـي لعلـم   
األصوات، إثر االنفالت عن أسر المنظومة النّحوية، واالرتهان إلى مبدأ التّكامـل  

نطقيـة  المزج بين الدراسات اللغوية والدراسـات الم « ق بفعل المعرفي، الذي تحقّ
والرياضية والفلسفية، فجاءت المباحث اللغوية عندهم مختلطة  بالكثير من المباحث 

"، على نحـو مـا تجلـى فـي     22»"الطّبيعية، والرياضية، والموسيقية، والتّشريحية
ـ 339-" (الفارابـيالمقاربة الصوتية التي قدمها " ) معتمـدا علـى مصـوغات    هـ

ضح من خـالل  وت وبعض اآلالت الموسيقية، وهو ما يتّالتّشابه بين الجهاز المص
ة والثّقـل  ة والثّقل في النّغم اإلنسانية هي بأعيانها أسباب الحدوأسباب الحد« قوله: 

ة، والمزامير كأنّالحلوق كأنّ المسموعة من المزامير فإنها حلـوق  ها مزامير طبيعي
فـإذا دفـع   « لسريانه في الحلق "، يسري فيها الهواء على نحو مشابه 23»"صناعية

  اإلنسان هواء التّنفس إلى خارج جملة واحدة وترفق لم يحدث صـوت محسـوس  
وإذا حصر اإلنسان هذا الهواء في رئتيه وما حواليها من أسفل الحلـق، وسـرب   

صال وزحم به مقعر الحلـق وصـدم أجـزاءه    أجزاءه إلى خارج شيئا شيئا على اتّ
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ما تُحدث بسلوك الهواء في المزامير، فإذا ضيق مسـلكه  حدثت حينئذ نغم، بمنزلة 
  "24»"كانت النّغمة أحد، وإذا وسع كانت النّغمة أثقل

فق التّشريح فـي رحـاب الـذّكاء    أاالنموذج الصوتي العربي واختراق  3-1

أسهمت المرحلة االنتقالية التي شهدها الدرس الصوتي العربي من المجال  الفطري:
إلى المجال الفلسفي في تجاوز فكرة االنغالق على النّسق المعرفي  المعرفي النّحوي

الموحة المتعدة المعرفيفـي  «سهمت أدة، التي د واالنخراط ضمن مشروع المرجعي
ترسيخ معارف جديدة تتأسس على قيمة البرهنة والتّعليل لكل اختبـار وفـي كـل    

  ".  25»"دراسة
رس الصـوتي  لمنطلق اإلجرائي للـد وقد كان من نتائج هذا التّحول أن استند ا

آخر شـروط  « العربي على مرتكزات تطبيقية أعمق، تمكن من خاللها من تحقيق 
"، إذ توفرت لهذا العالم الشّيخ، أسباب ابن سينااالكتمال والنّضج مع الشّيخ الرئيس "

"، وتقديم رؤية صوتية تنهض علـى  26»"االستفادة العميقة من كل مجهودات العرب
إذا كانت الدراسـات الصـوتية   الم االشتغال الفيزيولوجي والفيزيائي المباشر، فمع

الحديثة قد استقرت على الصيغة النّهائية لصورة الجهاز النّطقي بمختلف تمفصالته 
العضوية وهيأته الفيزيولوجية بفعل التّنافذ العلمي بـين الـدرس الصـوتي وعلـم     

هـ) التي استشرف مـن خاللهـا    427" (ابن سينامساهمة " وظائف األعضاء فإن
عتبات التّشريح الذّاتي قد انتهت إلى ما يشبه نظرية فيزيولوجية قائمة على معـايير  

بين حكمة الحكماء، ودقة اللسانيين وتشريح المشرحين، فجـاء  « علمية جمع فيها 
وأجهـزتهم  آية في الدقة وعلما بارزا فاق فيه كثيـرا مـن المحـدثين بـأدواتهم     

  ".  27"»الحديثة
ضح ذلك من خالل التّوصيف الفيزيولوجي لبواعث عملية التّصـويت التـي   ويتّ

الصوت فاعله العضل التي عنـد  «أسندها للوترين الصوتيين معبرا عن ذلك بقوله: 
الحنجرة، بتقدير الفتح وبدفع الهواء المخرج وقرعه، والتّه الحنجرة، والجسم الشّبيه 
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  ار، وهي اآللة األولى الحقيقية، وسـائر اآلالت بواعـث ومعينـات   بلسان المزم
وباعث مادته الحجاب وعضل الصدر، ومؤدى مادته الرئة، ومادته الهـواء الـذي   

  ".28"»يموج عن الحنجرة
والشك ة االشتغال الفيزيولوجي للصوت التي أثبتها " أنتتوافق مع ابن سيناآلي "

الصوتية الحديثة، بعد أن أتيح لهـا فرصـة إخضـاع    ما استقرت عليه الدراسات 
شريح العلمي، واإلحاطة بمختلف تفاصـيله العضـوية وهيأتـه    الجهاز النّطقي للتّ

  التّشريحية.  
ـ ابن سيناولم يكتف "   د عـن  " بمجرد حدث التّوصيف الفيزيولوجي المتولّ

ما تجرأ علـى  نّخذها الحنجرة وما يجاورها من أعضاء، وإمراقبة األوضاع التي تتّ
" في غياب أدنى الشّروط التي توفرها التّقنية المخبريـة  29تشريح الحنجرة واللسان"

رس الصوتي التّراثي الدخول إلى فضاءات علمية أعمق تخلصـت مـن   ى للدليتسنّ
  سلطة األنموذج الصوتي اللغوي القائم على ترديد مقوالت سيبويه.

العربي دعائم تصلبه في ظل الذّكاء الفطري من وبذلك استمد األنموذج الصوتي 
األرضية اإلجرائية التي تأسست عليها بعض القضايا الصـوتية التّراثيـة، التـي    

الخليل بـين أحمـد   ارتهنت إلى المنطق الرياضي في المنجز الصوتي الذي قدمه "

السفة فـي  " وجمهور الفابن جني" والملمح االستعاري الذي استعان به "الفراهيدي
مقاربة اآللة المصوابن سينامه "تة، والمقترح التّشريحي الذي قد."  

  األنموذج الصوتي العربي في رحاب الذّكاء االصطناعي: -2

المرجعية التّأسيسية لالنتماء المعرفي لعلم األصوات ضـمن مجـاالت   -2-1

أحدثت اللسانيات بانخراطها في مجاالت الذّكاء االصـطناعي   الذّكاء االصطناعي:
تحوال جوهريا في آليات المقاربة اللغوية، أدى إلى انبثاق معرفة السـنية مغـايرة   
تغيرت بموجبها الشّروط المنهجية واإلجرائية التي تنهض عليها المقاربة االلسـنية  

ت مرتكزاتها النّظرية واإلجرائيـة فـي   لدأبت الدراسات اللسانية منذ أن تشكّ«فقد 
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بداية القرن العشرين على ضبط اإلواليات التّنظيمية لألنسـاق اللغويـة المختلفـة    
[....]، حيث تركزت اهتماماتها على وصف بنيات اللغات، وتقنين أنماط اشـتغال  

ـ مكوناتها [....] وفق استراتيجيات بحث جديدة تؤس زا س لنفسها موقعا علميا متمي
تعيد من خالله رسم حدود التّقاطع القـائم بينهـا وبـين المعلوميـات، والمنطـق      

  ".30»"والسيكولوجيا والذّكاء االصطناعي داخل المجال األرحب للعلوم المعرفية
ة المتجدؤية التي تولّوقد انبثقت هذه الردت إثر دة للغة، في ظل الممانعة المعرفي

البنوي السلوكي، الذي أوغل في تبني مقوالت النّسـق  االنعتاق عن هيمنة األنموذج 
فقد كان من الطّبيعي « وفقا لرؤية تحليلية استوجبت إقصاء الفاعلية األدائية للكالم، 

ين إلى البحث عن أنموذج جديـد يجيـب   أن تقود االنتقادات التي وجهت إلى البنيوي
وجه البنوي الـذي  " للت31ّ»"ايراعن األسئلة العالقة، وينحو بالبحث اللساني منحى مغ

"، القائم على إجرائيـة جمـع   32»"ضمن حدود السياج الوصفي التّصنيفي«انحصر 
المعطيات اللغوية وتنظيمها في مختلف مستوياتها سواء أكانت صوتية أم صرفية أم 

المتحكمة في الوقائع اللغويـة   Constantesالكشف عن الثّوابت « تركيبية،  بهدف 
  ".33»"دت أشكالها واختلفت مظاهرهاتعد مهما

ولئن كان التّوجه البنوي قد أفرز منظومة لسانية حرصت على تقـديم أنمـوذج   
   ة، فـإنالنّظـام   معرفي يعتمد على المنهج االستقرائي لتوصيف اللغـات البشـري

المعرفي الذي تنهض عليه اللسانيات التّوليدية يتعارض مـع مقتضـيات التّحليـل    
ي البنوي فهو إذ ينحو صوب تمثل الطّابع االفتراضـي والتّفسـيري للبحـث    االلسن

االلسني، فإنه يعكس حدث القطيعة االبستمولوجية بين المنهج الوصـفي السـلوكي   
ة والمنهج التّوليدي فالتّحول المنهجي الذي شهدلم يقف عنـد  « ته اللسانيات التّوليدي

"، فكان أن أفـرز  34»"نّظرية اللسانية برمتهاحدود المفاهيم الواصفة فقط بل طال ال
األنموذج التّوليدي مقاربة لسانية ذات طابع عقالني، يقتضي حدث االقتـران بـين   

  ".35التّصور االفتراضي والبعد اإلجرائي التّجريبي"
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ة لم يكتف بمجرة التّحويلية التّوليديني في ظل مقترحات النّظريد فالتّصور االلس
ما انتصر لمنطق االستدالل الصوري الذي يتوافق مع التّجريدي للغة، وإنّالتّوصيف 

فانصب اهتمام التّوليدين تبعـا لـذلك علـى    «الخصوصية التّوليدية للكفاية اللغوية، 
ة، يمكن أن تشمل سائر اللغات، وصياغة مثـل تلـك القواعـد    صياغة قواعد عام

  ".36»"فقا لمعايير منطقية ورياضيةيفرض االستناد إلى نماذج مفترضة مستنبطة و
ـة، اسـتوجب     إنـة التّوليديهذا المنحى التّصوري الذي ارتكزت عليه النّظري

عمليـة توليديـة وتحويليـة    «التّعامل مع المكون النّحوي (التّركيبي) للغة بوصفه 
". وعليه، لم يعد النّحـو  37»"بة قادرة على إنتاج جمل نحوية صحيحةمنظمة ومركّ

التّقطيـع واالسـتبدال علـى العينـات     « جرد مقاربة تصنيفية تخضع إلجرائية م
"، تستدعي االشتغال علـى  39»"نظرية صورية استنباطية« ما غدا "، وإن38ّ»"اللغوية

ـة   ضبط التّصوـة اللغوية للكفاية المتنامية التّوليدية التي تعكس الفاعليرات المعرفي
روعية التّرافق المعرفي بين اللسانيات والحقول المعرفية وهو ما دفع إلى انبثاق مش

في إطار مشـروع  « التي أفرزتها منظومة الذّكاء االصطناعي، والعلوم العرفانية، 
مسـارات النّظـام    Modélisation ونمذجة Simulation تقييسمشترك يقوم على 

ـ «" ضمن مسـعى يتـوخى   40»"اللغوي كما تتم في الدماغ "العضـو  ل بنيـة  تمثّ
  م في عملية اإلنتاج اللغوي." المتحك41ّ»"الذّهني"

وقد كان من نتاج هذه الرؤية أن انعكست على إجرائية المعالجة الصوتية، حيث 
انجذبت صوب مدار االشتغال التّوليدي الذي انخـرط ضـمن مجـاالت الـذّكاء     

تعقـب البعـد   االصطناعي، فكان أن سلكت المقاربات الصوتية مسـلكا تشـريحيا   
ة المضمرة التي تتحكّوت، ضمن مسعى تمثّالبيولوجي للصم فـي  له للعمليات الذّهني

  .عملية التّصويت، والتّمظهرات الفيزيولوجية التي ترافق أحداث التّلفظ
ظرية الصوتية (الفونتيكية) في ظل التّصور وعليه لم ينحصر البعد التّشريحي للنّ

ب التّمفصالت العضـوية لجهـازي   الفيزيولوجية التي تتعقّالتّوليدي ضمن الحدود 
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النّطق والسمع، وإنما عمدت إلى استبطان األوضاع البيولوجية المضـمرة، التـي   
مالمـح  «ترتهن إلى الوظائف الذّهنية التي يؤديها الدماغ البشري، والتي تعكـس  

ماغ األعصـاب للـد   الخريطة الدماغية لمناطق اللغة انطالقا من تشريحات جراحي
  ".42البشري، والدراسات البيولوجية للوظائف اللغوية المسؤولة عن اللغة""

ـة   ومن ثمباستثمار المعـارف اإلجرائي (ةالفونتيكي) ةوتية الصلم تكتف النّظري ،
التي تطرحها المباحث الفيزيولوجية والفيزيائية وما تمخض عنهـا مـن تفاصـيل    

ة وأكوستيكية الـذّكاء  ة فحسب، وإنّتشريحيما اختبرت اإلمكانات التي أفرزتها نظري
سم بتقنية عالية، اكتسبت مالمحها االصطناعي التي اعتمدت على ثوابت إجرائية تتّ

بفعل اختراق الفضاءات المعرفية ذات البعد اإلدراكي العصـبي والملمـح التّقنـي    
لفهم مسـارات اإلنجـاز الكالمـي     «الرقمي، الذي استثمرته الدراسات الصوتية 

ل سيرورتها من خـالل  "، التي يمكن أن نتمث43ّ»"دة وشرح مراحلها المتداخلةالمتعد
"، والذي يعكس المسارات الذّهنيـة والمسـالك   44ت أدناه"ط التّشجيري المثبالمخطّ

  الفيزيولوجية والفيزيائية التي يسلكها الصوت ضمن سيرورة تمظهره.  
اللسانيات من انتزاع مشروعية االنتماء المعرفي إلـى مجـاالت    وبذلك تمكنت

 Cognitifههـا المعرفـي   د قدرة توجأن تؤكّ«الذّكاء االصطناعي، حيث استطاعت 
على تقديم مراجعات تقويمية لكل الثّوابت النّظرية والمنهجيـة واإلجرائيـة التـي    
تفرضها مستلزمات االستقصاء الصوري إلدراك بنيات اللغة ومكوناتها، والوظائف 

  ".45»"الذّهنية التي تنتجها وكذا نمذجة القدرة اللسانية اإلنسانية وتقييسها آليا
  تية العربية في رحاب الذّكاء االصطناعي:روافد الدراسة الصو-2-2

 الرافد التّوفيقي بين التّصورات النّظرية وإجرائية الذّكاء االصـطناعي: -2-1

ينهض هذا الرافد على ضرورة ترافق التّصورات التّنظيرية بالمعـالم اإلجرائيـة   
عبد الرحمن الحاج ظرية الحاسوبية، وقد تبنى هذا المشروع في الجزائر الدكتور"للنّ

، حيث  قدم مشروعا توفيقيـا ينـأى عـن فكـرة القطيعـة      -رحمه اهللا-" صالح
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ة بين المنجز اللغوي بصفة عاموتي-ةاالبستمولوجيبما فيه الص- إفـرازه   الذي تم
في ظل الذّكاء الفطري، ومستجدات المعالجة التّطبيقية التي تمظهرت بمظهر تقني 

ى االستفادة من مكتسـبات الـزمن التّكنولـوجي فـي     مخبري، ضمن مسعى يتوخّ
حضور المرجعية التّنظيرية، فكان أن عمد إلى صياغة معالم مشروع تعليمي وسمه 

ـ  ن" استقطب من خالله عددا من الطّلبة الذيالعالج اآللي للغة"بـ:  لوا علـى  تحص
اآللي، تـم   معارف علمية دقيقة في المجال الرياضي وهندسة المعلومات، والحاسب

الطّلبة  تزويدهم بدروس مكثفة في اللسانيات واللسانيات العربية، وفي المقابل تدرب
ـة   المتحصلين على شهادة الليسانس في األدب العربي على تقنيات البرمجـة اآللي

  ".  46ودروس في الرياضيات التّطبيقية والحاسوبيات"
المأزق الذي وقعت  على وعي بأن" عبد الرحمن الحاج صالح"فقد كان الدكتور 

فيه اللسانيات الحاسوبية، يكمن في منطق التّعامل مع اللغة برؤية انعزالية، مفرطة 
ة بمنأى عن التّصوة التّقنيؤيفي تبني الرطغيان الجانـب  «ا دفع إلى ر النّظري، مم

  ".47»"الحاسوبي على الجانب اللساني
ا كان اإلطار المرجعي للنّولمة الحديثة يستمدة العربيوتية الصحضوره من  ظري

ر بفعـل  البعد التّأصيلي الكامن في الصوتيات التّراثية، ومن المعلم الحداثي المتـوفّ 
" فـي  عبد الرحمن الحاج صـالح "االنفتاح على المنجز الغربي، فقد أشار الدكتور 

" إلى -مفاهيمها األساسية– النّظرية الخليلية الحديثة أكثر من موضع من كتابه: "
ة المؤسة التّراثيوتيسـة علـى منطـق رياضـي    ضرورة إخضاع المقوالت الص  

ة التّحليل والقياس الحاسوبي، تماشيا مع المسعى التّطويري للدوتي إلجرائيرس الص
–العربي بمنأى عن فكرة االنسالخ من الصوتيات التّراثية، فالغاية من هذا المسعى 

لآلراء  منتقىها امتداد التّعريف بهذه النّزعة التي تصف نفسها، بأنّ«  -منظورهمن 
ة الخليل بن أحمد. وفي الوقت والنّظريات التي أثبتها النّحاة العرب األولون، وخاص

ـ نفسه مشاركة ومساهمة للبحث اللساني في أحدث صورة وخاص ق ة البحث المتعلّ
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" عبـد الـرحمن الحـاج صـالح    "كتور يأ للد". وهو طموح ته48»"بتكنولوجيا اللغة
ياضي الذي تأسوإخضـاعه  العـين س عليه معجم "مباشرته باستثمار المنطلق الر "

للبرمجة الحاسوبية قصد الوقوف على هندسة النّظام الصـرفي والتّركيبـي للغـة    
  ".49"العربية عبر الوسيط اآللي

  الرافد التّرجمي:-2-2

سبل التّواصل مع المنجز اللساني الغربي، ولذلك فقد كان تعد التّرجمة سبيال من 
من الطّبيعي أن تكتسب صفة الرافد الذي يعزى إليه انفتاح الدرس الصوتي العربي 
على التّحول اإلجرائي والمنهجي الذي طرأ علـى البرنـامج التّحليلـي للسـانيات     

  الغربية.
كاء علـى  المنجز الغربي االتّبناء على هذا التّصور استدعى حدث االنفتاح على 

أداة من أدوات تحديث الثّقافة العربية، ومـدخال  «مقتضيات الفعل التّرجمي بوصفه 
اًمهم   ة ما هو كائن ناجز، ومفتاحـا للـدخول إلـى  لتجاوز ذهينة ما كان إلى ذهني

". وعليه، استرشدت الصوتيات العربية 50»"اإلنجازات العلمية والمعرفية المعاصرة
بالسند التّرجمي وهي تباشر مشروع األخذ بنمـاذج التّنظيـر    -في بعض تجلياتها–

ق في المراجـع  ومعايير التّطبيق التي أفرزها الذّكاء االصطناعي، على نحو ما تحقّ
على سبيل التّمثيل ال الحصر–تة أدناه المثب-:  

ترجمـة جـالل    ،1، مبادئ علم أصوات الكالم األكوستيكي، طليدفوجد بيتر �
    1992 شمس الدين، راجعه الدكتور سعد مصلوح،

ديفيد أبرومكي، مبادئ علم األصوات العام، ترجمة وتعليـق محمـد فتـيح     �
  .1998، 1مطبعة المدينة، ط

اإلنسان اللغة الرمز، التّطور المشترك للغـة والمـخ    -ترنس دبليو ديكون �
 2014القاهرة، رجمة، ، المركز القومي للت1ّترجمة شوقي جالل، ط
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 االضـطرابات النّطقيـة والفونولوجيـة    نيكوالس بانكسون، -جون بيرنثال �
 ، دار وائـل للنشـر  1ط 2009ترجمة جهاد محمد حمدان، موسى محمد عمايرة، 

  األردن
أساسيات ، لورانس ج. رافائيل -كاثرين س. هارس -جلوريا ج. بوردن- �

، ترجمة محيـي الـدين   علم الكالم دراسة في فيزيولوجيا الكالم وسمعياته وإدراكه
  ، دمشق1998حميدي دار المدى للثقافة والنّشر، 

ل إلى التّصوير الطّيفي للكالم، ترجمـة سـعد عبـد    ، مدخإرنست بولجرام �
 ، القاهرة.2001العزيز مصلوح، عالم الكتاب، 

شهد الدرس الصوتي العربي تحوالت منهجيـة   الرافد التّقني المخبري:-3-2
وإجرائية ارتقائية، تحول بموجبها محور الدراسة الصوتية من حيز التّنظير الـذي  

كاء الفطري إلى فضاء أرحب، استجاب لفكر المرحلة التّقنيـة  ارتهن إلى معايير الذّ
 التي انفتحت على مكتسبات الزمن التّكنولوجي، الذي ارتاد آفاق معرفية إجرائيـة 

ضـت  انخرط بموجبها األنموذج الصوتي العربي ضمن مسارات البحث التـي تمخّ 
إذا كانـت الدراسـات   فعن تفعيل آليات التّحليل التي أفرزها الذّكاء االصطناعي، 

الصوتية القديمة قد تشكلت مالمحها وانبنت أطروحاتها التّنظيرية على أساس نَفسي 
وت، ووضع اليد على الحنجرة، واستشعار ذبذباته المتناثرة في بتحسس موضع الص

ر للبحث اللغوي، وخاصة األصوات فقد تيس« الهواء امتثاال لمنطق القياس الذّاتي، 
ر في الماضي، وأصبح من الممكن تعويض الـنّقص  ر الحديث ما لم يتيسفي العص

ـ      في الوسائل، واستغالل اآللة استغالال جيـدا يعـين علـى التّثبـت مم ره ا تقـر
  ".51»"المالحظة

صت الدراسة الصوتية العربية مـن ذلـك   وقد كان من نتائج هذا التّحول أن تخلّ
ارس اللجوء إلى طرائق ذاتية تعين على كشف م على الدالبعد الذّوقي الذي كان يحتّ

  ـة، كـأنة التي تميز األصوات اللغوية والمالمح الفيزيائيالتّمفصالت الفيزيولوجي 
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رس تهيأ للـد يضع الدارس يده على تفاحة آدم ليحدد صفتي الجهر والهمس. وبذلك 
رح التّقليـدي  الصوتي العربي االنفتاح على استراتيجيات أكثر نضجا، تجاوزت الطّ

القائم على التّصور الحدسي، وانعطفت بسيرورة الطّرح الصوتي من إطار التّنظير 
ـ  السطحي والتّقسيم الفيزيولوجي المجرد إلى رحاب ترتاد أفق المعاينة اآللية، ا مم

أفضى إلى إفراز عدد من الدراسات العلمية، التي أبانت بالوصف والتّحليـل عـن   
  نّطقي، وما يشمله من أعضاء وتجاويف وموقعيات.مكونات الجهاز ال

إزاء هذا التّحول النّوعي الذي لحـق بالبرنـامج الصـوتي بمختلـف هياكلـه      
الفيزيولوجية والفيزيائية، تبلورت التّصورات المبدئية لمـراودة حقـل الصـوتيات    
بابتناء خطة استراتيجية تقصف بمبـدأ الحـدس العلمـي التّخمينـي، وتسترشـد      

ما سـواء مـن النّاحيـة    يات تقدقت الصوتحقّ«بأطروحات الزمن التّكنولوجي، فقد 
من النّاحية التّقنية. ولنذكر بعض المراحـل الحاسـمة: اختـراع آلـة      مالنّظرية أ

التي سمحت بدراسة حركية أعضـاء   La cinéradiographieالتّصوير اإلشعاعي 
مة الطّيف النّطق، واختراع مرسLe spectrographe اختراع مركب الكالم  ثمLe 

synthétiseur de parole سهمت في إعداد النّظريات الجديدة أ، وهي اآلالت التي
ا أدى إلى انبثاق األسئلة عن سبل ، مم"52»"حول الصوتيات الفيزيائية وإدراك اللغة

معاينة تفاصيل الكينونة الصوتية، فكان أن اقتحم علم األصوات الحدود اإلجرائيـة  
ـ   للعلوم المادية وعلى رأسها ح علم وظائف األعضاء وعلم الفيزياء لتـأطير الملم

على إثره على منطق التّسنين الذّاتي، وهو ما أفضـى  المادي للص وت اللغوي ارتد
  إلى إقرار علمي مغاير لمالمح التّصور التّراثي استرشد بهدي المقاربات المخبرية.         

زودت الجامعـات العربيـة   وقد انعكس هذ التّحول في الواقع التّعليمي، حيـث  
ل فكر المرحلة التّقنية الذي أتاح أدوات للتسجيل بمخابر وآليات تقنية، تعين على تمثّ

  الصوتي والتّحليل المخبري على حد سواء.
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وعليه فإن وتي العربي من حيـز  تعقب المسار الذي تحورس الصل بموجبه الد
عالجة التّطبيقيـة اإلجرائيـة ذات الملمـح    الممارسة الصوتية الذّاتية إلى فضاء الم

اإلليكتروني الرقمي، الذي عوضت فيه خصوصية البحث الذّاتي بالتّقنية اإلجرائيـة  
يستوجب مرافقة مختلف التّحوالت المنهجية التي انعطفت بمحور الدراسة الصوتية 

  العربية من حيز الذّكاء الفطري إلى رحاب الذّكاء االصطناعي.
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غة أحد أسهل وأنجع وأسرع الطّـرق  يعد التّعلّم االنغماسي للّ ملخّص المداخلة:

م من أي قيود تُشعره بـالنّفور، إذ يشـبه   نظرا لتحرر المتعلّالتّعلُّمية على اإلطالق 
األمر أي نشاط روتيني يقوم به الشّخص في حياته اليومية، وهي الطّريقـة نفسـها   
التي يتعلّم بها الطّفل لغة األمومة من محيطه. وألن المجتمع اللغوي اليوم ال يشكّل 

 اكتساب لغة ة، فإنة صحية    بيئة لسانية سليمة يحتاج إلـى وسـائط انغماسـيقياسي
 بديلة، التي نذكر من بينها البرامج اإللكترونية، وهي محور حديثنا في هذا البحـث 
  وباألخص تلك التي تدعم اللغة العربية بشكل مباشر، وسيكون تركيزنا هاهنا على:

ـ     .1 ر برامج التّعرف الصوتي على الكالم وفوائـدها االسـتعمالية (عنـد غي
 المتخصصين).

 Easy Translate تطبيـق تطبيقات التّرجمة اآللية الشّائعة: مـن مثـل    .2
 ل.گوگومترجم  iTranslateتطبيق و

اطقين بغيرها: وسنتحدث عـن التّطبيـق الـرائج    تطبيقات تعليم اللغات للنّ .3
 العربية." الذي يدعم بلغات جديدة باستمرار، ومن بينها اللغة Duolingoوالنّاجح "

4. ة الجادة: مثل لعبة "وصلة" التي تناسـب المتكلّمـين علـى    األلعاب اللغوي
 اختالف أعمارهم وتحصيلهم اللغوي.  

 المترجم اآللي في مواقع التّواصل االجتماعي. .5
 المصحح اللغوي في الهواتف واللوحات الذّكية. .6
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  لتّعـرف الصـوتي  األلعاب اللغويـة، التّرجمـة اآلليـة، ا    الكلمات المفتاحية:
  االنغماس اللغوي، التّصحيح اآللي، التّدقيق اللغوي، البرامج اإللكترونية.

  المداخلة:
االنغماس من غَمس بمعنى "غطّ الشّيء. يقال: غَمست  بين االنغماس والغمر: •

ومنه االنغماس اللغوي، وهي عملية تعلّمية منظّمـة تـتم عـن     1الثّوب واليد في الماء"
طريق خوض تجربة العيش في بيئة لغوية قياسية قصد اكتساب لغة جديدة أو تطـوير  

ومنـه   Immersionلغة مكتسبة مسبقا.  وهو التّرجمة األقرب إلـى اللفـظ الفرنسـي    
يا ومؤقتا. ومثله "الحمام ، ألن الغمس قد يكون جزئImmersion linguistiqueمصطلح 

. أمـا الغمـر   Bain linguistiqueاللغوي" وهي ترجمة حرفية للمصـطلح الفرنسـي   
؛ فهو من غَمر، وهو "يدل على تغطية وسترٍ فـي   Submersion linguistiqueاللغوي/

  ؛ وهي عملية تشبه االنغماس لكنها غير منظّمة.2بعض الشّدة"
 Submersionمتداولة تعادل مصطلح الغمـر اللغـوي/  هناك تسميات أدبية كثيرة 

linguistique    /؛ علـى رأسـها: االنغمـاس الفـائقsuper immersion  واالنغمـاس ،
 non institutionnalisée، واالنغماس غير المؤسسـي/ pseudo-immersionالزائف/

   .3immersion sauvageواالنغماس الوحشي/
أن  اللغويين هو أن األول منظّم بعكس الثّـاني، إالّ فالفرق بين االنغماس والغمر 

ميزة مشتركة تجمع بينهما، وهي تلك القطيعة الجلية التي تفصـل بـين الميـدان    
 ة. أي أنة أكثر من الثّقافية اللغويراسي والميدان اُألسري، ويكون ذلك من النّاحيالد

أن تعلّم لغة أخرى عن طريـق  . ويرى... 4لغة البيتمختلفة عن  لغة مدرسةهناك 
ة وثقافـة  الغمر يؤدي بصاحبه إلى االبتعاد "عن الهدف النّهائي من تعلّمه اللغة الثّاني

مها ال يعني أن تغطي على ثقافته أو تغمره نهائيا، فيأخـذ مـن   البيئة الجديدة، فتعلّ
كثيرة فال  المجتمع حاجته، وبتدرج، ال أن يغرق مرة واحدة فيه، وتأتيه المعلومات

 .5يستطيع السيطرة عليها"
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إن المقصود باالنغماس اللغوي إذن هو عملية تعلُّم منَظّمة ِللُغة ثانية بعد اللغـة  
األم، أو عيش تجربة تطبيقية لممارسة اللغة األم إن كانت هـذه األخيـرة مهـددة    

  (فـي فرنسـا  بالخطر على السنة متكلّميها. وقد تبنّت بعض المؤسسـات الغربيـة   
وكندا، وبلجيكا وإنجلترا، وأمريكا...) هذه الفكرة وخرجت بنتائج مذهلة، وباألخص 
مع فئة األطفال وقد بينت بعض الدراسات الميدانية التي أجريـت علـى مـدارس    
االنغماس أن هذه الطّريقة أنجع وأسرع من الغمر؛ حيث تبني بـرامج االنغمـاس   

تهم في جو ثقافي مختلف، مفعم بـالقيم والتّـاريخ   جسر تواصل بين األطفال وعائال
المنقول بلُغة المدرسة. في حين ينتج الغمر اللغوي قطيعة ثقافية كبيـرة، إذ تجـد   
العائالت نفسها أمام المجهول، سواء مـن حيـث مـا يتعلّـق بالنّظـام التّربـوي       

مـاعيين فـي   من حيث التّفاعل مع الفـاعلين االجت  موالمضامين ومناهج التّعليم، أ
المدرسة (المعلمون، والتّالميذ والعائالت...)، مما يجسد مباشرة هذا المناخ الثّقافي 

  .6المغاير
يمكن للمتعلّم باالنغماس أن يجد  االنغماس الطّبيعي واالنغماس االصطناعي: •

 لنفسه بيئة لغوية قياسية طبيعية، لكّن ذلك ال يتحقّق إال في المجتمعات التي تتشـابه 
ا إذا تعذّر األمر  فيها اللغة األمكما هـو الحـال فـي البلـدان     –ولغة األمومة، أم

فإن البحث عن بيئة اصطناعية هو الحّل الوحيد المتبقي، ويكـون ذلـك    -العربية
   ـة، والمسـاجد   باالحتكاك بالمتكلّمين المثـاليين فـي بعـض المؤسسـات التّعليمي  

بالتّلفزيون، والشّابكة وتطبيقات الهاتف الـذّكي   والمتاحف، والمسارح، أو االستعانة
والكتب والمجالت والجرائد، أو حضور الجلسات والنّدوات العلمية والثّقافيـة ومـا   

 ف إذا ما تعلّق األمر بالنّاطقين بغيـر العربيـة  اشابه...، وقد يكون كل ذلك غير ك
ـ  رفون علـى عمليـة   حيث يحتاج األمر إلى تنظيم أكثر مع االستعانة بوسطاء يش

االنغماس، وتتم العملية بوجوه مختلفة تُضاف إلى ما سبق ذكره؛ من مثل: اإلقامـة  
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اللغوية، والسياحة اللغوية، والتّسوق اللغوي، واالنخراط في المعسكرات اللغوية إن 
  .7وجدت، وتُسمى أيضا بالقرى اللغوية

  
اصطناع بيئة لالنغماس اللغـوي   تذهب بعض المؤسسات في البالد الغربية إلى

ة م أنّه في حصبغية تعليم اللغة بطريقة محاكية لالنغماس الطّبيعي، فال يشعر المتعلّ
تعليمية رسمية، بل يبدو األمر تلقائيا وعفويا، وتعتمد هذه الطّريقة البيداغوجية عادة 

 :على ثالث حقائق أساسية
 ، وهذا بفضل التّبادل مع األقراننتعلّم لغةً بشكل أسهل بممارستها  -

وبمواجهة المواقف الواقعية مع دروس في الحياة الحقيقية، في المتحـف أو    -
 في الحديقة...

  .8وحينما نلتمس حواسنا وعواطفنا: للمناقشة، والمشي، ولتناول الطّعام  -
غـب  يحتاج أي متكلّم باللغة العربية أو را االنغماس في بيئة لغوية عربية: •

في تعلّمها إلى اكتساب اللغة القياسية ونقصد بها الدرجة البسـيطة مـن العربيـة    
الفصحى، وتنجم هذه الحاجة من طبيعة الجماعات اللغوية التي تتواصل في حياتها 
اليومية باللهجات المختلفة في أحسن األحوال، وعلى العاميات في معظم الحـاالت  

ما تحتاج إلـى الممارسـة   درس النّظري وحده. وإنّوأسوئها. واللغة "ال تكتسب بال
ة ومداومة االستماع إليها واستخدامها حتى تتحول إلى ملكـة أو مـا يشـابه    العملي

اكتساب أو ممارسة لغة في بيئة  
لغوية قياسية

)انغماس لغوي(تعلُّم منظَّم 

انغماس طبيعي انغماس اصطناعي

)غمر لغوي(تعلّم غير منظّم 
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ا كانت اللغة الفصيحة قد حرمت من البيئة الطّبيعية التي تستعمل فيهـا  ذالملكة. وإ
ناعية وخلق البيئات الصة من أجل توفير المناخ فال أقّل من اصطناع الوسائل العملي

 .9المالئم الكتسابها وتنميتها"
يمكن للمتكلّم الذي يسعى إلى االنغماس أن يجد أبسط الحلول، فيوفّر الظّـروف  
المناسبة إلنجاز هذه التّجربة في البيت بالوسائل التـي نسـتعملها يوميـا؛ منهـا     

اإللكترونية (الحاسـب   اإللكترونية وغير اإللكترونية: فيسعى إلى تغيير لغة اآلالت
الهاتف، اللوحات الذّكية...)، وسماع األغاني واإلذاعات وقراءة الكتـب، والكـالم   

  :10بصوت مرتفع؛ ويكون ذلك باللغة الهدف

  
يشترط في المتعلّم باالنغماس أن تكون له بعض الكفاءات اللغويـة فـي اللغـة    

ناطقا بها أم لم يكن، وقد ينطلق من الهدف، وهي في حالتّنا هذه العربية، سواء كان 
معرفته لبعض األلفاظ الشّائعة على األقل، أو أن ينطلق من معجمه الديني إن كـان  
مسلما أو مهتما باإلسالم، أو من حفظه  لألناشيد واألغاني العربيـة، أو متابعتـه   

ة وللدة أو المدبلجة إليها، أو احتكاكه بالنّاطقين بالعربيإن كانوا يعتمدون راما العربي
واصل... وفي حال وجود قاعدة بسيطة مثل هذه فإن المتعلّم يكون قـد  اللهجات للتّ

مهد طريقا لخوض هذه التّجربة اللسانية المختلفة. ونُضيف إلى ما قلناه؛ وجود نيـة  
ورغبة في التّعلّم، مما يساعد على ابتكار الوسائل المختلفة للوصول إلـى الهـدف   

  المنشود.
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لّط الضوء على البرامج والتّطبيقات اإللكترونيـة الحديثـة   سوبما أن بحثنا هذا ي
فإنّنا سنصوب نظرنا نحو ما هو معروف ومستعمل عند العامة ال عنـد الخاصـة   

  وباألخص فئة الشّباب.
يمكـن ألي مسـتعمل    برامج التّعرف الصوتي وتطبيقات التّرجمة اآلليـة:  .1

اللوحات الذّكية أن يستفيد من بـرامج وتطبيقـات التّعـرف    للحواسيب والهواتف و
الصوتي على الكالم، وأن يستغلّها لتصويب وتطوير ما تعلّمه من ألفاظ وعبـارات  
وجمل عربية، حيث يتسنى له المقارنة بين ما نطقه وما حولـه برنـامج التّعـرف    

  الطّريقة نفسها.الصوتي إلى كتابة، كما يمكنه تطوير مهاراته اإلمالئية ب
يفهم معظم النّاطقين بالعربية لغتهم القياسية البسيطة، وهذا بفضل اقتراب معظم 
اللهجات منها بشكل أو بآخر، وكذا بفضل بعض الوسائط؛ كحفظ القـرآن وارتيـاد   
المساجد ومشاهدة الحصص والبرامج الوثائقية واإلخبارية، ومتابعة قنوات األطفال 

ـ  إذا تعلّق األمر  اطقين إن بهذه الفئة العمرية. وتهيئ هذه الوسائط قاعدة جيـدة للنّ
كانوا قد حرموا من التّعليم في المدرسة العربية (األميون وكذا الجزائريون الـذين  

ة في عهد االستعمار مثال)، أو الذين لم يبلغوا سنالتّمدرس بعد، أو  درسوا بالفرنسي
ارسة لغتهم أكثر. وفي كّل هذه الحاالت نكـون  المتمدرسون الذين يحتاجون إلى مم

متكلّم قادر على نطق الحرف العربي بدرجات متفاوتة مـن الدقّـة، فيكـون     مأما
  بإمكانهم استعمال برامج التّعرف الصوتي لتحسين لغتهم نطقا وكتابة.

يجد بعض مستعملي الهواتف واللوحات الذّكية صعوبة في كتابة الرسائل باللغة 
العربية القياسية، ويذهب البعض إلى الكتابة بالعامية التي ال تتقيد بشروط إمالئيـة  
ـ  ة، وممصعب على المتلقّي تهجئتها، وقد يكتبها بحروف التينيا عند مستعمليها، وي

يقف عائقا أمام نجاح العملية التّواصلية. والحّل األمثل الذي نقترحه على المرسـل  
أدوات التّعرف الصوتي على الكالم مع اختيار اللغة المناسـبة.   هاهنا هو استعمال

رورة، بل يمكننا فـتح متصـفّح   وال يتطلّب األمر تنزيل تطبيقات خاصة عند الض
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واستعمال ملتقط الصوت (الميكروفون)، ثم نسخ ما كُتب آليا ولصقه  -مثال-قوقل 
  في خانة الرسالة.  

لتّرجمة أو مترجم قوقل التي توفّر مسـاحة كبيـرة   ويفَضل استعمال تطبيقات ا
ص المكتوب، فيريح العيون واألذهان، ويسهل عملية اختيار ما نريد نسخه عـن  للنّ

طريق التّحديد والنّسخ واللصق. وقد يكون هذا االقتراح مالئما أكثر لفئتـين علـى   
  وجه الخصوص:

 مها.اطقين بغير العربية الذين شرعوا فعال في تعلّللنّ �
 اطقين بالعربية الذين تلقّوا تعليمهم بغيرها.للنّ �

وفي هذه الحالة نقترح اختيار اللغة العربية في خانة اللغة المصدر، واللغة التي 
يجيدها المرسل أكثر في خانة اللغة الهدف (اللغة الوجهة)، وهنا يتمكّن المسـتعمل  

بـالتّمييز بـين األصـوات    من تقييم نطقه واكتشاف أخطائه، وباألخص ما تعلّـق  
  المتقاربة كـ"السين والصاد"، أو"التّاء والثّاء"، أو "التّاء والطّاء" وما شابه:

مثال: إذا كان المستعمل غير متأكّد من اختيار الصوت المناسب، يمكنه اكتشاف 
الصواب بإبدال األصوات المتقاربة محّل الشّك، ثم انتقاء المطلـوب مـن خـالل    

 –واألمر نفسه حينما ال يكون متأكّدا من صحة رسمه اإلمالئي (مثل: إن  التّرجمة،
 إنّا): –إن  

  اللغة المصدر: اللغة العربية
  إدخال النّص (نُطقًا):

  اللغة الهدف: اللغة الفرنسية
  التّرجمة:

  نسر
  نصر

Aigle 
Victoire 

  سفح
  سفح الجبل

  صفح

Pied 
Pied de la montagne 
Pardoner – Pardon 
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  مسمار
  مزمار
  مضمار

… clou 
… Hautbois – Flûte 
Piste – Champ de course 

 إنْ  شاء اهللا
  إن األمر سهل

  إنّا هللا وإنّا إليه راجعون

Si dieu le veut 
c’est facile 
Nous sommes à Dieu et c’est à lui nous 
revenons 

وكذا التّرجمـة اآلليـة    يشترط في مستعمل برامج وتطبيقات التّعرف الصوتي
وضوح الصوت وخلُوه من أي أخطاء ناجمة عن أمـراض الكـالم أو اإلصـابة    
بالزكام على أقلِّ تقديرٍ. وينصح بتجريب عدة برامج وتطبيقات الختيار األمثل الذي 

  سيرافقنا يوميا في تجربة االنغماس اللغوي.
عرف الصوتي والتّرجمـة اآلليـة   ومن بين التّطبيقات الشّائعة التي تجمع بين التّ

نقترح الجمع بين تطبيقين في الهاتف الذّكي، نظرا لتفاوت دقة االشتغال في نقـاط  
  :  11مختلفة، فمثال

جيد ودقيق جدا في التّعرف على الصوت لكنّـه  : Easy Translateتطبيق  �
  غير دقيق في التّرجمة أحيانا.

لكنّه ال يتعـرف علـى األصـوات    دقيق في التّرجمة : iTranslateتطبيق  �
ة إذا كان المتكلّم يعاني من صعوبات في النّطـق ألسـباب مختلفـة    بسهولة خاص

 أبسطها اإلصابة بالزكام.
تعتمد مثل هذه التّطبيقات على تعليم اطقين بغيرها: تطبيقات تعليم اللغات للنّ .2

م لتكون مرافقة للمتعلّم وفقا للرالتي يختارها، كما أنّها  زنامةلغة بلغة أخرى، وتصم
تنطلق من المستوى الذي تحدده االختبارات األولية التي يجريها المتكلّم إذا كانت له 

ا إن كان يجهلها تماما فستكون بدايته من القاعدة.معرفة مسبقة بتلك اللغة، أم  
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ـ  ـ من بين التّطبيقات الرائجة والنّاجحة في مجال تعليم اللغات للنّ ا اطقين بغيره
" الذي يدعم بلغات جديدة باستمرار، ومن بينها اللغـة العربيـة.   Duolingoتطبيق "

م باعتماد وقد الحظنا أن الكثير من مشاريع االنغماس في بالد الغرب تنصح المتعلّ
أن تعلّم العربية غير متاح مع كّل لغات العالم، إذْ لم نجده مثال مع  هذا التّطبيق، إالّ

 34لكنّنا وجدناه مع لغات أخرى؛ وعلى رأسـها اإلنجليزيـة. وتعـادل     الفرنسية،
  " فصال كامال من فصول تعلّم اللغات بالجامعة.Duolingoساعة من التّعلُّم على "

": (المستعمل يعرف العربية Duolingoمثال نموذجي عن كيفية استعمال تطبيق "
  قليال)
 العربية باإلنجليزية). اختيار الثّنائية اللغوية: مثال (تعلّم )1
 20 -دقيقة يوميـا   15 -دقائق يوميا  10 -دقائق يوميا  5اختيار الهدف:  )2

 دقيقة يوميا (يمكن تغييره الحقا).
 تحديد المجال: ثقافة، مدرسة، تدريب الدماغ، سفر، وظيفة، غيره. )3
 تعرف العربية قليال. –اختيار المسار: جديد في اللغة العربية  )4
  دقائق). 5: المرور بامتحان إثبات المستوى (مدته 2اختيار المسار في حال  )5

ــة:    ــؤال باإلنجليزي الس
  (تَرجم الجملة)

  اإلجابة بالعربية:  االختيارات بالعربية:

  
1  

 
Rosa and Judy 

ــودي، روزا،   ــوب، و، وج ب
  جورج، رواد.

  روزا وجودي

  
2  

 
A door and a house 

وبيـت،  جديد، ممتاز، بيـت،  
  كبير، باب.

  باب وبيت

  
3  

 
I am from Lebanon. 

عمان، من، تونس، أنا، أمريكا، 
  لبنان، سوريا.

  أنا من لبنان

  
4  

 
Is Judy new? 

مهندس، هل، أروى، مهندسة، 
  جودي، جديدة، غسان.

  هل جودي جديدة؟
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أجوبـة  ثم تعكس العملية بالطّريقة نفسها، فتُقدم األسـئلة بالعربيـة، وتكـون    
المستعمل باإلنجليزية. وبهذه الطّريقة يحدد مستوى المستعمل ليشرع فـي رحلـة   

 " دعما لخطّته االنغماسية.Duolingoالمرافقة مع "
تُعتمد األلعاب الجادة منذ القدم في تطوير المهـارات  األلعاب اللغوية الجادة:  .3

فـزة نوعيـة لمسـها    اللغوية، لكنّها عرفت في عصر الحاسب والهاتف الـذّكي ق 
عة على المهتمة. وتبقى لعبة الكلمات المتقاطعة متربون بهذا النّوع من وسائل التّسلي

عرش تلك األلعاب، فتغير شكلها الكالسيكي مواكبة لجديـد التّكنولوجيـا، ولعبـة    
  "وصلة" خير مثال على ذلك.

لكنّها تسعى تناسب وصلة المتكلّمين على اختالف أعمارهم وتحصيلهم اللغوي، 
إلى إخراجهم من جو العزلة وإدخالهم في تجربة المشاركة مـع الغيـر، ِلتشـكَّل    

  بدورها واحدة من أدوات االنغماس اللغوي. وتتم المشاركة بطريقتين:  
 اللعب الجماعي في جو تنافسي يعتمد على مواقع التّواصل االجتماعي. )1
ـ    اللعب الفردي الذي يصعب فيه االعتماد على النّفس )2 ا بشـكل كلّـي، مم

يستدعي التّواصل مع أفراد العائلة واألصدقاء لالستفادة مـن خبـراتهم. فاللعبـة    
تخاطب األنثى والذّكر والكبير والصغير على اختالف اهتماماتهم ومعارفهم، فتنهل 
 من مشارب عديدة؛ نذكر منها: العلوم اللغوية، العلوم الشّـرعية، األدب، التّـاريخ  

 الرياضة، الدراما العربية والعالمية، وعالم الرسوم المتحركـة، والفنـون  الجغرافيا 
األعالم في شتى المجاالت ومن كّل البلدان، األلغـاز، عـالم السـيارات، العلـوم     
المختلفة، وغيرها من المجاالت، باإلضافة إلى أسئلة اختبار قوة المالحظة. وكـّل  

 هذا ال يجتمع في ذهن شخص بعينه.
ربما يكون حـديثنا هاهنـا    رجم اآللي في مواقع التّواصل االجتمـاعي: المت .4

مقتضبا ومصوبا نحو موقع واحد فقط هو الفيسبك، لكّن األمر ال يخلو من الفائـدة  
فالكثير من مستعملي هذا الموقع ال يعرفون أن تحديد لغاتهم في إعدادات الحسـاب  
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جتماعي. إذ يذهب البعض إلى المبالغة له أهمية كبيرة في تسهيل عملية التّواصل اال
التي قد تصل إلى حد الكذب، فيصرحون بغير الحقيقة ويحرمون أنفسهم من خدمـة  
التّرجمة اآللية للمنشورات والتّعليقات المكتوبة باللغات األجنبيـة، فالفيسـبك فـي    

  النّهاية هو مكان افتراضي يلتقي فيه العالم بأسره.
المتلقّي النّاطق بغير اللغة العربية بالدرجة األولى، والمرسل يخص كالمنا هاهنا 

النّاطق بالعربية بالدرجة الثّانية؛ فعلى األول حذف اللغة العربية من قائمة اللغـات  
التي يعرفها المحددة في إعدادات الحساب، وعلى الثّاني السعي نحو تهـذيب لغتـه   

مثّلها أحسن تمثيل وية ليحقّق ذلـك  العربيمكنه أن يسهم في نشرها عبر العالم، وال ي
باستعمال العربية القياسية من جهة، والحرف العربي مـن جهـة ثانيـة. فـال      إالّ

  اللهجات وال الحرف الالتيني ينفع مع التّرجمة اآللية التي يوفّرها الفيسبك.
تحتـوي ذاكـرة الهواتـف    المصحح اللغوي في الهواتف واللوحات الذّكية: .5

واللوحات الذّكية على معجم خاص بكّل لغة من لغات االستعمال الموجـودة علـى   
 smsلوحة المفاتيح، ويظهر ذلك جليا عند كتابة الرسـائل (الرسـائل القصـيرة    

ورسائل مواقع التّواصل عبر الشّابكة). ويتميـز هـذا المعجـم بقابليـة االتسـاع      
  م من المستعملين باستمرار، ويتشبع مـن معجمهـم الخـاص   الالنهائي، حيث يتعلّ

فتزيد قدرته على التّنبؤ بما يريدون كتابته، ليقدم لهم كما كبيرا مـن االقتراحـات   
تعفيهم من ترقين الكلمات حرفا حرفا. وبمرور الوقت؛ يأخذ المعجم طباع مستعمله 

فيسـبقه فـي اقتـراح     -إن صح التّعبيـر -اللغوية والتّعبيرية ليشاركه في التّفكير 
  اهزة اختصارا للوقت.الكلمات والتّعابير الج

  يمكننا أن نقول: إن هذا المعجم سالح ذو حدين:
� دة للغة.يقتصد الجهد والوقت ويساعد على التّدقيق والممارسة الجي 
يتعلّم من المستعمل أي نوع جديد من اللغات، بما فيها العاميـات وكتاباتهـا    �

  العشوائية، بما فيها الكتابة بحروف التينية.
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اللغة العربية تراوح مكانها مقارنة بما  )Automationتة (ال تزال أتمص: الملخّ

ـ حقّ غم ممة من إنجازات ضخمة في هذا المجال، وعلى الرا قته اللغات الهندوأروبي
ن ع به اللغة العربية من انسيابية منطقية عقلية على جميع مستوياتها، لم يـتمكّ تتمتّ

ة (علماء اللسانيات الحاسوبيComputational linguisticsن صـياغة بنياتهـا   ) م
ة وفق خوارزمية والتّركيبيرفية والصوتيـ الص ن اآللـة  ات ومعادالت رياضية تمكّ

)computer  من التّجاوب والتّفاعل بها مع المحيط الخارجي في إطار ما يعـرف (
)، فكل ما نتعامـل بـه فـي مجـال     Artificial intelligenceبالذّكاء االصطناعي (

 ما هو مجـرد عمليـة تخـزين للمعـارف يـتم     ة من برامج إنّالمعالجة اآللية للغ
استرجاعها وفق نظام احتماالتي، فلو أخذنا على سبيل المثال برنامج "يوني تكـس  

UNITEX  ة لمعالجة اللغة نجده عاجزا عن صـوغالذي يعتبر من أهم البرامج اآللي "
د أرجـع منفـذو هـذا    ن اآللة من محاكاة بشرية اللغة. ولقبرمجة آلية رقمية تمكّ

قة باللغة ذاتهـا علـى المسـتوى    البرنامج أسباب هذا العجز إلى أمور داخلية متعلّ
ة تخصنظام اآللة. وجاءت هذه الورقة للبحـث   المورفولوجي، وإلى أمور خارجي

ها مجرد ذرائع فيما إذا كانت هذه األسباب حقيقية وموضوعية يمكن تجاوزها؛ أم أنّ
لجة اللغة العربية آليا هذا من جهة، من جهة أخرى البحـث عـن   لفرملة تقدم معا

ة التي تحواألسباب الحقيقيغلب عليهـا  م العلمي في هذا المجال للتّل بيننا وبين التّقد
  وفتح المجال أمام الباحثين.
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تـة اللغـة   ات الحاسوبية، الـذّكاء االصـطناعي، أتم  اللساني الكلمات المفتاحية:
  فولوجي.المستوى المور

Summary: Automation of Arabic is still stagnant  compared to the 
great achievements of the Indo-European languages in this field. 
Although the Arabic language has a reasonable logical flow at all 
levels, Computational linguists have not been able to formulate its 
phonological structural, morphological and synthetic systems 
according to algorithms and mathematical equations likely to  enable 
the machine (computer) to respond and interact with the environment 
in accordance with what is known as Artificial Intelligence. All that 
we deal in in the field of automated processing of language programs 
is merely a process of storing knowledge that is retrieved according to 
probability system. The machine of human language simulation. The 
executors attributed the deficit to internal morphological and internal 
language issues. 

This paper came to examine whether these reasons are real and 
objective can be overcome. 

If we consider UNITEX programmer which is one of the most 
important language processing programmers, we find it inadequate for 
systematic numeral programme that would allow the computer to 
approximate the human language. The designers of this the 
programmer explaind This deficiency in terms internal matters 
pertaining to the morphology of the Arabic word as well as external 
issues concerning the machine make-up. This paper is an attempt to 
check whether these are real and objective causes that are possible to 
surpass or mere pretexts to stop attempts to improve the automation of 
the Arabic language. and so to find out about the real obstacles that 
hinders our scientific progress in this field.  

Keywords: Computational Linguistics, Artificial Intelligence, 
Language Automation, Morphological Level 

  

  

ذاتيـة القيـادة   على من تقع المسؤولية في حالة ما إذا ارتكبت سـيارة  مدخل: 
سؤاال يبدو للوهلـة   3.0صاحب كتاب الحياة  1حادثا؟ هكذا طرح ماكس تيجمارك
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األولى غريبا ولكن بعدما راح يطرح االحتماالت بدأت الصورة تتضـح، وبـدأت   
ـ    نىالقضية تأخذ منح غم مما خطيرا يجعل اإلنسان يفكر فيما هو آت، فعلـى الـر

االفتراضي من كونه صاحب السيارة أو الشّـركة  ُأقترِح كمسؤول في هذا الحادث 
يارة هي المسؤول المباشر كـان بعيـدا وغيـر     المصنعة لها، فإناحتمال كون الس

  ة تتشـعب متبادر لألذهان، ولكن لما طُرِح كاحتمال بدأت تداعيات هذه المسـؤولي
معنـى  وتنجر نحو رؤية جديدة لهذه السيارة عكس ما كان سابقا. يقول تيجمـارك  

يارة بإمكانها فتح حساب بنكي وامتالكها نقودا، إذا لم تعـد سـيارة    ذلك أنهذه الس
بالمفهوم الكالسيكي، إنها المرحلة الثّالثّة من الحياة التي عددها وصنفها تيجمـارك  

حسب طبيعة الكائنات التي تسـكنها   2ل ثالث مراحلالحياة تشكّ يقول في كتابه أن
رها المعقوآليات تطوة التـي   1.0ة؛ المرحلة األولى الحياة دوهي الحياة البيولوجي

ها حبيسة برمجة م ألنّتشكلها األحياء الدقيقة كالبكتيريا التي تفتقر إلى التّطور والتّعلّ
م عند هـذه  علّنظام سلوكها ووظائفها العضوية، يقول تيجمارك أن اقرب مفهوم للتّ

ر الذي كانالكائنات هو مفهوم التّطو ـة  يأخذ أجياال وأجياال ليتعدل، المرحلة الثّاني
لها وجود االنسان على هذا الكوكب من خالل خاصـية  التي يمثّ 2.0الحياة الثّقافية 

 اًرم؛ اي االكتساب المعرفي الخارج عن البرمجة االولية له، وهو ما يعتبر تطوالتّعلّ
االنسان فيها إعـادة ترتيـب   للحياة السابقة حسب تيجمارك، هذه المرحلة يستطيع 

بها يوما بعد يوم، االمر الذي يجعله قادرا على  أفكاره من خالل التّجارب التي يمر
اتخاذ القرار المناسب له والذي ليست بالضرورة ان يكون قاسم مشترك بينه وبـين  

حيـاة  بني جلدته، وهو كذلك فارق في هذه الحياة مع الحياة السابقة المرحلة الثّالثّة ال
ها؛ أي التّكنولوجيا قادرة وهي حياة التّكنولوجيا التي يرى تيجمارك أنّ 3.0النّظرية 

على تغيير وتطوير ذاتها من خالل تصميم برامجها أو أجهزتها هذه المرحلة التـي  
  هي في طور االنجاز من خالل ما يعرف بالذّكاء االصطناعي.
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الحديث عـن   إن ات)صول والمرجعيوتكنولوجيا اللغة (اال 3.0الحياة النّظرية 
ث في زمن ما بعد نا نتحدتكنولوجيا اللغة والبرمجيات اللغوية يعطي انطباعا على أنّ

فق معك أحد إذا مـا  نا نحاكي الزمن المعاصر وما هو آت، وقد ال يتّالحداثة؛ أي أنّ
وجهـة  فق جميعا على ذلك، ولكن قبل أن نطـرح  أردت إخباره عكس ذلك، وقد نتّ

قبـل   3ر الرجل السماري مخترع العجلـة النّظر الثّانية، دعونا نتساءل: ماذا لو تأخّ
خمسة آالف سنة قبل الميالد في بالد الرافدين، ألف سنة؟ بطبيعة الحال لو حـدث  

من اكتشاف الدواليب الهوائيـة   1845ذلك لن يستطيع البريطاني جون دنلوب عام 
مـن صـنع    1895نسي ادوارد ميشالن الذي تاله عـام  وبالتّالي لن يستطيع الفر

الـدواليب   1948دواليب السيارات، كما ال يمكن أن تنتج شـركة ميشـالن عـام    
السيارات الفارهة التي تشهدها كبريات الشّركات العالميـة   معنى ذلك أن 4القطرية.

ـ 2948م هي 1948م، و 2845م هي 1845فـــ   لم تُنتَج بعد ا أن م، إذا يمكنن
نعتبر الرجل السماري الذي عاش قبل سبعة آالف سنة في العراق إطارا ساميا في 
كل من شركة بيجو ومرسيدس وغيرها من الماركات العالمية؛ بل وله نسبة فائـدة  

  سنوية من أرباح هذه الشّركات.

ة. إنلغـة  تكنولوجيا ال نعود إلى اللغة والتّكنولوجيا، ونطرح وجهة النّظر الثّاني
ما هي قضية قديمة قدم التّفكير اللغـوي عنـد اإلنسـان    ليست قضية معاصرة؛ وإنّ

المنطق فـي   ه رأى " أنفأرسطو ربط بين اللغة والمنطق في دراساته اللغوية، ألنّ
ـة   ذاته يعتمد اللغة، وكلّ حدة دقيقة كانت األحكـام المنطقيما كانت التّقسيمات اللغوي

م تكن دراسته للغة دراسة لغوية خالصة بل كانت جـزءا مـن   دقيقة أيضاً، ولهذا ل
ها ترتبط عنده بالقضية ، فكل ه تحدث عن أقسام الكالم ألنّالمنطق والفلسفة، لذلك أنّ

ة تتكوها وسـيلة  ن من اسم وفعل ورباط ، وكما ترتبط اللغة عنده بالمنطق، ألنّقضي
ة ال بدتعبيري ومن أجل ذلك كانت دراسة اللغـة عنـد   ر والقياس، منها في التّصو

ة في دراسة الفكر اإلنساني ألنة فلسفيفـي دراسـتها تحديـداً     ارسطو وسيلة لغاي
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للمفهومات المنطقية، ومثل هذه الدراسة تختلف عن دراسة علماء اللغة، والتي تقوم 
ا ة للغة أمهم يدرسون اللغعلى مالحظة العبارة في ظواهرها الشّكلية والمعنوية ، أنّ

المنطق والقياس هما من األدوات األساسية  وبالتّالي فإن 5هو فيدرس اللغة للفكر.."
ة والتّعامل مع البشر، ألنقة في تحديـد القـيم    لآللة في محاكاة اللغة البشريهذه الد

  المعرفية المدركة على مستوى اللغة يمكن تجسيدها في معادالت رياضية حسابية.

ات على اليونان فحسب؛ بل نجدها في كل الدراسـات  صر هذه الخورزميولم تقت
اللغوية السابقة، فالهنود من خالل كتاب الفيدا الذي يعتبر نحو اللغـة السنسـكريتية   

= عمل  kriya= االسم) والفعل ( nàmaقسموا الكلمات " إلى أربعة أقسام : االسم (
= اإلضفاء، إضـافة شـيء)    upasarga= خبر)، والحرف العامل ( akhyataأو 

وهذا التّقسـيم هـو عمليـة     6= اعتباطي، فرعي)." nipataوالحرف غير العامل (
قة في التّعامل مع مفردات اللغة وهي من أساسية تخضع إلى الدات البرمجة تصنيفي

ة للغة فيما يعرف بلسانيات الحاسوب أو هندسة اللغـة، الـذي يعتمـد نظـام     اآللي
  المجموعات والروابط المنطقية فيما بينها.

ة بجميع أطيافها دورا هاماًكما كان للحضارة االسالمي في هذا المجـال   االًوفع
أو مسلمين؛ وإنما من منطلق علمـي   وليس هذا القول من باب االفتخار كوننا عرباً

الدقة في العالقة ع بخاصية خالص يرجع إلى طبيعة اللغة أصال؛ هذه اللغة التي تتمتّ
بين الملفوظات وما أطلق عليها، وإلى كون دارسي هذه اللغة لم يكونوا عربا فقـط  
بل هم كذلك وباقي األقوام، فسيبويه، وابن جني، وابن آجروم وغيرهم أبدعوا فـي  

دراستها أكثر ممـة منـذ    ا فعل العرب أنفسهم بلغتهم. إنة العربيراسات اللغويالد
  ات في تعاملها مع اللغة.ت المفهوم الرياضي والخورزميانطالقها جسد

  مقومات وخصائص اللغة العربية:

في بيته ومن دون أن يجوب الصـحراء   الخليل ونظام التّوفيقات والتّرتيبات: 
اًكما فعل الكسائي جمع الخليل اللغة وأحصاها وعدها عدد المسـتعمل منهـا   ، وحد
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ل معجم في تاريخ البشرية بمفهوم المعجـم  بر أووجعل ما بقي مهمال في سفر يعت
االكاديمي، كيف فعل ذلك في زمن كانت فيه شـعوب أخـرى ال تـزال تطـارد     

  الخنازير في جبال األلب بالهروات.  

لقد أحدث الخليل نظام ترتيب جديد لألصوات يخالف األنظمة : ترتيب االصوات
االبجدي لـم يجـد فيهمـا الخليـل الـرابط      السابقة، فالتّرتيب األلفبائي والتّرتيب 

الموضوعي مع االصوات باعتبرها؛ أي األصوات جوهر وأسـاس اللغـة، فكـان    
اهرة اللغوية حيث اعتمـد علـى   ترتيب الخليل لألصوات فيه رؤية موضوعية للظّ

التّدرج في مخارج األصوات ابتداء من العـين إلـى اليـاء، وانتقـد كثيـر مـن       
العين هـي األولـى مـن حيـث      اصرين الخليل في اعتبار أنالفونولوجيين المع

المخارج، وهذا أمر صحيح، لكن الخليل كانت له وجهة نظر أخرى فـي االبتـداء   
الخليل قال " لـم   ل األصلي، فقد حكى السيوطي أنعن الحرف األو اًبالعين عوض

ها ال تكـون فـي   نّها يلحقها النّقص والتّغير والحذف وال باأللف ألأبدأ بالهمزة ألنّ
هـا مهموسـة   ابتداء كلمة ال في اسم وال في فعل, إال زائدة أو مبدلة وال بالهاء, ألنّ

خفية ال صوت لها, فنزلت إلى الحيز الثّاني و فيه العين والحـاء فوجـدت العـين    
فكان التّرتيب علـى النّحـو    7أنصع الحرفين ابتدأت به ليكون أحسن في التّأليف،"

ه خ غ / قـك / ج ش ة / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن/  التّالي : ع ح 
  8ف ب م/ و ا ي

 الحروف الحلقية (ع ح ه خ غ)   .1
 الحروف اللهوية (ق ك) .2
 الحروف الشّجرية (خ ش ض) .3
 الحروف األسلية (ط س ع) .4
 الحروف النّطعية (ط د ت) .5
 وية (ظ ذ ث)الحروف اللثّ .6
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 الحروف الذّلقية (ر ل ن) .7
8. ة (ف ب م)الحروف الشّفوي 
 9الحروف الهوائية (و ا ي ء) .9

  ترتيب الكلمات:

وبعد هذه الدراسة الفونيتيكية انتقل الخليل إلى المستوى المورفولوجي من خالل 
تأليفة لمعجم العين حيث رتب كلمات اللغة بطريقة عبقرية فصلها الدكتور رمضان 

  ـــحو التّالي:عبد التّواب في مؤلفه فصول في فقه العربية على النّــ

  مضعف الثّالثي: تقليبين ال غير: (ع ق / ق ع) ومثل (د ل/ل د)

تقليبات : مثـل (س ل م  /  س م ل  / م   الثّالثي غير المضعف: نجد فيه ستّ
  ل س  / م س ل  / ل س م /  ل م س)

  تقليبا مثل: ع ب ق ر 24الرباعي نجد فيه 

  ر ق ب/) (ع ب ق ر/ع ب ر ق/ع ق ب ر/ع ق ر ب/ع ر ب ق/ع

  (ب ق ع ر/ب ق ر ع/ ب ع ق ر/ ب ع ر ق /ب ر ق ع /ب ر ع ق/)

  (ق ع ب ر/ ق ع ر ب/ق ب ع ر/ ق ب ر ع/ ق ر ع ب/ ق ر ب ع/)

  10(ر ع ب ق/ ر ع ق ب/ر ب ع ق/ر ب ق ع/ر ق ع ب/ر ق ب ع/)

  تقليبا، يمكن التّمثيل لها بما يلي: 120الخماسي نجد فيه 

مز " ت " فإن التّقليبـات تكـون   باعي لو أضفنا حرفا للرابق ونرمز له بالرالس
  على النّحو التّالي:

  تقليبا 24" ت " مع التّقليبات السابقة (ت + ع ب ق ر / ت + ع ب ر ق 

  تقليبا 24استبدال " ت " بــ "ع "     (ع + ت ب ق ر / ع + ت ب ر ق  

  تقليبا 24 استبدال " ت " بـــ " ب "    (ب + ع ت ق ر / ب + ع ت ر ق
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  تقليبا 24استبدال " ت " بــ " ق "    (ق + ع ب ت ر / ق + ع ب ر ت  

  تقليبا 24استبدال " ت " بــ " ر "    (ر +  ع ب ق ت / ر + ع ب ت ق 

  تقليبا 120=  5×  24المجموع هو 

يعتبر هذا العمل بمثابة ما يعرف في علم الجبـر باالحتمـاالت وهـي عمليـة     
ن من خاللها الخليل من حصر جميع المفردات الممكن لفظها لغة رياضية دقيقة تمك

وعمد إلى وضع المستعمل وشرحه وادراج المهمل في خانة غير المستعمل، فهـذا  
ة بأي لغة من العمل هو ما يقوم به الحاسوب حاليا في حصر وعد المفردات الخاص

  اللغات البشرية.

جمهور النّحاة أجمع على  رغم من أنعلى ال سيوبيه ومصادر االفعال الثّالثية:
ة ال تخضع ألية سماعينظام بإمكانه صياغة  أن األصل في مصادر األفعال الثّالثي

هذه المصادر من دون أن نسمع أقحاح العرب ما قالوا فيها، ولم يكن هـو الوحيـد   
م اتبعوه في هأنّ عن هذه القاعدة فهناك كثير من العلماء رأوا بهذا الرأي إالّ الذي شذّ

  سيبويه في هذه القضية. ىنظرته، لذا جاء التّركيز عل

لقد انطلق سيبويه من أن   د صـيغة مصـادرها   معاني األفعال هي التـي تحـد
ة التي تشترك فيها مجموعة من األفعال تكون مصادرها على صيغة فالمعاني العام

فـي اللغـة، ولكـن    ى االعتباط واحدة وبهذا يكون سيبويه في طريق نفي ما يسم
ن سيبويه من إخضاع مجموع اللغة لهذه النّظريـة، فعـد بعـض    بالمقابل لم يتمكّ

ن فعدم تمكّ 11" وسائل معينة أكثر من كونها قواعد حاصرة،" الدارسين عمل سيبويه
سيبويه من فرض هذه النّظرية على جميع أفعال اللغة فتح المجال لمن جـاء بعـده   

سماعية واستدلوا بكثرة ما يقع فيهـا مـن االخـتالف،     للجزم بكون هذه المصادر
  12ها لم تجئ على جهة يمكن فيها القياس.وألنّ

 ة ليس دليال على عدم صحتها، فاللغة الفصحى في حـدولكن عدم تعميم النّظري 
ع إلى لهجات ولغات أخرى تفقد بعض خصائصـها وتسـتعمل بعـض    ذاتها تتفر
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عن هذه القاعدة فاللهجات العربيـة   ربية ال تشذّالفاظها استعماال غير صحيح، والع
 مالتّضاذ سواء كان على مستوى االلفـاظ أ  بينها تسجل اختالفات تصل إلى حد افيم

حتى على مستوى التّراكيب فما هو ناصب في لسان قريش ليسا ناصبا فـي لغـة   
  بلحارث.

والمتتبسيبويه كان في طريق نظر ع لما جاء في الكتاب يدرك أنة فال يعقل أني 
ـ  هذه الجزئية (مصادر االفعال الثّالثية) تشذّ منحـى   اعن السواد االعظم الذي نح

بط في اللغة. وحتى تتبية نأخذ نماذج من عمل سيبويه المعيار والضورة جلين الص
  ل ما قاله ونقارن بينه وبين من خالفوه.في هذا المجال ثم نحلّ

يقول سيبويه فـي صـيغة هـذه    مصادر االفعال الثّالثية وفق نظرية سيبويه: 
  األفعال مايلي:

ل: / يكون مصدرا لكل فعل متعدَل " فعل "، كــ على وزن  فَعـُل):   –(فَعفْعي
 –قطعا، و(فَعـل   –يفْعل) قطع  –وعدا، و(فَعل  –يفْعل) وعد  –دقّا، و(فَعل  –دقَّ 

حم (لفْعل  –د يفع)ق  –حمدا، ول) ومومقا. –يفع  

على صوت  فُعول: / ويكون مصدرا لكل فعل الزم على وزن (فَعَل) إذا لم يدّل
أو سير أو امتناع أو أداء مهنة. فإن جاء على أحد هذه المعاني كان له مصدر آخر 

َل  خاصقعد  –به يقاس عليه، كـ (فَع (ُلفْعل  –يفَع)قعودا، و– فْعل): جلـس  ي– 
  ذهوبا. –يفْعل) ذهب  –جلوسا، و(فَعَل 

 ه) سيبويه حيث يعتبر قياس " فَعل " عند أهل نجـد   207وقد خالف الفراء (ت 
ل" سواء كان متعدول " وعند أهل الحجاز "فَعفُع " المشـهور   يا أم الزما، غيـر أن

ضي هو "أنل مصدر" حسب الرفَع ل" مطلقا إذ"المتعدا لم يسـمع، ومصـدر   ي"فَع
  وهو بذلك يرجح رأي سيبويه وإن لم يشر إليه. 13الالزم "فُعول"

 –فعال: فيما دل على امتناع واباء، ويكون من " فَعل " الـالزم كـــ (فَعـَل    
 دشَر (ُلفْعل  –يفَع)ا وادرش– :(لفْعَل  –نفر  يفَع)ا، وفَارل) طمح –نفْعطماحا،–ي  
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قطاعـا (حصـد    –يفْعل) قطع  –ى انتهاء زمان الفعل، مثل (فَعَل وفيما دل عل
ة والزمة).وجز وقطع متعدي  

فيما  ولم يشر بعض النّحاة كابن مالك إلى قياسية " فعال " من " فَعل " الالزم إالّ
وقد خالف الرضي سيبويه في المعنى الثّاني ولم يعتبره مصدرا.  14على امتناع. دّل

وزاد عليه معنى 15يقول: "الفعال قياس من غير المصادر في وقت حينونة الحدث."
  كشاحا.   –عالطا، كشح  –آخر وهو ما دل على "وسم" نحو: علط 

يفْعُل)  –َل ب من " فَعل " الالزم، كــ (فَععلى اضطراب وتقلّ فَعالن: فيما دّل
يفْعـل)   –طيرانا، و(فَعَل  –وهجان، طار  –يفْعل) وهج  –دوران، و(فَعل  –دار 
لمعانا. وقد جعل مجمع اللغة العربية بناء " فعالن " قياسـيا مـن " فَعـل "     –لمع 

  16ب واضطراب.على تقلّ الالزم مفتوح العين إذا دّل

 نُعاسـاً  –يفْعـُل) نعـس   –(فَعَل الالزم، مثلعلى داء من " فَعل"  فُعال: فيما دّل
. وقد جعل مجمع سهاماً –يفْعل) سهم  –، و(فَعَل عطاساً –يفْعل) عطس  –و(فَعل 

  17على داء من " فَعَل " الالزم. فيما دّل اللغة العربية بناء " فُعال " قياسياً

  زقـاء  –يفْعـُل) زقـا    –على صوت من " فَعل" الالزم، مثل (فَعـَل   وفيما دّل
صراخ، ونقل أبـو حيـان    –يفْعل) صرخ  –بكاء، و(فَعَل  –يفْعل) بكى  –و(فَعل 

ال" يطرد أيضا فيما يفرق أجزاؤه نحـو   األندلسي عن ابن عصفور وغيره أنفُع "
الدقائق والحطام والفتات، فإن لحقته " التّاء" اطرد فـي الفضـالت نحـو النّحاتـة     

  18الة والقُالمة والقُراضة.الفُض

هديرا  –يفْعُل) هدر  –على صوت من " فَعل" الالزم مثل (فَعَل  : فيما يدّلفَعيل
    شَحيجاً –يفْعل) شحج  –صهيال، و(فَعَل  –يفْعل) صهل  –و(فَعل 

  19وقد جعله مجمع اللغة العربية بناء قياسيا في "فَعل" الالزم.

  .رسيماً –يفْعل) رسم  –على سير من " فَعل" الالزم، مثل (فَعل  فيما دّل
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  خالفـة  –يفْعـُل) خلـف    –على المهنة أو الصنعة مثل (فَعَل  : فيما دّلفعالَة
يفْعـل)   –سعاية، و(فَعَل  –يفْعل) سعى  –خياطة، و(فَعَل  –يفْعل) خاط  –و(فَعل 
والية، ولم يعتبر ابن مالـك هـذا البنـاء     –يفْعل) ولي  –عرافة، و(فَعَل  –عرف 
على حرفة من أي باب مـن   فيما دّل وقد جعله مجمع اللغة العربية قياسيا20ً.قياسياً

  21الثّالثي.

فعل الزم على وزن "فَعَل" من أحد المعاني التّالية: ما  : ويكون مصدرا لكّلفَعٌل
 –على حزن أو فرح نحـو: حـزِن    دّل ، ومامرضاً –على داء، نحو: مرِض  دّل

 –، جـزِع  فزعـاً  –على خوف أو ذعر نحو: فـزِع   ، وما دّلفرحاً –فرِح  حزناً
على حلية نحو حوِر  ، وما دّلحمقاً –على عيب كالداء نحو: حمق  ، وما دّلجزعاً

طوى، وما  –، طوِي عطشاً –على جوع أو عطش نحو: عطش  ، وما دًلحوراً –
ـ على  دّل ر نحـو:  على سهولة أو تعذّ ، وما دّلأرجاً -انتشار أو هيج نحو: أرِج 

القيـاس فـي    . وذهب ابن مالك والرضي إلـى أن عسراً –، عسر سلساً –سلس 
    22مصدر " فَعَل" الالزم على "فَعٌل" على االطالق.

فعل على وزن " فَعَل". وقد جاء في المعاني التّاليـة:   : ويأتي مصدرا لكّلفَعالَة
على نظافة نحو  قَباحة، وما دّل –مالحة، قبح  –على حسن أو قبح نحو ملُح  ما دّل
  عظامـة  –حقارة، عظـم   –على صغر أو كبر نحو حقر  نظافة، وما دّل –نظُف 

 –بة، شـجع  صـال  –ة أو جرأة أو ضعف أو سرعة نحو : صلُب على قو وما دّل
 –على رفعة أو ضعة نحو: نَبه  صغارة، وما دّل –رزانة، صغر  –شجاعة رزن 

القياس في مصدر "فعل" أن يكـون علـى    دناءة، ويرى ابن مالك أن –نباهة، دنُؤ 
في "فَعَل"، وتابعه الرضـي   "فَعالة" و"فُعولة" بينما اعتبر سيبويه "فُعولة" بناء سماعياً

  23عالة" هو المصدر الغالب في "فَعل".الذي اعتبر "فَ

ولم يكتف سيبويه بهذا؛ بل راح أبعد من ذلك فقد أرجع جميع مصادر الربـاعي  
ها جميعا تجري على قيـاس واحـد، إذ تستحصـل    المزيد والرباعي المجرد إلى أنّ
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ل الفعل وزيادة ألف قبل آخره، وما ورد منها مستعمال شائعا خالف هـذا  بكسر أو
من أن يكون أصله المهجور أو النّادر في االستعمال قد جاء موافقـا   س فال بدالقيا

إلـى   لهذا القياس ولذا طول سيبويه في إخراج هذه المصادر على قياس واحد سالكاً
على القياس الواحـد، محافظـا علـى     ذلك سبيل التّأويل والتّمثيل بالقليل الذي يدّل

ة إلى توحيالقاعدة المطردة المؤدي   ل د الباب في هذه المصـادر، وهـي كسـر األو
 ، أبـداً وزيادة ألف قبل اآلخر فـفي مصدر'أفعل' قال " المصدر على أفعلت إفعاالً

ومثل هذا ((إحسـان وإيتـاء))    24."وذلك قولك : أعطيت إعطاء وأخرجت إخراجاً
  مصدر ((أحسن وآنى)).

وإبانـة)) وضـعها   وال تنكسر هذه القاعدة في مصادر هذا الباب فنحو ((إقامة 
  األصـل   سيبويه في باب ما لحقته هاء التّأنيث عوضا لما ذهب منهـا. يريـد أن

حذف من وسطه حرف وعوض بتاء في اآلخر. ((إقوامة وإبيان)) ثم  

ه) ذهابهما  170وفي المحذوف خالف، إذ عزي إلى سيبويه وشيخه الخليل (ت 
ها زائدة قريبـة مـن الطّـرف    المحذوف هو ألف اإلفعال واالستفعال، ألنّ إلى أن

هما حذفا األلف الثّانية حمال على حذف الواو الثّانية في بناء اسم المفعول مـن  فكأنّ
 ه) مخالفته صـاحبيه وذهابـه إلـى أن    215األجوف. وعـــزي لألخفش (ت 

ـاكنين   المحذوف هو األلف المنقلة عن عين االصل، ألنالقياس في حذف أحد الس
ألف اإلفعال واالستفعال جـيء لمعنـى ال    ل منهما، فضال عن أنوأن يقع على األ

يستحصل بسقوطها أي الخليل وسيبويه يزنان ((إقامة واستقامة)) على ((إفعلـة  إن  
ا األخفش فيونهما على ((إفالة و استفالة))، فمثال التّأويل القليل قوله و استفعلة))، أم

ل': "وأملت فالمصدفي مصدر 'فعا فعله ر منه على التّفعيل، جعلوا التّاء التي في او
له كما من العين الزائدة في فعلت، وجعلوا الياء بمنزلة ألف اإلفعال، فغيروا أو بدالً
غي   ((لّامـاكلّمتـه ك)) : وقد قال ناس ،((رته تكسيراكس)) :روا آخره، وذلك قولك      

له وألحقوا األلـف  ى اإلفعال فكسروا أوو ((حملته حماال)) أرادوا أن يجيئوا به عل
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 قبل آخر حرف فيه، ولم يريدوا أن يبدلوا حرفا مكان حرف، ولم يحذفوا، كمـا أن 
مصدر ((أفعلت)) و((استفعلت)) جاء فيه جميع ما جاء في ((استفعل)) و ((أفعل)) 

ياتنا (((وكذَّبوا بآ وجّل من الحروف، ولم يحذف ولم يبدل منه شيء وقد قال اهللا عز
((تكليم وتحميل وتكذيب)) األصـل فيهـا    ه في قوله هذا يرى أنفكأنّ 25كذّابا)))،"

ل' بكسر األوفهذه المصادر استحصلت من 'فع ((ذّابااال وكملّاما حك)) ل وزيادة ألف
حذفت إحدى العينين المدغمتين  قبل اآلخر، كما استحصلت مصادر بال اإلفعال، ثم

ل، فصارت ((تكْلَام تحمال تكذاب)) ثم وضت بتاء مفتوحة في األوفي ((فعال))  وع
  قلبت ألف ((تفعال)) ياء فصارت على مثال ((تفعيل)).

وأمفيبدو أن ،((ةتذكرة وتوصي)) مثل ((لَةتَفْع)) ا ما ورد منها ظاهره على مثال 
وذلك أنّسيبويه عد ((العف)) لم تقلب األلف ه لما صار إلى ها منشعبة من ((الفْعت))

وِصاي))  –األصل عنده ((ذكّار  ما حذفت وعوضت بتاء في اآلخر، فكأنياء، وإنّ
  توصية)). –((تذكرة  تَوصاي)) ثم –ثم صار ((تَذْكار 

وفي مصادر باب " فاعل مفاعلة " يقول: "وأمالمصدر منه الذي ال  ا فاعلت فإن
ل حرف منه، والهاء لميم عوضا من األلف التي بعد أو: مفاعلة، جعلوا اينكسر أبداُ

عوضا من األلف التي قبل آخر حرف، وذلك قولك: ((جالسته مجالسـة))، وجـاء   
كالمفعول ألن ا الذين قالوا هذا فقالوا: جاءت مخالفة األصـل  المصدر مفعول. وأم

لزموها الهـاء لمـا   أ همكفَعلت، وجاءت كما يجيء المفْعل مصدرا والمفْعلَة، إال أنّ
ا الذين قالوا: تحملت تحماال فـإنهم  مأفروا من األلف التي في قيتال وهو االصل. و

، فيوفرون الحروف ويجيئون به على مثال " إفعـال " وعلـى   يقولون: قَاتَلْت قيتاالّ
ـ   مثال قولهم: كلَّمته كلّاماً اء . وقد قالوا: ((ماريته مراء)) و((قاتلتـه قتـاال)). وج

هم حذفوا الياء التي جاء بها أولئك فـي قيتـال   ((فعال)) على ((فاعلت)) كثيرا، كأنّ
26ا المفاعلة فهي التي تلزم وال تنكسر كلزوم االسـتفعال اسـتفعلت."  ونحوها. وأم 

نستخلص من هذا أن له وزيادة ألف وزن ((مفاعلة)) مأخوذ من ((فاعل)) بكسر أو
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ثالثـة  حصل فيـه أحـد    صل مصدره ((قَاتَال)) ثمقبل آخره، ففي نحو: ((قاتل)) أ
((قيتال)) بقلب األلف ياء ألجل الكسرة، كما مثـل سـيبويه عـن     ، وهي:تغييرات

بعض العرب. وقال ابن يعيش في ذلك: "ومنهم من يقول: قاتلته قيتاال، وضـاربته  
هم يستوفون حروف ((فاعل)) ويزيدون األلف قبل آخـره ويكسـرون   ضيرابا، كأنّ

أول المصدر، على حدل انقلبت األلف ياء.": إكرام وإخراج وإذا كسروا األو 

((قتال)) بحذف ياء ((فيعال)) واالكتفاء بالكسرة قبلها، وقد كثر محيء مصـادر  
 ها كثرة لم تطرد اطرادا ((مفاعلة)).الرابعي على وزن ((فعال))، لكنّ

وض منها بميم مضـمومة  واألخير ((مقَاتل)) بحذف األلف التي قبل اآلخر ويع
م إلـى الكسـر    –أي قبل الفاء المكسورة  –ل البناء في أوفيستثقل االنتقال من الض

فيعدل بالكسر إلى أصله الذي هو الفتح في ((فَاعل)) فيصير التّقـدير: ((مفاعـل))   
  و((مفاعل)) من زنات اسم المفعول.

ة حصر النّظام اللغو إني على مستوى المفـردة  عمل سيبويه يحيلنا إلى إمكاني
ة دقيقة من شأنها أن تتحوفي أطر رياضيات يمكن لآللة أن تتفاعـل  ل إلى خورزمي

معها؛ بل وتنتج هذه المفردات وفق تعليمات مسبقة تعطى لآللة، وهذا مـا يعتمـده   
  الذّكاء االصطناعي في محاكاة الوظائف التي يقوم به االنسان.

ر في طـرق رياضـية   الخليل وحده من فكّ لم يكن: ابن جني ونظام االشتقاق
إلحصاء المفردات اللغوية، فعمله أضحى منهجا يقتدي به من جاء بعده، فقد أصبح 

باع الخليل لم يكن في القضايا ذاتها كما فعل مدرسة بما تحمله الكلمة من معنى، واتّ
معالجـة  ابن دريد في الجمهرة، فابن جني استعار المنهج الرياضي من الخليل في 

للفظة الثّالثية الواحدة، يرى ابن جنـي   قضية الداللة المشتركة بين التّقليبات الستّ
أن ه اشتقاقا كبيرا أو أكبرا غنما هو من اكتشافه ولم يتنبه إليـه أحـد علـى    ما عد

غم من أنالخليل جمع هذه التّقليبات وربط بينها من حيث اللفظ فـي اسـتنباط    الر
مية من لسان العرب آنذاك، جاء في الخصائص على لسانه في باب المفردات الكال
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االشتقاق األكبر أن هذا موضع لم يسم "حمه رأبا علي  ه أحد من أصحابنا غير أن
اهللا كان يستعين به ويخلد إليه مع إعواز االشتقاق األصغر. لكنه مع هذا لم يسـمه  

ما هذا التّقليـب لنـا   ل به. وإنّيتعلّما كان يعتاده عند الضرورة ويستروج إليه ووإنّ
ية هذه الظّاهرة اللغوية " يعد موضوع االشتقاق مـن أغـزر   ونظرا ألهم 27نحن."

الموضوعات اهتماما وأوفرها رعاية في نطاق البحث اللغوي؛ إذ ال يكـاد يخلـو   
مدوه مـن أكبـر   صي في اللغة من مبحث تحت عنوان االشتقاق؛ ذلك بأنّن تخص

 28م إليها سبيال بسواه،"اللغة بجملة مفردات ال يجد المتكلّ القياسية التي تمدالحيثيات 
والقياس كما أشرنا سابقا من االدوات واآلليات التي يعتمد عليها الحاسوب في توليد 

ة معية لكل لفظة، وتحديد العالقـة  المفردات وفق نمطينة تضمن تحديد القيم المعرفي
لفظة لهما جذر معين، وهذا انطالقا من دالالت األصـوات  المعنوية بين كل لفظة و

ـ  اًفي حد ذاتها التي ارتبطت بصفاتها من جهر وهمس واطباقا وصفير ا وغيرها مم
حد فات المحـددة ده الخليل وسيبويه في توصيف االصوات، فهذا التّرتيب وهذه الص

ة تسهل أجرأتها آليا؛" إهي بمثابة خورزميذ لـيس االشـتقاق   ات ومعادالت رياضي
"  وتعتبر صاحبة المقـال السـابق أن   29بمنأى عن القياس بل بينهما وشيجة وثيقة،"

صلة االشتقاق إلى القياس كصلة النّظرية إلى التّطبيق والمنطق إلى الواقع العملـي  
  30فال وجود لالشتقاق بال قياس."

قفزها ابن جنـي   منتقدي ابن جني في هذا المجال يثبت القفزة العمالقة التي إن
في التّاريخ البشري ليصل إلى مبدأ العمل النّظري في تشـكيل األشـياء وعمليـة    
االفتراض التي تسبق الحدث ذاته، جاء في محاضـرات الـدكتور كـاظم جاسـم     
الموسوي المحاضر بجامعة بابل رادا هذه القضايا معتبرا إياهـا تكلفـا وتحميـل    

فـا ال يطـاق   فقد تكلف بعضهم فيه وفي غيره تكلّاأللفاظ ما ال طاقة لها بها قال " 
فوا في التّعليل والتّفسير؛ فهذا حمزة بـن  فخرجوا على مدلول اللفظ األصلي، وتعس

جاج يزعم أنكـل لفظتـين    الحسن األصبهاني يقول في كتاب الموازنة : كان الز
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  اتفقتا ببعض الحروف ، وإن نقصت حروف احداهما عن حروف األخـرى، فـإن 
ي ما سـم ة من األخرى؛ فتقول : الرحل مشتق من الرحيل، والثّوب إنّاحداهما مشتقّ

ويختم الدكتور كـاظم كالمـة    31ه ثاب أي رجع لباسا بعد أن كان غزال."ألنّ ثوباً
ا قاله الزجـاج فيـه   ن المثل الذي ضربه الدكتور كاظم عمعبــ " حسيبه اهللا ". 

في بناء االلفاظ بعضها من بعض، وكـالم الزجـاج مـع    إشارة إلى التّقنية الدقيقة 
احترامنا لوجهة نظر الدكتور كاظم تشير إلى أبعاد مضمرة في نشأة اللغة، واللغـة  

بهذا المفهوم كالكائن الحي يمر ة مراحل قبل التّشكيل النّهائي، وطبيعة االلفـاظ  بعد
يصـعب إيجـاد هـذه    أصال توحي إلى هذه التّحويرات وهذه االشتقاقات، حقيقـة  

القضـية   نأالعالقات بين االلفاظ المشتركة في بعض االصوات، لكن هذا ال يعني 
غير صحيحة، فالتّطور الداللي يحتاج إلى عملية تشريح دقيقة للوصول إلى الخاليا 
الجذعية للفظة الواحدة، وهنا يمكننا االستعانة باألنظمة الحاسوبية للوصول إلى هذه 

  المتناهية في الصغر. المستويات

بمفهـوم المرصـوفات   : ه) والفـروق اللغويـة   395أبو هالل العسكري (ت 
ة لنسيج أي مكوة والتّفريعات الشّجريياضين ما، اعتمد أبو هالل العسكري فـي  الر

مصنفه الفروق اللغوية عمله، فمنهجه إحصائي دقيق يعتمد على تحديـد جزئيـات   
المفردات يحكمها قاسم مشترك. فإذا كان عمـل ابـن   االختالف بين مجموعة من 

أبـا هـالل    جني ومن سار على نهجه ربط بين مفردات اللغة من حيث اللفظ، فإن
العسكري نحا النّحو المقابل فقد ربط بينها من حيث المعنى، فتحديد الفـوارق بـين   

وهـو   عناصر المجموعة الواحدة فيه دليل على وجود مجموعة من الروابط بينها،
ما انطلق منه العسكري لتحديد هذه المجموعة المشتركة في مفهوم عام، ولم يكـن  

ه) في مقدمة  255شيخنا الوحيد الذي تفطن إلى هذه القضية، فقد ذكر الجاحظ (ت 
بذلك منهـا   النّاس ألفاظاً ويستعملونها وغيرها أحقّ ه " قد يستخفّالبيان والتّبيين أنّ

في موضع العقـاب أو   وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إالّ اهللا تبارك أال ترى أن
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في موضع الفقر المدقع والعجز الظّاهر، والنّاس ال يـذكرون السـغب ويـذكرون    
 ك ال تجد القرآن يلفظ به إالّالجوع في حالة القدرة والسالمة وكذلك ذكر المطر؛ ألنّ

في موضع االنتقام، والعامبين ذكـر المطـر وبـين     ة ال يفصلونة وأكثر الخاص
  32الغيث."

مة الكتـاب  هذه االسباب كانت دافعا مقنعا ألبي هالل أن ينجز سفره، قال في مقد
وقد صنف فيه كتب تجمع أطرافه  ي ما رأيت نوعا من العلوم، وفنا من اآلداب إالّ"إنّ

 الكالم في الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق بينهـا نحـو:   وتنظم أصنافه إالّ
العلم والمعرفة، والفطنة والذّكاء، واإلرادة والمشيئة، والغضب والسـخط، والخطـأ   
والغلط والكمال والتّمام، والحسن والجمال، والفصل والفرق، والسبب واآللة، والعـام  

مان والمدنة والزي ما رأيت في الفرق بين هـذه المعـاني   ة، وما شاكل ذلك؛ فإنّوالس
في الطّالب، ويقنع الراغب مع كثرة منافعه فيما يؤدي إلى المعرفـة  وأشباهها كتابا يك

  33بوجود الكالم، والوقوف على حقائق معانيه والوصول إلى الغرض فيه."

ة لم يتفطن إليها الكثير وهي عدم لقد أسة جوهريس الكاتب لعمله من خالل قضي
د لفظتين متطابقتين. وجود ما يعرف بالتّرادف المطابق، فأبو هالل يجزم بعدم وجو

أسماه: في اإلبانة عن كون اختالف العبارات واألسـماء   اًوقد أفرد لهذه القضية باب
موجبا الختالف المعاني في كل لغة، والقول في الداللـة علـى الفـروق بينهـا.     

على معنى اإلشارة، وإذا أشـير   االسم كلمة تدّل واستشهد على قوله هذا بــ "أن
ة وثالثّة غير مفيدة. وواضع اللغـة  إلى الشّيء مرة واحدة فعرف، فاإلشارة إليه ثاني

حكيم ال يأتي فيها بما ال يفيد، فإن أشير منه في الثّاني والثّالث إلى خالف ما أشير 
ل، كان ذلك صوابا؛ فهذا يدّلإليه في االو سمين يجريان على معنـى  اكل  على أن

خالف  منهما يقتضيكل واحد  واحدة، فإنمن المعاني، وعين من االعيان في لغة 
اللغة مبنية  معنى ذلك أن 34كان الثّاني فضال ال يحتاج إليه." ما يقتضيه اآلخر، وإالّ

على فرضية عدم التّطابق في األلفاظ لعدم تطابق المعاني المختلفة، وهذه الرؤيـة  
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القضايا العدديـة   منطقية جدا تعتمد على الوضوح واإلبانة وعدم التّداخل وهي من
ة في تعاملها مع الموجودات ؤها وإحصاالتي يمكن عدها، وهذا ما تعتمد عليه اآللي

فهي ال تستطيع التّفاضل بين شيئين متطابقين، وهذا من طبيعة االنسان الذي يعمـل  
  الجانب العاطفي فيه.

ر المصطلح يعتب التّوصيف الداللي للمصطلح النّحوي بين التّقاطع واالستقاللية:
ة مـن  النّحوي مادة تشير كل شحنة منها إلى جزئية دسمة مضغوطة بشحن معرفي

جزئيات الظّاهرة النّحوية التي يشير إليها المصطلح ذاتـه وللكشـف عـن هـذه     
المركبات البد اللة العامـة المسـتعارة مصـطلحا    من البحث في الدة للفظة اللغوي

خاصة لها قسم لغـوي وآخـر   كل المفردات المستعم ة وأنلة في التّوصيف النّحوي
ه من النّاحية اللغوية توصيف علمي، فعلى سبيل المثال لو أخذنا مصطلح الحال فإنّ

ـر  لهيئة ما يكون عليها كائن ما، أمعبة التي يا إذا أردنا اإلبانة عن الظّاهرة النّحوي
فتصـبح   بق تضبط إيقاعها زمنياًنا نجدها باإلضافة للمعنى اللغوي الساعنها به فإنّ

صف الكائن فيه وعليـه  د مجال حدوث الفعل ذاته الذي اتّبزمن يحد اًمقترن توصيفاً
فإن فحة كمصـطلح نحـوي آخـر    النّظام اللغوي حدد الفرق بينه؛ أي الحال والص

ضح معالم هذا التّداخل نمثـل  والخبر من ناحية ثالثّة كونه توصيف أيضا، ولكي تتّ
  لحدود هذه المصطلحات بالمخطط التّالي :

  المفردة اللغوية         المصطلح النّحوي

  الوصف                الصفة                وصف مالزم                            

  اإلخبار                 الخبر                بداية الوصف

  د زمنياًصف محدالحالة                  الحال                و

  مثال:  

  أقبل محمد النّشيط.        (نشاط دائم ومالزم لمحمد)       صفة



كاء�ا�صطنا�ّي�الواقع�والّرهاناتاللغة�ال
ّ
 عربّية�وبرامج�الذ

 

  
123 

 

  

  محمد نشيط               (االعالن عن بداية النّشاط)      خبر

  أثناء المجيء)             حال ط(نشا   جاء محمد نشيط.      

 

  

  
  العالقة بينهما  خط الزمن

        المستقبل  الحاضر  الماضي

كــل خبــر  /////// /////// ///////  الصفة
صفة وليس 

  العكس

ــال  ــل ح ك
  صفة

  

قد يكون     ///////      الخبر
ــر  الخبـ

ــا  الحـ
والعكس 

  صحيح

  الحال

كل حال هو         ///////
صفة وليس 

  العكس
  ///////      

    //////    

ةاالنطالق من كون هذه المصطلحات ألفاظ دالّ إنيؤدي إلى  ة على معان تواصلي
التّمييز بينها حال كونها مصطلحات نحوية، وعدم اللجوء إلى تحديد هـذه الفـوارق   
الدقيقة بينها يجعل الوصول إلى دالالت التّراكيب أمرا صعبا في عدد من المواقـف  

يصـعب   35ونفاقا " كفراً دة، فعلى سبيل المثال في قوله تعالى : " األعراب أشدالمعقّ
د اقتطاعها رقعة جغرافية معينـة  مجموعة بشرية كافرة ومنافقة لمجر التّسليم باعتبار

بل وكيف نفهم قوله تعالى " ورفع أبويه على العرش وخردا وقال يا أبـت  وا له سج
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السـجن   هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً

وفـيهم يعقـوب    36ني وبين إخوتي."وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشّيطان بي
  عليه السالم؟
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" علـى   ل هذه الفوارق بين المصطلحات النّحوية، فـــ " أشـد كفـراً  هنا تتدخّ
ة وليس على التّوصيف؛ أي أنعراب ونفاقهم إذا حدث سيكون شـديدا  ألكفر ا الحالي

وقـد   كفرهم ونفاقهم ال يصل إلى درجة األعراب بخالف أهل المدن والحواضر فإن
يفهم الشّدة في الورع والتّقوى بالمخالفة عند األعراب إذا التّزموا، قال تعالى " ومـن  

خذ ما ينفـق قربـات عنـد اهللا وصـلوات     األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويتّ
    37اهللا غفور رحيم." ها قربة لهم سيدخلهم اهللا في رحمته إنالرسول أال إنّ

قيقة بين هذه المصطلحات تجعل منها كيانات مستقلّ إنة يمكـن  هذه التّحديدات الد
ة يمكن رسـم  اعتبارها أيقونات متحرة وانسيابيكة في فضاء االستعمال اللغوي بحري

ة، وهذه الخاصة التي يمكن تحويلها إلى احداثياتها ببساطة على مستوى الشّبكة اللغويي
تي يعتمد عليها الحاسوب في معالجة الظّواهر المتعامـل  مرصوفة هي من االدوات ال

  بها.

ــات األخــرى والحوســبة:  ــة واللغ ــة العربي ــاني إناللغ ــوبية اللس ات الحاس
)Computational Linguistics  هي "علم يعنى باستخدام الحاسوب وتطبيق منـاهج (

اآللية، وتمييـز الكـالم   العلوم المعتمدة عليه في دراسة اللغة، وال سيما في التّرجمة 
والذّكاء االصطناعي، أي العمليات التي تقوم بها اآللة بعد تلقينها المعلومات في حقل 

38ن،"معي ومن هذا التّعريف يتبيـة   ن لنا جليا أنهذا العلم هو تمازج بين اللغة والتّقني
العلـم إلـى   في جميع المجاالت التي تعنى بها اللغة كالتّرجمة مثال؛ بل ويسعى هذا 

ة كما حدث في أواخر القرن الماضي فالمتتبع لمعالجة جعل اآللة تحاكي اللغة البشري
ـ    ة حاسوبيا يجدها تعتمد أساسا على اخضـاع اللغـة لخورزميات اللغات الهندوأروبي

زاتها التـي  اآللة، وذلك كون هذه اللغات أصال فقدت أصالتّها وفقدت خصائصها وممي
د من خاللها الخلل (الالتنية)، فلم يعد لها أطر معيارية واضحة يحد ماحتوتها لغتها األ

في االستعمال اللغوي، ولعل إخضاع دي سوسير الدراسة اللغوية للوصية أكبر دليـل  
ها ال تخضع للمعيارية والنّظام المحكم بخالف اللغة العربيـة التـي تحكمهـا    على أنّ
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ياتها الصـوتية والصـرفية، والمعجميـة    مجموعة من الضوابط على جميع مسـتو 
وهو ماذا كان سيقول دي سوسـير   والتّكيبية، والداللية، وهنا يستوقفنا سؤال مهم جداً

  سع المقام للبحث فيه هاهنا.ما هذا بحث قائم بذاته ال يتّم العربية؟ ربلو كان يتكلّ

أرجع هـذا األخيـر    إن ما أقره دي سوسير خالف ما ذهب إليه تشومسكي، فقد
  ة في طرح غير مباشر، وذلك كونه عـالم لسـانيات علـى  دراسة اللغة إلى المعياري

اطالع واسع على اللغات السامية التي تتقاسم لغاتها في قضية النّظامية على الشّـبكة  
معايير؛ معيار الدقة والعلمية، معيـار   ةاللغوية، فشروط نظريته اللسانية تخضع لثالث

د جواز التّصـرف  فالمعيار الثّالث يؤكّ 39الشّمولية والعالمية، معيار البساطة اللغوية،
بل   في النّظام اللغوي وفق ما تقتضيه الخوارزمية لتحاكي اآللة تلك الظّاهرة اللغوية

ويصل الحد ة وقـد    إلى العبث بأيياضـية حتى تتوافق مع المعادالت الرقاعدة لغوي
ها أصال فـي عمليـة فقْـد خصائصـها     مر على مستوى تلك اللغات ألنّجاز هذا األ

ة فعكس ذلك تماما، فهي ال تزال تحـتفظ بكـل   ونظامها القواعيدي، أما اللغة العربي
الكشف عن تلك النّظم أضحى أمرا صعبا نظرا لبعد اللسـان   أن نظمها القواعدية، إالّ

ة خالف ما هو مكتـوب علـى   العربي عن تلك اللغة الفصحى، فاللغة العربية المحكي
مستوى الوثائق التّراثية من أشعار وخطب. فهذا الغموض في قوانينها الدقيقـة حـال   

ة.بينه وبين علماء اللسانية في ترجمتها إلى لغة آليات الحاسوبي  

لقد سار تشومسكي على نهج أبي علي الفارسي وابن خلدون في كـون االنسـان   
مـن   اًاالنسان يمتلك "نوعا خاص ل اللغة، وأشار تشومسكي إلى أنقادرا على استعما

 40ى بالمظهر االبداعي في استعمال اللغة العاديـة،" ى فيما يسماألنساق المعرفية تتجلّ
ه " يجـوز  وقد أشار ابن جني إلى مفهوم قوله تعالى السابق عند أبي علي الفارسي أنّ

لقد اعتبـر تشومسـكي الـذّهن     41ضع عليها."أن يكون تأويله : أقدر آدم على أن وا
ها متفاعلة فيما بينهـا  البشري محتويا على قدرات وأنساق فرعية معرفية مستقلة ولكنّ

ـة إالّ لها بنياتها ومبادئها الخاصة، وما التّعقيد الظّاهر في اللغة بوصفها قدرة معرفي 
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نه من إيجاد التّماثل بـين  وهذا ما مكّ 42نتيجة لتفاعل أنساق فرعية أو قوالب مستقلة،
األنساق الذّهنية والقواعد اللغوية، فتشومسكي حول مكونات اللغة إلى قوالـب يمكـن   

  البناء عليها، وهذا ما تعتمد عليه اآللة في محاكاة اللغة البشرية.

ة آليا خاصهل حصر اللغة العربينـا نحـاول تطبيـق الـنّظم     ة وأنّليس من الس
ة التي بنيت وفق لغات أخرى تختلف اختالفا جوهريا معها، كمـا  والبرامج الحاسوبي

ة تكتب من اليمين إلى اليسار عكس اللغات االخرى، فمنذ ظهور هـذا   أناللغة العربي
خذت تقنيات الحواسيب ونظم المعلومات اللغـة اإلنجليزيـة أساسـا لهـا.     العلم " اتّ

لبناء الداخلي لعتاد الحاسوب ولغـات  قة بتفاصيل اومظاهر ذلك عديدة منها تلك المتعلّ
مت أصال لتوافق إلخ) والتي صم....‘برمجته وملحقاته (شاشات مرئية/آالت طباعة 

ة، بصفة عامةمطالب استخدام اللغات الالتينيـ   ة، واللغة اإلتجليزي 43ة،"بصفة خاص 
الحرف العربي يخالف الحرف الـذي يعتمـد عليـه الحاسـوب ( الحـرف       كما أن

ة بين عالم اللغة وعالم المعلوماتية واسعة وهو ما يعكـس  التيني)، ثالثّا ال تزال الهوال
ة، حيث ال يوجد أية والعلوم العقليـ   الشّرخ الكبير بين العلوم اإلنساني   اتقـاطع بينهم

فال اللغوي على علم بالبرمجيات وال المعلوماتي مطلع على النّظـام اللغـوي، فقـد    
أهل االنسانيات عن خوض مضمار مجال حوسـبة اللغـة يقـول     فونا منعزف مثقّ

ـ  منهم غالبا أن الدكتور نبيل علي ويضيف قائال  " ظناً ينالمعلومات من صنعة الفني 
وهؤالء بدورهم حصروا أنفسهم في أمورها التّكنيكية دون الجوانب األخـرى لهـذه   

ورأي كثيرين غيـري   –ي القضية شديدة التّشعب، ذلك على الرغم من كونها في رأ
ويقول الدكتور أحمد فـؤاد   44ل،"ثقافية في المقام األو –اجتماعية  –قضية سياسية  –

 ة وتحـدة العربية اللغة العلميباشا في كتابه تنمي   د يات التّعريـب والحوسـبة والتّجـد
الحضاري تعقيبا على ما جاء في كتاب الدكتور نبيل علي يقول " وينقلنا الدكتور نبيل 

لى إشـكالية  إفي كتابه " العرب وعصر المعلومات "  –رائد الحوسبة اللغوية  –علي 
اللغة كما لم يحدث لها من قبل، بعد أن أظهرت المواجهة بينها وبين تقنية المعلومات 
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ة ككّلمدى الحاجة الماسـ  ة إلى المراجعة الشّاملة للمنظومة اللغوي أ ، وذلك حتـى تتهي
اللغة للقاء آلة الحاسوب المثيرة المتحدة، هذا من جهة اللغة، أما من جهة الحاسـوب  ي

ل  هو اآلخر للقائه الحاسم مع اللغة. وهكـذا وجـد اللغويـون    فقد كان لزاما أن يتأه
حقي والحاسوبيون أنفسهم أمام تحدما هو متاح حتى اآلن مـن علـم    قي، مصدره أن

الحاسوب"، وال بديل عن شق دروب علمية  - وتقنية ال يكفي لمواجهة إشكالية "اللغة 
  45ولغوية جديدة لم تكن مطروقة في العالم من قبل."
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يقع هذا العمل في مجال التّعرف اآللـي المباشـر علـى الحـروف     : صالملخّ
جاه التّكنولوجيـا المباشـرة.   تّاالعربية، والدافع األساسي هو دراسة الكتابة العربية 

ص في التّلقين الكامل لهـذه  حد من الفوائد األساسية لهذا النّوع من األنظمة يتلخّوأ
  ات التّلقين اآللي.النّماذج (هندسة وخصائص) باستعمال معطي

ل الروابط المختلفة إن أحد األهداف يرجع إلى إيجاد أحسن الخصائص التي تمثّ
بين مكونات الشّبكة. إن بعض التّطبيقات في مجال التّعرف على األشكال، تعتمـد  
على تثبيت هندسة النّموذج الذي يسمح بإدماج بعض الفرضيات القوية (على سبيل 

  رات).  االستقاللية بين المتغيالمثال 
ة، يتمة وقتيا لشبكة عصبيا وتنفيذًا واختبارم هذا العمل مسحتطبيقـه علـى    يقد

ة. في هذا العمل، نقدة المكتوبة بخط اليد وبطريقة آنيم مفهـوم  أحرف اللغة العربي
على خط اليد بالنّسبة ل التّعرف أداة التّعرف على الكتابة اليدوية العربية اآلنية. يمثّ

د. يسمح هذا يا وغير مقيه من الطّبيعي أن يكون خطّدة، ألنّللخط العربي مشكلة معقّ
له مسار القلم. تستخدم هذه التّقنيـة بشـكل   النّظام بتفسير البرنامج النّصي الذي يمثّ

ـ   ن خاص في األجهزة اإللكترونية اللوحية. سنقوم ببناء قاعدة بيانات مع العديـد م
ة. بعد ذلك، وقبل التّطرف، هنـاك مرحلـة تشـكيل    البرامج النّصيق لمرحلة التّعر

عية التي تمالحصول عليها من جهاز لوحي إلكتروني  نات بناءة من األحرف العربي
رجات التي تمة النّهج المقتـرح   لترقيم قاعدة بيانات. تُظهر الدالحصول عليها فعالي

  العصبية التّالفيفية.استنادا إلى الشّبكات 
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تطبيقيا، التّجارب لخصت في التّعرف اآللي المباشر على حروف اللغة العربية 
  باستعمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمخبر "نون".

التّعرف اآلني على أحرف اللغة العربية، الشّبكة العصـبية   : الكلمات المفتاحية
  الوقتية
1. مةمقد :غم من أنأجهزة الكمبيوتر تغزو عالم االتصاالت، إالّ على الر أن 

ز. في أفق بعيد إلى حد ما، تسعى ن طريقتين لالتصال المتميالكتابة والتّحدث يظالّ
العديد من األعمال والتّوقعات إلى اختفاء الكمبيوتر من بيئة المستخدم. ومـع ذلـك   

لومات عن طريق واجهات ربط هذا النّظام، دون الشّعور بالقيود، بأنظمة المع سيتم
طبيعية: لمسة اليد، نظرة، خطاب ... وبالطّبع خط اليد. من المفهوم القديم للمكتـب  
غير الورقي يصل المرء إلى نموذج المكتب دون جهاز كمبيوتر ملمـوس. اليـوم   
غالبا ما يكون اإلنسان هو الذي يبذل جهود التّكيف. مثال على ذلك لوحات المفاتيح 

 .واتف المحمولةرة للهالمصغّ
ق دائما مشكلة مفتوحة في األنماط المطبوعة أو التّعرف على النّص المنس يظّل

المكتوبة بخط اليد. ويرجع ذلك إلى الصعوبات التي واجهها الباحثون والمطورون 
ب األنماط واألسلوب ونزعة النّص. الخط العربي المكتـوب بخـط اليـد    مثل تقلّ

 . [1] عة واسعةمعالجته ويقدم مجموعة متنومخطوط بشكل طبيعي ويصعب 
 يسمح ظهور أجهزة نوبة جديدة، مثل األقالم الرقمية، بإنشاء مستندات مباشرة

بطريقة فعالة للغاية. يمكن إنشاء مستندات أصلية بفضل هذه األجهـزة؛ يمكـن أن   
ـة، ونسـخ االمت   تتكوورة التّدريبيحانـات  ن من: مستندات المالحظة، ووثائق الـد

ع مجاالت التّطبيـق لمصـادرة الكتابـة علـى     ها توسوالصياغة، وما إلى ذلك. إنّ
مـذكرات   (صـغيرة الحجـم   لوحـات  ر علىاإلنترنت والتي تقتصر بشكل متكر
ر التّعـرف علـى   حيث يكون هناك مـا يبـر   )الكترونية شخصية وهواتف ذكية

 . [2]األحرف
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جديدا للمعلومات باللغة الطّبيعية التي يوجـد  مصدرا  ل المستندات المباشرةتمثّ
بها عدد قليل من التّطبيقات المستندة إلى التّعرف اآللي. في حالة الورق المكتـوب  

بخط اليد، فهو يدور حول المسار الذي تم نات منـه ألداة الكتابـة المتاحـة    أخذ عي
ك، مـن الممكـن   ة في الوقت المناسب. لـذل ات (س، ع)، بدقّتحت تسلسل اإلحداثي

استعادة حد الحرف بواسطة الحد 1ح في الشّكل كما هو موض. 
 

 
 بالحبر الرقمي الكتابة 1الشّكل

ة هي مخطوطة لها ميزة االرتباط الذي يعزـيولة وسـرعة   الكتابة العربيز الس
  .بين الكتابالحركة. ولكن واحدة من الصعوبات األولى هي تباين الكتابة 

واصل بين النّاس هي الكالم والكتابـة اليدويـة. لتسـهيل    الوسيلة األساسية للتّ
التّفاعل بين اإلنسان واآللة، يتم ف على خط اليد. وبالتّالي، فإنتطوير أنظمة التّعر 

  .نظام التّعرف على خط اليد يحول التّمثيل المكاني إلى تمثيل رمزي
ها بشكل مرض بعـد.  حلّ دة للغاية لم يتماليد مشكلة معقّيعتبر التّعرف على خط 

وبسرعة، قصـ  ر الباحثون دراساتهم على مشاكل محد ق بالتّطبيقـات  دة فيمـا يتعلّ
ف على خط اليد: الفرز التّلقائي للبريـد  المحدا. من بين هذه التّطبيقات التّعردة جيد

االستطالعات، أو حتى تسجيل الشّيكات ومعالجة الملفات اإلدارية التّلقائية، ونماذج 
  .المصرفية
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بب، نقدلهذا السف على م في القسم التّالي من هذه الورقة نظرة عامة حول التّعر
واكتسابها وتأثيرها وكذلك سـياقات األجهـزة والبـرامج     إشارة خط اليد المباشرة

زة في هذا المجال الخاصة بها. يعرض هذا القسم أيضا بعض األعمال العلمية المنج
يصف القسم الثّالثّ منهجنـا ونماذجنـا العصـبية     .جاهلحل المشكالت في هذا االتّ

المختارة لتوفير تحديث على األساس النّظري قبل الكشف عـن نتـائج التّجـارب    
ة خطوة بخطـوة مـع عـرض    القسم الرابع جميع األعمال المنفذّ يوضح .المنجزة

الحصول عليها خالل تجاربنا. النّتائج التي تم 
على مدى السنوات القليلة الماضية، تم إنجاز الكثير من : األعمال ذات الصلة .2

األعمال على أساس خط اليد المباشر واآلني. على أنواع المخطوطـات المختلفـة   
واستخدام العديد من أساليب االعتـراف.   ]3[(الالتينية والصينية والعربية وغيرها)، 

الذي يعتمد على نظام التّعـرف الهجـين    ]4[بين هذه األعمال، قد نذكر العمل  من
الذي يتعامل مع المخطوطة الالتينيـة. تـم اقتـراح     ”ماركوفيان“العصبي  المباشر
. تعامـل  ]5[المطبق على التّعرف على الحروف العربية “ سبايكينغ spiking ”نظام
من خالل نهـج هرمـي    مع االعتراف بالمخطوط العربي مباشرة ]6[فون في المؤلّ

ف علـى األحـرف    ”مرحلي ضبابي“لتطوير نظام  ]7[تنفيذ عمل  مفصل. تمللتّعر
للتّعرف  ”بايزية“وصف طريقة  ، تم ]8[العربية المعزولة بخط اليد. في األطروحة 

حتماالت في الفصل حسب تقدير كثافات اال حيث يتم على األحرف العربية المباشرة
ماركوف “نظاما يعتمد على نماذج  ]9[فون في األقصى. يقدم المؤلّ ”االنتروبيا“مبدأ 

استخدام مزيج من مصنّفات الـذّاكرة   لتوفير حلول لمعظم الصعوبات. تم ”المخفية
  .[10]جاه التي تعتمد على السياق للتّعرف على طويلة المدى ثنائية االتّ

ربط الحروف وأشكال الحروف واالعتماد على مـواقعهم هـي خصـائص     إن
ةمتأصلة في المخطوطة العربي.  
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صوص الهندية، فقط البنغالية لديه هذه الصعوبة اإلضافية في التّعامل بالنّسبة للنّ
نوعا خاصا مـن   BLSTM مع التّعقيد المختلط بخط اليد. تعد الشّبكات العصبية لـ

  .قد اجتذبت مؤخرا اهتماما خاصا في حل مشكالت وسم التّسلسلو RNN شبكات
لعالج ]11[استخدام نهج  تم OEHCRS  نمـاذج   من خالل نهج هجين باسـتخدام

منفصلة على البدائية الهيكلية. يقترح إطار الشّـبكة العصـبية    ”ماركوف المخفية“
ا مشروطً ]12[رة الذي يستخدم في المتكرا عامنموذج ،ن تضمين األحـرف  ا يتضم

  .لرسم األحرف الصينية المعروفة تلقائيا
ة بتقدف على خط اليد. يسمح استخدام األساليب اإلحصائيم كبير في مجال التّعر

صال (الشّـبكات  وضعها للمساهمة، النّهج القائمة على االتّ من بين األساليب التي تم
ة) التي تمتلك قوالعصبية قوية وقدرة على بناء حدود القرارات في مسافات ة تمييزي

مـاركوف  “نمـاذج   النّمذجة المستندة إلى ذات أبعاد كبيرة. طريقة أخرى، هي أن
تستخدم لنمذجة تسلسل المراقبة النّاتج عن العمليـات العشـوائية    التي [13] ”المخفية

(البرامج النّصية المكتوبة بخط اليد، على سبيل المثال)، والتي تكون أكثر وضوحا 
 [14] ”مـاركوف المخفيـة  “نماذج  عندما تكون حول التّعرف على الكلمات. يمتلك
[15].ل فئة على شكلف كالقدرة على نمذجة توزيع المالحظات حتى يتعر  

بالنّسبة لألحرف المعزولة، هو الشّكل العام الذي يتم أخذه في االعتبار حيث يتم 
ة أكثر من ذلك بكثير، فهي تقدم ميزة لتكون متوافقـة مـع   تكييف الشّبكات العصبي

مـع   .نهج الوقت الحقيقي وكذلك طبيعة البرنامج النّصي التّصويرية ثنائية األبعـاد 
 في االعتبار طبيعة اإلشارة المكتوبة بخط اليد ورغبتنا في معالجتها مباشرةاألخذ 

حيث يكون الوقت بيانات ال تنفصل عن إشارة الدخل، بحثنا عن الشّبكات العصبية 
 TDNN زمني صاالت بتأخيراألكثر تكيفًا لهذا النّوع من التّطبيقات التي تستخدم االتّ

ا مه ألكسندر ويبيل وجيفرالذي قدي هينتون. لقد كشفوا بالفعل عن أدائهم العالي جد
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م فـي  امسـه إلكما يمكـنهم أيضـا ا   ]17[، ]16[في التّعرف على الحروف المنعزلة 
  .[19] ، أو حتى الجمل]18[التّعرف على الكلمات 

    ئيسـي للعمـل الـذي تـمف على الجمل هي الهدف الرالكلمات أو حتى التّعر 
قة بتطبيق الشّبكات بالفعل تنفيذ العديد من األعمال المتعلّ تطويره في هذه الورقة. تم

العصبية للتّعرف على الكتابة المكتوبة بخط اليد، لكنها عموما ال تزال غير كافيـة  
قة بشكل أساسي بتعقيد اإلشارة المكتوبة بخط اليـد وعـدم   بسبب الصعوبات المتعلّ

علـى   يكتب المستخدم بشكل طبيعي مع قلـم  ات على اإلنترنت.توفر قواعد البيان
األحرف أو الكلمات المكتوبة لتحويلهـا  على الئحة أو شاشة. يفسر برنامج التّعرف 

  [20] .إلى أحرف رقمية
تم ـة  دمج أوف على خط اليد التّجاري في المنظمين اإللكترونيل برنامج التّعر

توفيرهـا   أو الكلمات والجمل الحجز وأحيانًا يتمات خصيالمزودة بخنجر يسمح للشّ
بواسطة لوحة المفاتيح. خارج هذا السوق الهام للمساعدين الشّخصـيين الصـغار   

تطوير تطبيقات أخرى مـن   الذين تم دمجهم اآلن في معظم الهواتف المحمولة، تم
  .جهاز لوحي الرسومية واألقالم الرقمية الحديثة

  :البحث الرئيسية في التّعرف على الخط على النّحو التّالييمكن تلخيص محاور 
الكلمات أو الجمل أو التّعرف على النّصوص أثناء استخدام المعرفة السـياقية   •

  .(خاصة بالوثيقة واللغويات وغيرها)
  التّكيف التّلقائي لكتابة الكاتب من نظام التّعرف العام؛ •
  العمل واجهة القلم ، طبعة المستند؛عرض نتائج االعتراف ، بيئة  •
األدوات التّعليمية التي تسـاعد فـي التّـدريب علـى الكتابـة ، واكتشـاف        •

  االضطرابات المرتبطة بالكتابة ؛
  [21,22] مصادقة الكاتب ، والتّوقيع االعتراف. •



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
137 

 

  

ة التي يتمعلى عكس المستندات الورقي تخزين المسـتندات   ترقيمها كصور، يتم
رة واآلنية (وتحديدا األحرف) كحبر إلكتروني. يمكن الحجز على المستندات المباش

  .أثناء استخدام عدة أنواع من األجهزة اللوحية
ة المختلفة أنالحبر اإللكتروني المسـجل يمكـن أن    تجعل هذه األجهزة الطّرفي

ـ  وص يكون ذا طبيعة وصفات مختلفة. المجاالت التّطبيقية واسعة، من كتابة النّص
إلى االستيالء على الرسوم البيانية وحتى نمـاذج التّجديـد أو إيمـاءات إصـدار     

  .المستندات
ولكن الصعوبة الرئيسية التي واجهتها في التّعرف على خط اليد، هـي تبـاين   
أنماط الكتابة. في الواقع، يختلف شكل األحرف المكتوبة بخط اليد كثيرا من كاتـب  

ياق (الموضع فـي الكلمـة، األحـرف    اتب معين، وفقًا للسآلخر وحتى بالنّسبة لك
ا للغموض بين األحرف حيث أنالتّتبع يمكـن   المجاورة...). يعد هذا التّباين مصدر

ف ياق أو للمؤلّأن يكون له دالالت مختلفة وفقًا للسف. هذه الخصائص تجعل التّعر
شـكال غنيـا بالصـعوبات    على الكتابة اليدوية مجالًا تطبيقيا للتّعـرف علـى األ  

  .والتّحديات
في هذا العمل، نركز فقط على التّعرف على الحروف (األحرف المعزولة). في 
الواقع، هذه المشكلة هي أساس العديد من األنظمة المعقدة التي تسـمح بالكلمـات   
والجمل والتّعرف على النّصوص. يمكن أن يؤدي أي تحسن بسـيط فـي كفـاءة    

   .ألحرف إلى انخفاض ملحوظ في تعقيد الخطوات التّاليةالتّعرف على ا
يكمن االختالف بين مجالي خط اليد على الخط والكتابة اليدوية خـارج الخـط   

ة وفـي   والتي تتممانيا بشكل منفصل، في طبيعة معالجة البيانات الزمعالجتها غالب
 لة التي يمكن استخراجها من اعتراف معـيبعـد هـذه    [23].نالمعلومات ذات الص

ة لإلشارة المقدغيرة التّالية. كما قمنا ]24[مة الصنركز اآلن على المخطوطة العربي ،
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العمل والمشاكل التي  لقد رأينا أن .بالتّفصيل ثالثة أعمال حديثة ومشاكلهم المختلفة
  .[25] يطرحها
ة المكتوبـة بخـط اليـد والمفـاهيم      يتمتقديم استبيان يصف طبيعة اللغة العربي

األساسية وراء عملية التّعرف إلى جانب لمحة عامة عن حالة التّعرف على خـط  
. قدمت هذه اإلشارة الالحقة نظامـا يعتمـد علـى نمـوذج     ]26[اليد باللغة العربية 

فاعـل  ع بميزة وضع نماذج فعالة للتّتمتّد المسارات والذي يماركوف المتزامن متعد
دةبين الميزات المتعد.  ف المباشر واآلنـي، والـذي   نحن مهتمون هنا بمجال التّعر

يعرف اهتماما متزايدا مع ظهور مجتمع المعلومات الذي ندخل فيه مـع الحاجـة   
  .نقل والوصول إلى المعلومات دون توقفالخاصة للتّ

ة قواعد بيانـات، علـى سـبيل    طات الالتينية، هناك عدبالنّسبة لبيانات المخطو
، وهي قاعدة بيانات كبيرة وتستخدم على نطاق واسع في تقييم أداء UNIPENالمثال 

 مختلف أنظمة التّعرف على خط اليد الالتينية على اإلنترنت.
صـل  هي قاعدة بيانات مزدوجة على الخط وغيـر متّ  IRONOFF قاعدة بيانات
عدد كبير من األحرف الفردية واألرقام والكلمات باللغتين اإلنجليزيـة  يحتوي على 

  .والفرنسية
 ADAB ال توجد قواعد بيانات للمخطوطات العربية على اإلنترنت كافية مثـل 

تطويرها لتحسين البحث وتطوير أنظمة التّعرف على النّصـوص   التي يتم (العربية
  [27] .المكتوبة بخط اليد باللغة العربية

ف شائعة على مستوى العالم وتنقسم إلى فكرتين: المعالجـة  مخطّ تعدطات التّعر
  .المسبقة واستخراج الميزات

ق بالحصول على البيانات وتطبيعها ويعمل على قمـع  المعالجة المسبقة: يتعلّ •
الضوضاء التي يقودها السياق في وقت الحصول عليها (تردد أخذ العينـات مـن   
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رسومية وجودة ترقيم الماسح الضوئي واستخراج النّص في مستند) تلـك  اللوحة ال
إنشاؤها بواسطة اإلنسان التي تم.  
• م معاينـة لطـرق اسـتخراج الميـزة     استخراج الميزات: في هذا القسم ، نقد

المستخدمة في التّعرف على األحرف. في الواقع، باإلضافة إلى التّصنيف، يمكـن  
على األحرف بطريقة جمع البيانـات أو طـرق اسـتخراج    وصف مجال التّعرف 

  .المعالم أو أساليب تنسيق تمثيل البيانات
دة بخط يعتمد عملنا المنشور على نهج بايزي احتمالي قائم على طوبولوجيا محد

 ]28[اليد. 
 الشّبكات العصبية الوقتية .3

وهو يشـتمل  . 2يمكن تمثيل نظام التّعرف المقترح بشكل تخطيطي وفقًا للشكل 
نة فـي عـدد   على خطوة ما قبل المعالجة، تسمح بتطبيع حجم األحرف وتتبع العي

ل الخطوة الثّانية في استخراج الميزة من التّتبع الذي ثابت من النّقاط المتساوية. تتمثّ
ة ( تمالحصول عليه مسبقًا، ويشكل هذا الوصف مدخالت الشّبكة العصبيTDNN  في

ا من التّفاصيل في القسم التّالي). هذا سيوفر طبقة اإلخراج، بعد م محالتّنا، سنقدزيد
الحصول على التّدريب، فئة الحرف المقدخولمة للد. 
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 مخطط عام لنظام التّعرف على الكتابة بخط اليد 2الشّكل
ة تُعدالشّبكات العصبي TDNN  ة خارج هيكلها، وهيتشتمل علـى  شبكات تالفيفي

ة. تمة مقيد لإلشارة اإلجمالية تتوافق مع مجال رؤياسـتخدامها فـي    نافذة انزالقي
استخدامها بنجاح وكذلك التّعرف علـى   ، لكن تم]29[البداية في التّعرف على الكالم 

تملي اختيارنا لهـذا النّـوع مـن     ]30[مثل األرقام أو الكلمات.  ةاألحرف المعزول
هذه الشّبكة يمكن أن تتوافـق مـع قيودنـا:     صبية من خالل حقيقة أنالشّبكات الع

  .المتانة تجاه التّرجمة وكذلك سعة التّعميم الكبيرة
األمر يحتاج  ] بحقيقة أن31الكالسيكي [ RBF و MLP عن TDNN تختلف شبكة
ـ إلى فكرة معي ي نة من الزمن. بدالً من أخذ جميع الخاليا العصبية لطبقة اإلدخال ف

نافذة شـبح   TDNN تة. تأخذ طبقة اإلدخالق عملية مسح مؤقّها تحقّنفس الوقت، فإنّ
أيضا بالتّعرف على اإلشارة بشكل أقل صرامة  TDNN وتكتسح بصمة. تسمح شبكة

  [33] (بمعنى آخر، يمكن أن تحدث نقلة صغيرة)] 32[الكالسيكية  MLP من إشارة
اإلدخال، والطّبقات المخفية، وطبقة من طبقة  MLPsمثل  TDNNل شبكات تتشكّ

م شـبكات  مة الروابط بين الطّبقات. تقـد ها تختلف باختالف منظّالمخرجات، ولكنّ
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TDNN نة من إعادة التّغيـر  بعض القيود التي تسمح لها بالحصول على درجة معي
عن طريق التّحول الزمني والتّشويه. هذه تستخدم ثالث أفكار: األوزان المشتركة، 

 النّافذة الزمنية والتّأخير.

 
  TDNNو MLPصاالت في الرسوم التّوضيحية 'اتّ 3الشّكل

 

تسمح األوزان المشتركة بتقليل عدد معلمات الشّبكة العصـبية  : الشّبكة بناء  . أ
وإحداث قدرة تعميم مهممنـي، للحصـول   مشاركة األوزان وفقًا لالتّ ة. تتمجاه الز

افذة المرتبطة بهذه البيانـات نفـس األوزان وفقًـا    على بيانات األحرف سيكون للنّ
م االجتياح جاه الزمني. يستلزم هذا القيد قدرة على استخراج االختالفات مع تقدلالتّ

لإلشارة. هذا المفهوم لألوزان المشتركة هو السلوك المفترض للعقل البشري حيث 
ة نفس تحسب عدالوظيفة على مدخالت مختلفةة خاليا عصبي.  

مني أنة من الطّبقة يعني مفهوم اإلطار الزة عصبيكل خلي L+1    تـرتبط فقـط
صال كامل). حجم هـذه النّافـذة   (ليس لدينا اتّ L بمجموعة فرعية واحدة من الطّبقة

هو نفسه بين كل طبقتين معينتين. تسمح هذه النّافذة الزمنية لكل عصبون بأن يكون 
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ه وحدة للكشف عن خاصية رؤية محلية لإلشارة فقط؛ يمكن أن ينظر إليه وكأنّ لديه
م تـأخيرات بـين نافـذتين    باإلضافة إلى القيدتين السابقتين، نقـد   .محلية لإلشارة

نةمتتاليتين لطبقة معي.  
 ز.جاه مميجاه زمني واتّجاهان: اتّفي األعلى، كل طبقة لها اتّ

ـ  TDNN الهدف من شبكةليس : الشّبكة تسيير  . ب م اإلشـارة بشـكل   هو تعلّ
تقوم طبقـة أو   ما استخراج معالمها. تكتسب الطّبقة األولى اإلشارة، ثمأساسي، وإنّ

ة   عدة خاصـية بتحويل اإلشارة إلى ميزات. يكتشف الخاليا العصـبية طبقات مخفي
نافـذة زمنيـة   ع المنحنى. يقتصر مجال رؤية الخاليا العصبية علـى  نومحلية للتّ

ة في االتّ محدودة. مع قيود األوزان المشتركة، يتمجـاه  تكرار نفس الخاليا العصبي
مني (نفس مصفوفة الوزن المكررة) الكتشاف وجـود أو عـدم وجـود نفـس     الز

الخاصة في أماكن مختلفة مع اإلشارة. باستخدام عدة في كل موقف ية خاليا عصبي
ات ميزات مختلفـة: مخرجـات الخاليـا العصـبية     زمني، تكتشف شبكة العصبون

ن ص تدريجياً من المكوالتّخلّ يتم [34] .بقة العليازا جديدا للطّجها مميالمختلفة تنتج متّ
ة مع تطومني لإلشارة األصليالزلها في الخصائص بواسطة الطّبقات العليـا.  ر تحو

ة في االتّزيادة عدد الخاليا العص لتعويض هذه الخسارة، تمبيز.جاه الممي 
، نستخدم الخوارزمية الكالسـيكية لالنتشـار   TDNN لتدريب شبكة: تدريب  . ت

مثال). مراحـل   درج ولكن في نسخته العشوائية (يتم تحديث األوزان لكّلالخلفي للتّ
  .حساب التّفاضل والتّكامل هي نفسها كما هو موضح سابقا

االختبارات من أجل تحديد الهيكل األكثر  لقد أجرينا عددا معينًا من: التّنفيذ  . ث
تكيفًا لتطبيقنا. يجب أن نطوة غير محدـا  نـا نـوفّ  دة، ولكنّر شبكة عصبير محاكي
نـا  ، لكنMLPّبعنا نفس المفهوم بالنّسبة لــ  . لقد اتMLPّعصبيا يسمح لنا بنمذجة 

ة من ذلك قّواجهنا بعض الصعوبات الخاصة بانتشار الخطأ الخلفي الذي كان أكثر د
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، وقمنا بتهيئة األوزان واألوزان 0.01نفيذ، استخدمنا خطوة . للتMLPّالموجود في 
 .0.1و 0.1 -بين 
ن غالبية تصميمات التّعـرف  تتضم: على البرمجة النّصية TDNN تطبيق  . ج

ة جزأين أساسيين (كما هو موضاألولـى، المقابلـة   4ح في الشّكل على الشّخصي .(
ذ التّلفيقات المتتالية التي تسمح بتحويـل الميـزات تـدريجياً    السفلية ، تنفّبقات للطّ

الكالسـيكية   MLP والثّاني يتوافق مـع  .(TDNN) بأحجام أكثر بكثير نحو المشكلة
  .TDNN ى في المدخالت مجموعة النّواتج منوالتي تتلقّ

  :المالحظات التّالية ضرورية
• ة لطبقة من يتمعصبون توصيل الخاليا العصبي “perceptron”  بجميع الخاليا

  ـة ، يـتمة التّالفيفيابقة ، ولكن في الشّبكة العصبية في الطّبقة الستوصـيل   العصبي
  .الخاليا العصبية بمجموعة فرعية من الخاليا العصبية من الطّبقة السابقة

  .يةية محلّاكتشاف ذات خاصيمكن رؤية كل خلية عصبية كوحدة  •
ةالكتل المذكورة هي شكلي تماما. يتم وصفها بواسطة المتغيمـة فـي   رات المقد

 .4الشّكل
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 TDNN 4الشّكل 

ز جزء االستخراج بـيتمي:  
   nb_layerعدد الطّبقات ،  �
عدد   window_Tجاه الزمني، عدد الخاليا العصبية من كل طبقة وفقا لالتّ �

  سب  ينزة ، جاه مميالخاليا العصبية من كل طبقة وفقا التّ
حجم اإلطار الزمني الذي تشاهده كل طبقة (باستثناء طبقة اإلدخال) ، وعدد  �

   L+1  ،field_T بقةالتي تشاهدها الخلية العصبية للطّ L الخاليا العصبية في الطّبقة
  .صبية) بين كل نافذة ، التّأخيرالتّأخير الزمني (عدد الخاليا الع �

 ة طبقـات  تكتسب الطّبقة األولى من الشّبكة ميزات اإلشارة. تقوم طبقة أو عـد
جهـات  مخفية من الشّبكة العصبية (مرحلة االستخراج) بتحويل سلسـلة مـن المتّ  

ـ  زة في سلسلة أخرى من المتّالممي تبـة العليـا. يكتشـف    جهـات المميزة ذات الر
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ـة الخاليـا   العصبون خاصة لمسار الخنجر. يقتصر مجال رؤية محلية طوبولوجيي
ة محدودة. مع قيود األوزان المشتركة، يتمة على نافذة زمنيتكـرار نفـس    العصبي

رة) الكتشاف وجود جاه الوقت (نفس مصفوفة األوزان المكرالخاليا العصبية في اتّ
ة في أماكن مختلفة عأو عدم وجود نفس الخاصلى طول مسار اإلشـارة. أثنـاء   ي

، تقوم شـبكة  موقف زمني في كّل  (nb_feat) استخدام العديد من الخاليا العصبية
العصبونات بالكشف عن ميزات مختلفة: مخرجات الخاليا العصبية المختلفة تنـتج  

  .بقة العليازا جديدا للطّجها مميمتّ
ات التي أنجزتها طبقة من شبكةالعملي TDNN ة  هيمن نوع االلتّفاف. لكل خلي

عدد الخاليا العصـبية مـن النّافـذة    ) w نواة من الحجم L + 1 عصبية من الطّبقة
  .L عدد ميزات الطّبقة) L) * f الزمنية للطبقة

مني لتمثيل اإلشارة تدريجيا في أخذ العينات االلتّواء  يتمالقضاء على المكون الز
مضاعفة عدد الميـزات.   إلى كل طبقة. لتعويض هذه الخسارة في المعلومات، يتم

لذلك، لدينا الهندسة المعمارية من نوع هرمي. تقوم هذه الشّبكة الهرميـة بتحويـل   
  .زمعلومات من النّوع المميالمعلومات الزمنية تدريجياً إلى 

صلة بالكامل) تقابل الطّبقـة  متّ MLPأخيرا، الطّبقة األولى من جزء المصنف (
 األخيرة من الجزء المستخرج.

 قبل المعالجة وطبولوجيا   .4

تهدف البنية الموصوفة سابقًا إلى تصنيف والتّعرف على األحرف : تجهيزها  . أ
الخاصة بقاعدة البيانـات   "Noun"   البياناتالعربية المعزولة التي تأتي من قاعدة 

ـة   28، والتي تحتوي على 1.0ل من اإلصدار في اإلصدار األوحرفًا من األبجدي
ة التي تمة العربيسومي[35] .الحصول عليها وفقًا للوحة الر  
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في هذا اإلصدار التّجريبي من قاعدة البيانات، يقتصر عدد البرامج النّصية على 
20 ة كتاب5ا، حيث استولى كل كاتب على األبجدي ات، ليصبح إجمـالي عـدد   مر

  .حرفًا 2800األحرف في النّهاية 
قة بالشّخصـية نفسـها (الخصـائص المختلفـة     باإلضافة إلى المعلومات المتعلّ

ـ قة بالبرامج النّصية المحـد المستخرجة)، بعض المعلومات األخرى المتعلّ ل دة مثّ
 .الحجز، وكذلك الشّخصية المضبوطة وحدوثهاأسمائهم، وتاريخ 

تطبيق النّظام الموصوف سابقًا لتصنيف األحرف المعزولة الـواردة مـن    سيتم
 قاعدة بيانات "االسم" الخاصة بنا.

 
: أخـذ  2: الحصول على اإلشـارة.  1اآلني ( تمثيل عملية االستخراج 5الشّكل
 استخراج الميزات): 3العينات. 

  النّتائج والمناقشات .5

  التّنفيذ  . أ

 (Mean Square Error) في عملنا، توقفنا عن التّدريب عندما يصبح الخطـأ 
. ثم قيم الشّبكة من البيانـات  100، أو يصل عدد التّكرارات إلى  (10e-3) ضئيلًا

األخيـر  التي تختلف عن تلك المستخدمة أثناء التّدريب. بحكم التّعريف هذا الجزء 
  .من البيانات يسمى مجموعة االختبار

دة في سرعة التّقـارب فـي   الخطوة التّدرج وخطوة التّدريب هي العوامل المحد
الشّبكة العصبية. يزداد وقت التّعلم بسرعة كبيرة مع تعقيد الشّبكة، فمن الضروري 

أسـاس   ات تكرارما كانت الخطوة صغيرة، سيكون عدد مرإيجاد خطوة مثالية. كلّ
ما زاد عـدد التّكـرارات الـالزم    ما كانت الخطوة أكبر، كلّ. ولكن كلّاًالتّدريب مهم
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 0،01صال تخاطر. في تجربتنا، قمنا بتثبيت خطوة التّدريب لــ  ولكن شبكة االتّ
 :ذكر النّتائج في التّجارب التّالية . تم100والحد األقصى لعدد التّكرارات إلى 

األولى، ومن أجل اختبار نموذجنا، سـنبدأ التّـدريب   ة في المر :1تجربة   . ب
ة المطلوبة سابقًا 3ة لمدأحرف فقط (أليف، با، تا) مع الهندسة المعماري.  

ئ ر لنا مصفوفة األداء (لكل) التي تعيد تجميع األحرف المصنّفة بشكل سـي توفّ
ا من كل حرف، معاينة على المعدل العام لألحـرف الم وتلك المصنّفة جيصـنّفة  د

ئ (بشكل سيC.( 
لالجدول األو  

 ة األولىمصفوفات األداء في الصفات الثّالثّ

مصفوفة 
 األداء

ــأ  خط
 سالب

ــأ  خطــ
 إيجابي

صحيح 
 إيجابي

Alef 0.0216 0.0078 0.9784 
Ba 0.0078 0.0059 0.9922 
Ta 0.0059 0.0216 0.9941 

ء، المعدل العام للحروف المصنّفة بشكل سي C = 0.0118   1.18يسـاوي ٪ 
) CMتقوم مصـفوفة االرتبـاك (   .ةل تدريب الحروف الثّالثّ٪ من معد98.82و 

ا في القطر كما يلي:بإعادة تجميع عدد العينات المصنّفة جيد 

 
 مصفوفات االرتباك من (تاء، باء وألف).  6الشّكل 

  :2تجربة  . ت
ابقة، ولكن مع تغيير وظائف التّدريب يتمة الستجديد نفس البني.  

في هذا القسم، أظهرنا تأثير طريقة التّراجع الخلفي لتدرج األخطاء تحت العديد 
  .من اإلصدارات على النّموذج ومع مراعاة وقت التّقارب
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من الصعب جدا معرفة خوارزمية تدريب شبكة "تغذية لألمام" ستكون األسـرع  
  :بالنّسبة للمشكلة. يعتمد على الكثير من العوامل، بما في ذلك

  تعقيد المشكلة -
  جهات (أو نقاط) البيانات على مجموعة التّدريبعدد المتّ -
  عدد األوزان والمائل في الشّبكة -
  .هدف الشّبكة ، المستخدم في التّعرف على األشكال (التّحليل التّمييزي) -

ب لتحديد األوزان التـي تسـمح بـإخراج الشّـبكة     من الضروري إجراء تدري
  .العصبية لتكون أقرب ما يمكن إلى الهدف الثّابت

يتم  اة، محسـوبة مـن   هذا التّدريب بفضل تقليل الوظيفة، وظيفة التّكلفة المسـم
األمثلة على أساس التّدريب وإخراج الشّبكة العصبية؛ تحدد هذه الوظيفـة الهـدف   

  .للوصول
ـ اختبرنا خوار و"المقاومـة"   GD زميتين من الرتبة األولى: االنتشار الخلفي لـ

  .SCG وخوارزمية LM وخوارزميات التّرتيب الثّاني: خوارزمية  RP التّدرج
 يلخص الجدول التّالي النّتائج المختلفة:

 الجدول الثّاني

 نتائج االختالفات في وظيفة التّدريب 

 LM  RP GD SCG (3 أحرف)

MSE 6.33.10e

-4 
 2.510e-

2 
0.29 1.10e-3 

C 0.0006%  1.18 % 42.48% 0.003% 
Time 12m.03s  6m.47s 6m.43s 14m12s 
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ةحصلت خوارزمي LM على MSE  ا مناألدنى باإلضافة إلى معدل منخفض جد
 ءاألحرف المصنّفة بشكل سـي (C)   وهـي أكثـر كفـاءة مـن     0المجـاورة ،٪

بوقت تنفيذها وهو أكثر ارتفاعا. ومع ذلك، ال الخوارزميات األخرى، مع اإلضرار 
ة ما لم يتمتأكيد قدرتها على التّعمـيم  يمكننا تنفيذ حكم نهائي على هذه الخوارزمي. 
بعـد   .النّتائج 1ن الشّكل ، ويبي7لذلك، سنقوم بزيادة عدد الفئات (من األحرف) إلى 

100 ة لـ تكرار، توضسوم البيانيح لنا الرMSE   بوضـوحـة   أنخوارزميLM 
15األدنى بعد بعض التّكـرارات فقـط (حـوالي     تتقارب بسرعة وتصل إلى الحد 

تكرارا) ولكنها ليست حالة الخوارزميات األخرى التي تتقـارب بـبطء، ال سـيما    
خطأه كبيـرا جـدا (التّقريـب خشـن      الذي يظّل GDخوارزمية التّدرج التّنازلي 

 للبيانات).
 
       LM ة ارتيابالخطأ لخوارزمي       RP ةارتياب الخطأ لخوارزمي 

 
GD ةارتياب الخطأ لخوارزمي              SCG ةارتياب الخطأ لخوارزمي 

 من وظائف التّدريب المختلفة MSE مقارنة بين 7الشّكل 
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 الجدول الثّالثّ

 7الحروف إلى  نتائج تباين في وظيفة التّدريب بعد زيادة عدد

 LM(2) RP GD SCG(2) (7   أحرف)
MSE 53.10e-3 61.10e-

3 
0.43 67.10e-3 

C 35% 33 % %81 38% 
Time 3h22m11s 48m13s 53m 1h25m04s 

النّسـبية، خـارج هـذه     LM عندما يزداد حجم الشّبكة، تضعف أداء خوارزمية
سـاعات، الخوارزميـة ال    3من  خزين وتنفيذ الوقت لديها أكثربات الهائلة للتّالمتطلّ

تمتلك قدرة تعميم مثيرة لالهتمام عندما تكون حول حل مشكلة الشّكل التّعرف، علـى  
غم من أنالر MSE   ا مثل باس واحدة من الخوارزميات األخـرى، فـإنتكون دائم 
معدل العيئنات المصنّفة بشكل سي  (C = 35٪)     قد زاد بشكل كبيـر مـن خـالل
 (C) لقـة بالمعـد  أفضـل النّتـائج المتعلّ   "PR" م خوارزميةتقد  .لسابقةالتّجربة ا
ـ ومتطلّ ا مقارنة بالخوارزمية صغيرة نسبيات األخـرى  بات الذّاكرة لهذه الخوارزمي

 على الـرغم مـن أن   .دقيقة) 48وترجمتها النّتيجة في تنفيذ وقت صغير (الوقت = 
قادرة  TDNN شبكة نا نالحظ أنأنّ خوارزميات التّرتيب الثّاني أكثر فاعلية نسبيا، إالّ

رجة األولىعلى القيام بتقدير دقيق جيد من خالل تدريب بسيط من الد (PR).  
يعود استخدام خوارزميات التّدريب هذه إلى ظهور مشاكل التّخزين الظّـاهري  

م يسمح لنا بزيادة فئات األرقام (من األحـرف)  ، وهو ما لMatlabفي بيئة برمجة 
28ة أخرى إلى مرة أخرى، نقدمن ناحي .ر أن Matlab ّا أداة البرمجة يمثل ممتاز

 في المختبر
تدور هذه التّجربة حـول تـأثير   : : (تأثير حجم النّافذة الزمنية)3تجربة   . ث

إجراء جميع التّجارب السـابقة   ه تمحجم النّافذة الزمنية مع نتائج النّموذج. نذكر أنّ
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زيادة هذا الحجم حتى الحصـول علـى    خاليا عصبية. سيتم 4مع نافذة زمنية من 
  :أفضل النّتائج الممكنة

 تائج التي حصلت عليها:ص للنّفيما يلي جدول ملخّ
 الجدول الرابع

 نتائج تباين حجم النّافذة 

 T=4 T=5 T=6 T=7 (3  أحرف)
MSE 25. 

10e-3 
8. 
10e-3 

20. 
10e-3 

22. 
10e-3 

C 1.18 % 1.05 % 0.85 % 1.11 % 
Time 6m47s 7m06s 7m37s 8m39s 

قة فـي  يتناقص بينما يتزايد عرض النّافذة الزمنية المطبMSE  تظهر النّتائج أن
نـا  الخاليا العصبية. وهذا يعني أنّ 5أقل خطأ يتوافق مع نافذة  .TDNN دخل شبكة

أفضل عندما نزيد العرض؛ ومع ذلك، عندما نجتـاز عـرض   الت نتجه نحو معد
 ، إالّ (C) لق بمعدإعداد نفس التّقرير فيما يتعلّ يزيد. يتمMSE  ، نجد أن6الحجم 

  .T = 6 ه من األفضل لـأنّ
ـ  6و  5الحجم األنسب يتواجد بين  لذلك فإن  c )cmق بــ  خاليا عصبية تتعلّ

 :8في الشّكل  ) كما يظهرMSEل الخطأ () ومعدperو

 
 ) وفقًا لحجم النّافذة الزمنية.EQM) و(C( تغير 8الشّكل 
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أحرف)، النّتـائج المـذكورة    7، قمنا بزيادة عدد الفصول (6و 5لتحديد ما بين 
 في الجدول الخامس:

 .الجدول الخامس تباين الحجم بعد زيادة عدد الفئات

 T=5 T=6 (7  أحرف  )
MSE 61. 10e-3 66. 10e-3 
C 33 % 37.51 % 
Time 52m49s 1h01m43s 

ح هذا الجدول أنّيوضة  5الحصول على أفضل النّتائج بحجم  ه تمالخاليا العصبي
مني المطبق على مدخالتوتحديد الحجم األمثل لإلطار الز TDNN إلى خمسة   . 

ر المرء على قدرة تحفيظ شـبكة  يؤثّه من خالل أبعاد حجم النّافذة، نالحظ، إذن، أنّ
TDNN   ـة ويزيـدأكثر واحد يزيد من حجم النّافذة، ويزيد عدد المعلمات المجاني .

ا بقدرة واحد أكثر من قدرة الحفظ. ومع ذلك، يمكن أن تضر قدرة تحفيظ مهمة جد
تعميم الشّبكة ويمكن أن تغوص مرداءة المتوسطة.ة أخرى في النّتائج في الر 

  حرفا) 28: (تدريب 4ة تجرب  . ج

) مثل جميع الخوارزميـات  Rpropب خوارزمية االنتشار الخلفي المقاوم (تتطلّ
اكرة، وحجم مصـفوفة اإلدخـال   األخرى التي رأيناها سابقًا االحتياجات الهائلة للذّ

ة. هذه األسـباب  ، والتي ، أيضا ، ال تسهل المهمTDNNالتي تنتشر في بنية شبكة 
سيم التّدريب العام في أربعة أجزاء. يأخذ القسم في االعتبـار القـدرة   دفعتنا إلى تق

 على مقارنة شخصية لشخص آخر يشبهها مثل (خاء، تاء و جيم)
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شـابه بـين بعـض    نحت أربع مجموعات من التّدريب والتّوضيح للتّ 9الشّكل 
 .األحرف
تلخيص النّتائج في الجدول التّالي يتم:  

  الجدول السادس

 ووقت التّنفيذ لكل مجموعة. C  ،EQMأسعار 

  المثالي  المخطط
 أحرف)7(

Set 7.1 Set 7.2    Set 7.3 Set 7.4 

MSE 61. 
10e-3 

63. 
10e-3 

72. 
10e-3 

64. 
10e-3 

C 33 % 30 % 37.2 % 28 % 
Time 49m07s 49m21s 48m21s 52m48s 
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 لنا التّجارب السابقة، بتحديد البنية المثلى لشبكةلقد سمحت : مرحلة التّعميم  . ح
TDNN   ة بنا. القيود المفروضة على الذّاكرة، بسبب المواد المستخدمة علـىالخاص

جانب واحد، وعلى الجانب اآلخر إلى تباعد خوارزميات التّدريب بعد زيادة عـدد  
الوقت نفسـه   حرفا في 28الفصول (من األحرف) لم تسمح لنا لجعل التّدريب من 

من حيث القسمة المفروضة على المجموعات األربع إعـادة تجميـع كـل سـبعة     
ة   تحقيق التّقسيم بطريقة تمكّ أحرف. ومع ذلك، تمن من مقارنة اختبـار الشّخصـي

ترددت هـذه القيـود فـي     وزين راء :بالفئات المجاورة األخرى التي تشبهه، مثال
  .مرحلة التّعميم واالختبار

ظـام بإعـادة   أفضل، قمنا بتطوير واجهة رسومية، مما يسـمح للنّ  من أجل فهم
تجميع خطوات: الحصول، مصفوفة استخراج المعالم وخاصة التّصنيف، كما هـو  

ن في الشّكل التّالي:مبي 

 
 اختبار التّعرف على حرف "نون".  10الشّكل

ف  دعنا نتذكر أنالهدف من هذا العمل هو الحصول على أو استخراج أو التّعر
وهذا يتجاوز  على األحرف العربية بطريقة ديناميكية أو باألحرى أن نقول، مباشرة

ة عنـدما هـو حـول    جودة معدف على الشّخصيات المشكوك فيها وخاصل التّعر
  .الشّخصيات المجاورة
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ف التي تمقم، حيث تبدأ بنسـبة  الحص تختلف معدالت التّعرول عليها في هذا الر
ل التّعرف البالغ ويمكن أن تصل إلى الحد األقصى لمعدTa  ٪ من الحرف14،31
لتعزيز عملنا، قمنا بمقارنة نتائج هذا النّهج العصـبي   .Lam خصية٪ للش99،61ّ

 رلتصوDBN  ] استخدم28مع نتائجنا المنشورة بالفعل باستخدام نهج احتمالي في [
ف على الحروف. دعونا نالحظ أنقاعدة البيانـات نفسـها "نـون"     نظام أداة التّعر

  .قاعدة البيانات قد استخدمت
 اختالف األداء المالحـظ بـين نمـوذج    14يظهر خالف ذلك، يوضح الشّكل 

TDNN الخاص بنا ونموذج DBN.  
ف على المجموعتين  نالحظ أن7.3و  7.1معدالت التّعر ا، فـي  متشابهة نسبي

ـة    7.4و  7.2الت المجموعـات األخـرى   حين تختلف معدمـع إشـارة خاص ،
  Dal  ،Dhal  ،Ra  ،Zain  ،Sin) التي تحتوي علـى الحـروف   2للمجموعة 

  .٪ 70لت إلى التي وص (الذّقن، حزين
ميزة تطبيقنا المبني على نموذج  إنTDNNّه يسمح بتنفيذ أسرع مباشر، هي أن 

هـذا األخيـر    ، ومع ذلك، فإنDBN"هدف من األعمال" من النّموذج المقترح في 
  حرفا في نفس الوقت. 28يمتلك القدرة على تحميل جميع 

 
 للمجموعات األربع. DBNو TDNNمقارنة بين معدالت التّعرف على نماذج 
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يهدف النّهج المقترح في هذه الورقة إلى تطوير حل يعتمد علـى    :خاتمة .6
للتّعرف على األحرف المكتوبة بخـط اليـد المعزولـة     TDNN الشّبكات العصبية

  .ر على أداء هذه الشّبكةالعربية المكتوبة ديناميكيا، وتحليل القيود التي قد تؤثّ
ل الشّبكات العصبية تقنية جديدة لمعالجة البيانات. بشكل ملموس، ينتج عنهـا  تمثّ

طة بطبيعة الدماغ البشري في االعتبـار لفكـرة   خوارزميات تضع المفاهيم المرتب
التّدريب. قد أشير هنا إلى أن TDNN   ة فـية، وتقع هذه الخاصيهي شبكة ديناميكي
من   MLP نفسها بشبكة عصبية كالسيكية مثل TDNN طبقة التّأخير. ميزت شبكة

مراعـاة   ها تأخذ بعين االعتبار بعض الوقت. بمعنى آخر، بدالً مـن خالل حقيقة أنّ
ها تأخذ نافذة الطّيـف  جميع الخاليا العصبية في طبقات اإلدخال في نفس الوقت، فإنّ

  .توتجري عملية مسح مؤقّ
لألحرف العربية المعزولة، قمنا ببناء قاعـدة   تهدف إلى تحقيق التّعرف المباشر

لية الممكنة البيانات الخاصة بنا، والتي تشكل دعما مهما جدا لجميع األعمال المستقب
ل في اسـتخراج الخصـائص   في المجال. بعد االنتهاء من الخطوة الدقيقة التي تتمثّ

تدريب هذه الشّبكة  الخاص بنا. تمTDNN  أجرينا سلسلة من التّجارب على نموذج
باستخدام خوارزميات من الدرجة األولى (التّـدرج السـلبي لالنعكـاس الخلفـي     

، من أجل تحديـد البنيـة    (LM) من الدرجة الثّانيةوالمقاوم) وكذلك خوارزميات 
ة لشبكتنا. توضالمثاليشبكة ح مصفوفات االرتباك أن TDNN  تطبيقهـا   عندما يـتم

ـ  على تمييز األحرف العربية المعزولة، فإنّ ه ها تعطي نتائج معقولة. لذلك نعتقـد أنّ
الميـول الحاليـة    يمكن تحسين نموذجنا من خالل بعض األساليب المختلطة. تميل

  .[36]اآلن نحو أنظمة الهضم المروفي العصبي
يا خاصـا، ال سـيما   ل دراسة التّعرف على مشكلة المخطوطات العربية تحدتمثّ

الكثير من األعمال فـي هـذا المجـال قـد      عبر تكنولوجيا اإلنترنت، مع العلم أن
  .ظهرت
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ة على خصوصية العربيق بمخطوطهـا الغنـي   علّات تتتحتوي الحروف األبجدي
الذي تطور خالل أكثر من عقد وبالتّالي فإن ـة. قادنـا   معالجتها مشكلة معقدة للغاي

ف علـى   البحث الذي تمإجراؤه إلى اكتشاف العديد من المشكالت في مجال التّعر
  .خط اليد والذي يحاول الفرد التّحكم فيه

ة بنا ومعالجة األحـرف دون   نحن ندرك أنإنشاء قاعدة بيانات "االسم" الخاص
 .االنتقال إلى التّعرف على الكلمات أو الجمل ليست سوى بداية لتعقيـدات أخـرى  

ل المرحلة الثّانية وهي معالجة الكلمات والجمل تحديا مثيـرا لالهتمـام حيـث    تشكّ
  .غة العربية على اإلنترنت أمرا أساسيايكون إثراء قاعدة بياناتنا الجديدة للكتابة بالل

ة الختبـار  نحن مهتمة والهجينة العصبية العصبيا بتطبيق النّهج التّطوريون أيض
ئيسي من هـذه الورقـة هـو     .ة مستويات من القراراتكفاءتها على عدالهدف الر

بشـكل  تطـويره   ام في مجال التّعرف على المخطوطات العربية الذي لم يتمهسإلا
كاف بعد. نعتزم أيضا دمج هذا الجزء في مواضيع أكثر اتسـاعا وتعقيـدا مثـل    

  .التّعرف على الكلمات باستخدام القيود السياقية والقاموسية
أخيرا، الغرض من التّعرف على خط اليد هو التّمكن من استخدام هذا التّمثيل   

صـعوبات التّعـرف    الواضح أنمن وجهة النّظر هذه ، من  .في تطبيق الكمبيوتر
ه لم يعرف جيـدا  على خط اليد مرتبطة بتغير النّصوص ، ولكن أيضا إلى حقيقة أنّ

بعد كيفية صياغة الكتلة الضخمة من المعرفة والمعلومات التي يمكـن أن تكـون   
  مفيدة للغاية إلنجازها.
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 من خالل دراسة استطالعية ميدانية لعينة من المواقع االلكترونية ص البحث:ملخّ
بعتُ واقع استعمالها، وكيف أصبحت اسـتعماالتها  تتّباللغة العربية  - األكثر تداوال  –

  تستقطب فئة من القراء بناء على جدية انتقاء المواضيع المعالجـة باللغـة العربيـة   
األمر الذي يعمل على تحفيز القارئ النّاطق باللغة العربية، وغير النّاطق بهـا علـى   

ة والتّعامل معها بلغة الضاداستخدام المواقع االلكتروني.  
وقد في المواقع االلكترونية، كما حاولت تشخيص الواقع اإلجرائي للغة العربية  

حرصت على عدم االكتفاء بالتّشخيص، بل حاولت تقديم جملة من اآلليات الراميـة  
المواقع االلكترونية، بغيـة توسـيع نطـاق     إلى تطوير استعمال اللغة العربية في

 .  استعمالها
اللغـة   –اإلجـراء   –واقع االستعمال  –الموقع االلكتروني  حية:الكلمات المفتا

  .تطوير –العربية 
   

Research Summary: Through a field survey of a sample of 
websites.  Most traded.  Arabic has followed the reality of its use And 
how its uses have attracted a group of readers based on the seriousness 
of the selection of topics processed in Arabic Which stimulates the 
reader in Arabic and non-native speakers to use the websites and deal 
with them in the language Arabic.  

I also tried to diagnose the procedural reality of the Arabic language 
on the websites She made sure not only to diagnose But attempted to 
introduce a number of mechanisms aimed at developing the use of 
Arabic on websites with a view to expanding their use.  

key words:Website - Reality Usage - Procedure - Arabic - 
Development 
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ة اللغة في المجال التّواصلي، فهذا يعني إيماننا بها فـي  :مـة مقدإذا سلّمنا بفاعلي
مستوى معـين  تحقيق التّفاهم بين النّاطقين بها، وكلّما كانت هذه الشّفرة منجزة وفق 

بين المتواصلين أدى ذلك إلى استمرارية الفعل التّواصلي، كما يختّل هـذا الفعـل   
بسبب اختالف المتواصلين في اللّغة الواحدة نتيجة تباين مستواهم فيها، وتوظيـف  

  أحد المتواصلين لوحدات قد تجعل المستقبل لها مستفهما عن داللتّها.
لم يعد معتمدا إالّ على المشافهة المباشرة بـين   -ا امنفي أي -إن فعل التّواصل 

ة لتطور التّكنولوجيا التّي أفرزت لنـا  الباث والمتلقي، وهي في الحقيقة نتيجة حتمي
كأن  صل بالغير في برهة من الزمنجملة من الوسائط من خاللها يمكن للفرد أن يتّ

يـد المعـارف، والفنـون    يدخل المواقع اإللكترونية لالستفادة واالطالع علـى جد 
   واآلداب واألخبار...

وفّر من الوقت، وقرب من البعـد، وجمـع    –في الحقيقة  –مثل هذا االتّصال 
شتات المعارف في حيز هذه المواقع، فأصبح المتعامل معها ينتقـي مـا يحتاجـه    

  القارئ، ووفق أي لُغة يريدها.
مختلفة أنتجها وأبدعها السابقون  لما كانت اللغة العربية والزالتّ وعاء لمعارف 

أخـذت بـذلك     وهي اليوم كذلك لسان حال وتواصل الماليين من العرب وغيرهم
 حيزها التّواجدي في هذه المواقع اإللكترونية، وفي بحثي هذا سأسـعى إلـى تتبـع   
 الوضعية االستعمالية للغة العربية في المواقع االلكترونية، وهل حالها باق على مـا 

هناك ارتقاء وتطو ى ذلك؟في ثنايا هذا االستعمال؟ أين يتجلّ اًركان عليه؟ أم أن 
كما سأسعى إلى اإلجابة عن أهم الخصائص التّي أصبحت تمتاز بهـا اللغـة    

العربية كنتيجة حتمية لعملية توظيفها في المواقع االلكترونية؟ وكيف يمكن لمتصفح 
 هذه المواقع االلكترونية أن يسهم في ترقية توظيف واستعمال اللغة العربية؟
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روق الحاصلة كنتيجة السـتعمال اللّغـة   لقد حرصت على بيان وتوضيح أهم الف
العربية في المواقع االلكترونية، وما هي اآلليات التّي في اعتمادهـا نضـمن بهـا    

 مسايرة مثلى بين الواقع الكتابي المحض، والعالم االفتراضي االلكتروني؟  
وسع في كنه هذه اإلشكالية، وما يحوم حولها من استفسارات جاءت خطـة  وللتّ 

  متضمنة للمباحث التّالية:   بحثي 
    فعل التّواصل في المواقع االلكترونيةفي المبحث األول تناولت   -
األمـل  اللغة العربية في المواقع اإللكترونية بين  وفي المبحث الثّاني تناولت -

 مسايرة البناء اللغوي، ومواكبة الحدث التّكنولوجي  وأردت بهذا العنوان والتّحدي 
 خصائص النّص العربي في المواقع اإللكترونية الثّالث تناولتوفي المبحث  -
اآلليات المعتمدة لترقية اسـتعمال اللّغـة    أما المبحث الرابع فقد عنونته بـ -

   العربية في المواقع اإللكترونية
ولإلحاطة بالموضوع أثناء التّوسع في مباحثه تناولت عناوين فرعية ذات الصلة 

  نّي على إثرائه، متّبعا في ذلك المنهج الوصفي التّحليلي.بالموضوع حرصا م
لالمبحث األو  

  فعل التّواصل في المواقع االلكترونية 
    نات، والجرائـد إذا كنّا في زمن قريب ال نتعامـل وال ننهـل إالّ مـن المـدو 

 -وكان ذلك يأخذ وقتـا معتبـرا،    -هات الكتب الورقية عن كثب، ت وأموالمجالّ
نات، واألخبار يتم مـن  فات والمدوومع األغلبية أصبح تعاملنا مع هذه المؤلّ فاليوم

 ) 3( من خالل المواقـع اإللكترونيـة،   ) 2( وفضاء االنترنت )1(خالل الحاسب اآللي،
ر التّكنولوجي الحاصل على جميع المستويات.  نتيجة التّطو  

مبتغى الكثير من العوام، والبـاحثين  )  5(والتّواصل  )4( صالاالتّلقد أصبح فعل 
والمطالعين، وهو الذي يتم من خالل فضاء االنترنـت، وإن ميـل الكثيـر إلـى     

  استخدامه يرجع إلى جملة من األسباب يمكن حصرها في األتي:  
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دة الحياة في زماننا بسيطة سهلة المنال، بل أصبحت معقّ لم تعد  ربح الوقت -
ع ب مناهلها، صعبة نتيجة تشعولم يصبح اإلنسان متحكّما في كّل أوقاته نتيجة توس

دوائرها ولضمان مسايرة العصرنة وربح الوقت أصبح ِلزاما على اإلنسان التّعامل 
  مع هذا الفضاء عوض إنفاق الوقت الكبير في البحث والتّنقالت.    

 -في جميع مجاالت الحياة  –مما وفّرته التّكنولوجيا الحديثة  سهولة البحث -
أنّها سهلت عملية البحث، ونظّمت أطر فضائه لكّل من أراد ذلك، الشّيء الذي نتج 

 عنه تجاوب الفرد والمجتمع.    
من نتائج استعمال تكنولوجيا اإلعالم أنّهـا مكّنـت    ضمان سرعة التّواصل -

رعة التّواصل مع الغير، وهـو األمـر الـذي حفّـز     الباحثين، والمتواصلين من س
 مستعملي التّكنولوجيا المعاصرة من التّموقع فيها.  

من أبرز ميزات تكنولوجيـا  وفرة العناوين والمراجع وتطابقها مع األصل  -
واصل مع الغير، كمـا وفّـرت مواقـع    اإلعالم أنّها وفّرت لمستعمليها عناوين للتّ

ة متنويها الباحثون كّل حسب ما يطلبه.عة يرجع إلإلكتروني 
ر التّكنولوجي الـذي  من بين سمات عصرنا هذا ميزة التّطو مسايرة العصر  -

أصبح يوماً بعد آخر يقفز بنا إلى ما هو جديد، ولم يعد حقل من الحقول في منـأى  
عن االستعمال التّكنولوجي، األمر الذي وسم هذا العصر بهذه الميـزة، وهـو مـا    

 ن هذا الزمان مسايرة زمانه، والتّأقلم مع تكنولوجياته.       فرض على إنسا
مثل هذه األسباب وغيرها وسعت نطاق استعمال وتوظيف هذه التّكنولوجيا، بل 
أصبحت دائرة االتّساع تزيد باستمرار لما أصبحت تُقدمه لمستعمليها من خـدمات  

ياء لها، بل على درجة ق من نتائج ملموسة جعلت الكثير من مستخدميها أوفوما تحقّ
من اإلدمان عليه، إالّ أن الذي ينبغي أن يطرح كاسـتفهام نتيجـة لتوسـع نطـاق     
استعمال الحاسب اآللي هو البحث عن الوضعية التّي أصبحت عليها اللغة العربيـة  
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في هذا الفضاء اإللكتروني؟  وهل تواجدها في هذا الفضاء له من التّأثير على ترقيـة  
 ا بين غير النّاطقين بها؟  استعماله

  المبحث الثّاني  
د لـدينا جليـاً أن   إذا تأكّ اللغة العربية في المواقع اإللكترونية بين األمل والتّحدي

ة متنوقتضى لسان  )6(عة،المواقع اإللكترونيوهي تعمل على توصيل المعلومة وفق م
بها حياة النّاس، فاللغة وتتطلّة، باعتبار هذه األخيرة وسيلة يفرضها العصر، حال األم

بين أمل مواكبة الحـدث التّكنولـوجي، وتحـدي    العربية من هذا المنظور أصبحت 
  مسايرة البناء اللغوي العربي السليم.

ـة  المتصفّ إنمـن خـالل    )7(ح لهذه المواقع يقف على حضور واعد للغة العربي
ولغته في هذا الفضاء، وهـو مـا   قناعة أفراد وجماعات بوجوب إقحام الخطّ العربي 

أدى إلى اتّساع دائرة استعمال اللغة العربية، وإن الحرص على إقحامهـا وتوظيفهـا   
يساعد حتما على تمكينها من مواكبة العصرنة، وتمكين مستعمليها من االطالع علـى  
 جديد المعرفة ومختلف الفنون، إالّ أن هناك من تراوده استفهامات عن شـأن البنيـة  

اللغوية ومستواها في المواقع االلكترونية، وهل ترقى إلى مستوى اللغة العربية فـي  
نات والكتب؟  المدو  

مثل هذه األسئلة وغيرها تفرض علينا اعتماد المعاينة لما ينشـر فـي المواقـع    
 د من وضعها الحقيقي، وهل توظيفها واستعمالها إلكترونياً فعالً يشكلااللكترونية للتّأكّ

  خطراً على سالمتها، أم أن القضية في أساسها ترجع إلى شخصية موظفيها؟    
مما هو مسلّم به أن المعرفة مهما اللغة العربية ومواكبة الحدث التّكنولوجي:  - أ 

حاولنا حجزها ومنع الغير من التّعرف عليها، إالّ أنّها مشاعة كالهواء والماء وغيرها 
إالّ لكون أن العالم أصبح يفرض علينا تعامال بالمثـل فـي    من العناصر.. ال لشيء

  الكثير من المواقف حتى يضمن بذلك رواجا، ويلقى إقباال كبيـراً علـى مخترعاتـه   
  وهو ما يجعل من المكتشفات العصرية في مجال اإلعالم اآللي تلقى إقباال.
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اآللي وبداية رواجهـا فـي   إن الرجوع بالذّاكرة إلى الثّمانينات في مجال اإلعالم 
البلدان العربية سعيا منها إلى تطوير إداراتها طرح إشكاال مفاده حتمية التّعامل مـع  
اللغة المبرمجة: "االنجليزية، والالتينية، " بل حتى األجهزة التّي كانت تُعـرض فـي   

ـ ر على لوحة المفاتيح باللغة العربية إلى حين زمن األسواق لم تكن تتوفّ د ل " سـي نق
المعالجة اآللية للغة العربية نقلة  –أستاذ بجامعة مونتريال الباكستاني األصل  –حيدر 

م عندما نجح في تصميم نظام آلي الختيار شكل الحرف العربـي  1973نوعية سنة 
تلقائيا حسب ما يسبقه من حرف، وما يلحقه من حرف مثـل: (ع. ء. ـعــ. ـع)    

العربية لتشمل الحروف األصلية فقط ويتبقى اختيـار   وبذلك اختصرت لوحة المفاتيح
الشّكل المناسب للحرف حسب السياق الذي يحتويه عمال آليا من طـرف الحاسـوب   

األمر الذي حز فـي نفـوس    )8(وكان لهذا العمل تأثيره المباشر على اللغة العربية،"
برمجـة بوجـوب تهيئـة    الكثير من الهيئات العربية والدولية بمطالبة الشّـركات الم 

حواسيب مبرمجة باللغة العربية لضمان االستثمار والبيع في الدول العربيـة عندئـذ   
  أصبحت اللغة العربية تجد من يلتفت إليها استعماال في التّواصل الفردي والرسمي.  

لقد لقي مثل هذا الصنيع استحسانا من موظفي أجهزة اإلعالم اآللي، حيث أصبح 
  ربية موقع في توظيفها إعالمياً، وهو ما ترتب عليه نتائج جمة منها:  للّغة الع
بولوج اللغة العربيـة واسـتعمالها    ضمان تواجد اللغة العربية في فضاء تقني - 

في فضاء اإلعالم اآللي تكون بذلك قد حقّقت قفزة في تواجدها ضمن وسائل العصر 
 وإمكانية التّعامل معها في هذا الفضاء التّقني.   

لم تعد اللغة العربية مقتصرة إالّ علـى   اتّساع نطاق استعمال اللغة العربيـة  -
ان مستعمليها أن يتعاملوا معها فـي نطـاق جديـد    توظيفها العادي، بل أصبح بإمك

 األمر الذي ترتّب عليه اتّساع نطاق استعمالها.     
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إذا سلّمنا بما هو مشهور في حقيقة اللغـة  تمكين التّعريف بالمنتوج العربي   -
باعتبارها تحمل فكر وثقافة أهلها فاللّغة العربية بتواجدها في هذا الحيز تكون قـد  

 له من معتقد، وفكر وثقافة...      روجت لما تحم
باستعمال اللغة العربية في هـذا  تحقق فعل التّنويع التّواصلي باللغة العربية  -

سهمت في ضمان تنويـع فعـل التّواصـل بـين األفـراد      أالفضاء تكون بذلك قد 
 والمجتمعات.  

ـ  ترسيخ مواكبة اللغة العربية للعصرنة - ى من قال أن اللغة العربية ال تتمشّ
وطبيعة العصر فقد أخطأ الحكم في ذلك؛ ألن مثل هذه المزاعم أصـبحت تُفنّـدها   

   مسايرة اللغة العربية وإمكانية مواكبتها للحقل الذي أصبحت فيه.
ال نُنكر األثر الذي خلّفـه الحـدث   اللغة العربية ومسايرة البناء اللغوي:  –ب 

للغة بتوظيف الوسـائط اإلعالميـة   التّكنولوجي على اللغة واللسان، حيث أصبحت ا
تعرف شيئا من االختصار في استعمالها، والتّهجين في تداولها خاصة فيمـا هـو   
حاصل بين األفراد في حقل التّواصل االجتماعي، إذ أصبح الكثير منهم غير مبـال  

، غير أن هذا المظهر لم اًّفي توظيف العامية، والرموز األجنبية باعتباره فضاء حر
  يلق رواجا عاما ألسباب منها:

 الدفاع عن اللفة العربية       -
 من الشّخصية   اًاعتبار التّواصل باللغة العربية جزء -
 تصدير المنتج الفكري العربي    -

من هذه المنطلقات وغيرها ظهرت في فضاء االنترنت تكتالت هـدفها الـدفاع   
استعمالها، مثـل هـذا التّوجـه    عن اللغة العربية من خالل المحافظة على سالمة 

  ها لم يظهر مـن العـدم  ئالداعي إلى استعمال اللغة العربية استعماال يساير أصل بنا
ـ  ى بل هناك من سعى إلى توطيد هذه الصلة بين المستعمل والجهاز، وهو ما يتجلّ

في تضمين األجهزة الذّكية للوجيسيال يساعد المستعمل علـى تجـاوز وتصـحيح    
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" إن التّواجد إلمالئية، والنّحوية، والصرفية، بل حتى المعجمية الداللية، واألخطاء ا
، ويقصـد بـذلك   على االنترنت عربيا يرتكز على توافر قدرة القراءة والكتابة معاً

قدرة البحث واإلبحار باللغة العربية السترجاع المعلومات، وتحليلها وترشيحها فيما 
رة على النّشر باللغة العربية، وتوليد النّصـوص العربيـة   يخص شقّ القراءة، والقد

األمر الذي نتج عنه ميل وانجذاب محبي التّواصـل   9آلياً فيما يخص شقّ الكتابة،"
  باللغة العربية من النّاطقين، وغير النّاطقين بها.  

يقدمـه  إن مستعملي اللغة العربية في الوسائط التّكنولوجيا من منظور ما أصبح 
من خدمات لسانية يسر الكثير من الصعوبات التّي كانت مطروحة من قبل إقحـام  
مثل هذه الخدمات األمر الذي شجع على إقبال توظيف اللغة العربيـة حتـى فـي    
التّواصل بين األفراد، واألمثلة على ذلك كثيرة فمن األجهزة الذّكية التّـي تسـاعد   

بة كلمة تقترح عليه ما يليها من الكلمـات التـي   المتواصل بمجرد شروعه في كتا
تتألّف منها هذه ال فتشجعه بذلك على مواصلة الكتابة باللغة العربية، وفـي نفـس   

      .الوقت تفيده في اكتسابها
يبقى هذا الجانب الذي أشرنا إليه يخضع لما هو تقني يعمل على تحقيق فعـل    

األساس في العملية يرتكز كذلك على أساس التّشجيع فقط بين المتواصلين، لذا يبقى 
ميل المتواصلين، وحرصهم على جدية استعمال اللغة العربية، إالّ أن ذلك يخضـع  

  لتوفر جملة من العناصر منها:
ونعني به اإلحاطـة بالمعرفـة   تشبع المتواصلين بالمعرفة اللغوية العربية   -

باللغة العربيـة علـى درجـة مـن      ألصول اللغة العربية، إذ كلّما كان المتواصل
من يتواصل معهـم   معرفتها مكّنه ذاك من حسن توظيفها، وهو ما يؤثّر إيجابا في

  فيترقى بذلك استعمالها وتوظيفها بصورة سليمة.  
مثل هـذا الحـرص فـي مجـال     الحرص على توظيف أحسن األساليب   -

لقارئ وشـد انتباهـه   التّوظيف للغة العربية في وسائل التّواصل يعمل على إثارة ا
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لمكنون اللغة العربية، وبهذا اإلجراء نعمل على ترقية استعمال اللغة العربيـة فـي   
  الوسائط التّكنولوجية.  

المبحث الثّالث: خصائص الـنّص المكتـوب باللغـة العربيـة فـي المواقـع       
  اإللكترونية
ة منحصرة إالّ لم تعدة في الوسائط التّكنولوجيفي مجال التّواصـل  اللغة العربي 

بذلك على استعمالها لغة تواصل في الكثير  ته لتطّلاالجتماعي بين األفراد، بل تعد
  ، ولعّل من أهم خصائص النّص المكتوب باللغة ) 10(من أنواع المواقع االلكترونية 

  ما يلي:     )11(العربية في هذه المواقع
المواقع االلكترونية باللغة العربيـة تنـاول   مما هو ملفت للقارئ في أ. اإليجاز: 

  ره في هذا الفضاء باعتبـار أنالموضوع بشيء من اإليجاز، ولهذا المنحى ما يبر
ب مراعاة هذا المظهر الـذي  الواسطة بين الكاتب والقارئ المتمثلة في الجهاز تتطلّ

لة على ذلـك مـا   هو في الحقيقة ال يتعارض مع البالغة العربية، ومن األمثلة الدا
يقف عليه القارئ في العناوين، ثم الخالصة التّي هي بمثابة مفتـاح للمقـال فـي    
المواقع المكتوبة باللغة العربية، حيث أن جّل النّصوص المنتقاة والمشكلة لصفحاتها 

  تمتاز باإليجاز والقصر، وهو ما يناسب القارئ في هذا الفضاء.
اه في مضامين النّصوص المنشورة علـى  الملفت لالنتبب. مواكبة الحدث:  -

المواقع االلكترونية أنّها تسعى إلى إثارة ولفت انتباه القارئ إلى حـدث جديـد، أو   
تحليل ما هو معروف بمناهج ورؤى جديدة بغية ربط القـارئ بعصـره، وبـذلك    
يصبح مقام الموقع االلكتروني مطابقا تماما لمضمون النّص أو منهج تحليله، وبهذا 

سلوب يضمن القائمون على المواقع االلكترونية شيئا من التّأثير في جذب القارئ األ
قيـادة  تحـت عنـوان:    اإللكترونية السـعودية ومن أمثلة ذلك ما نشر في الجريدة 

ا جاء فيه: " أصدر خادم الحرمين الشّـريفين  ومم   !!المرأة.. ليست شراء جوال؟
الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ساميا بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية 
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واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور والئحته التّنفيذية، بما فيها إصـدار (رخصـة   
 –التّـاريخي" أنهـى   السير)، على الذّكور واإلناث على حد سواء. وبهذا القـرار " 

حالة جدلية، هي األوسع واألطول في تاريخنا االجتمـاعي؛ إذ   -حفظه اهللا ورعاه 
انطلقت (أوا، وهي أوة) منذ سبعة وعشرين عامـة" ل رصاصة جدليل مطالبة "علني 

ـ  سـي  47نظمتها مجموعة من النّساء السعوديات، حينما أقـدمت   اقة يدة علـى س
) 12(م،" 1990ينة الرياض في السادس من نـوفمبر عـام   السيارات في شوارع مد

  وإن القارئ لمثل هذه النّصوص يقف على مدى مسايرتها للحدث.    
من خالل معاينة لعينة من النّصوص المنشورة في المواقـع  ح. سهولة اللغة: 

االلكترونية باللغة العربية نستشف سهولة لغتها، وبساطة أسلوبها األمر الذي يمكن 
ـ   مثل هذه النّصوص يراعي أصحابها طبيعة القناة التّـي تتوس ط بـين  تفسيره بأن

الكاتب والقارئ، كما يراعي في ذلك طبيعة القارئ باعتباره قارئا مطالعـا غيـر   
ص في اللغة، ومن األمثلـة علـى ذلـك مـا يقـف عليـه القـارئ فـي         متخص
التّعليم والثّقافة المصـريين  انتقد الدكتور طارق شوقي وزير "  youm7.comموقع

جنيـه   20تجاه الدروس الخصوصية قائال: " أحنا كوزارة مفلسين، ولمـا نطلـب   
ولعـّل    ) 13(جنيه يأخـذهم، "   2000ا أستاذ حسن بتاع الكيمياء يطلب بنشتم، ولم

هذا التّركيب اللغوي يرجع في األساس إلى نفل البنية اللغوية بأمانة كما سهولة مثل 
ها وأدلى بها صاحبها، مع انتقاء األلفاظ األكثر تداوال ناهيك عن التّنويـع بـين   نطق

ـ الفصحى والعامية األمر الذي يترتّ ة مـع  ب عليه متابعة قراءة المضمون وخاص
  المبتدئين في العربية.       

من أهم خصائص النّص المكتوب باللغة العربيـة فـي   د. تنوع المواضيع:  -
ه متنوع الفضاءات، األمر الذي يشجع على استقطاب القـراء  االلكترونية أنّالمواقع 

بالسياسة  –وبما هو عاجل  –رئيسي  صل بما هووقراءة ما يكتب فيها، منها ما يتّ
حيث أصبحت اللغة العربيـة  المزيد...  –رياضة  –تحقيقات  –تقارير وحوادث  –
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لذي يتولّد عنه شيوع وذيوع أفكار جديدة عة من المعرفة، األمر اتطرق أبوابا متنو
بألفاظ عربية لم تكن داللتّها معروفة لدى الكثير من القراء، وهو مـا يقـف عليـه    

 تقنية غريبة لشحن الهواتف الذّكية عن طريق المشـي  القارئ في الموضوع التّالي: 
  لمشـي " قام كريستيان بيالتيوك بتثبيت جهاز صغير على ساقه اليمنى ثـم بـدأ ا  

يقوم بتوليد الكهربـاء    غرام200وأثناء المشي كان هذا الجهاز الذي ال يزيد وزنه 
  )14(وإن كانت بكميات قليلة للغاية."

مثل هذه المحتويات تعمل على إثراء الفكر العربي، وتزويده بمعـارف جديـدة   
  كما تعمل على توسيع القاموس المفرداتي للمطالع عليها.  

ال يكاد القارئ والمتصـفّح لعنـاوين األخبـار    ه. اعتماد صور توضيحية:  -
والنّصوص في المواقع االلكترونية يقف على نص دون صورة، أو أيقونة توضـح  
فحواه، ومثل هذا المنحى التّعاملي له من التّأثير االيجابي على ترقية اللغة العربيـة  

ر وتحليل فحواها وما ترمز إليـه فـي   حيث يمكن القارئ من استنطاق تلك الصو
مهرجـان  مضمون النّص المكتوب باللغة العربية، واألمثلة على ذلك كثيرة نحـو:  

   ريالالعالم العربي ينطلق يوم الجمعة بمونت
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"يقترب مهرجان العالم العربي الذي ينظم بمدينة مونتريال من افتتـاح دورتـه   
نوفمبر المقبل، تحت شـعار   12أكتوبر إلى غاية  27الثّامنة عشرة ابتداء من يوم 

"الفصول الثّالثة في ربع مقام،" ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة تقديم مجموعـة  
من العروض الموسيقية التّي ستجمع بين ألوان موسيقية تنهل من ثقافـات الشّـرق   

عـة  تنووالغرب والشّمال والجنوب؛ باإلضافة إلى الجمع بـين أطيـاف فكريـة م   
والفكر والثّقافة والتّصـوف، كمـا    قة بالفنومتكاملة في ندوات ستتناول قضايا متعلّ

سيكون المسرح والسينما حاضرين بعدد من األفالم والعروض المسرحية العربيـة  
  )15(والمغاربية..."

إن اعتماد الصور وتضمينها لعناوين بلغة مغايرة للغة العربية يعمل على تحفيز 
ارئ لقراءة مضمون النّص المكتوب باللغة العربية، وبذلك يصبح القارئ علـى  الق

  ص والمضمون العربي.درجة من اإللمام بين الملخّ
للخطّ العربي األثر البالغ في اسـتمالة  ن في اختيار نوع الخطّ وحجمه و. التّفنّ

االلكترونية علـى  القارئ وترغيب فعل القراءة إليه، إذ كلّما ركّز أصحاب المواقع 
اختيار أجود الخطوط العربية، ومراعاة حجمها مكّن ذلك القراء مـن الميـل إلـى    

المتأم داومة عليها، وإنة المنتقاة على مستوى المواقع القراءة والمل للخطوط العربي
االلكترونية يقف على مدى التّناسب بين نوعها وحجمها، وهو ما يمكن القارئ من 

على القراءة، األمر الذي ينعكس إيجابا على ترقية الفعل القرائـي للغـة   المداومة 
العربية، هذا فضال عن حسن انتقاء المواضيع ذات اللغة السليمة نحو: قبل تغسـيل  

للموت جالله وقدسيته.. هو الحقيقة الوحيدة في هذه الدنيا " الشّهيد.. واإلعالم البليد!
دت القلوب وبلغت شجاعة الرجال عنـان  لكن مهما جمالفانية.. المؤمن ال يخافه.. 

السماء.. ينهار ذلك في لحظة إذا وجدت جثمانا عزيزا عليك مسجى أمامك ينتظـر  
  )16(التّغسيل الشّرعي والتّكفين والدعاء.."
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مثل هذا النّص باعتبار مضمونه المتميز يدفع رئيس التّحرير إلى تمييز عنوانه 
بغية لفت انتباه القارئ إليه وتشجيعه على قراءته بطريقـة غيـر   عن بقية العناوين 

ة نتيجة توفّمباشرة، وهي الخاصة التّي تمتاز بها اللغة العربيع فـي  يرها على تنو
  خطوطها.   

المبحث الرابع: اآلليات المعتمدة لترقية استعمال اللّغة العربية فـي المواقـع   
  االلكترونية  

العربية في المواقع االلكترونية، فإن استعمالها يعني إثبات  مهما يكن وضع للغة
حضورها وتواجدها بين اللّغات العالمية، وهي في هذا الفضاء تعكس لسـان حـال   
أمة من وجهات مختلفة علمية فكرية سياسية دينية...، كما يسعى مسـتعملو اللّغـة   

ة تواكب تكنولوجيا اإلعالم والعصرنة العربية في المواقع االلكترونية إلى جعلها لغ
  من خالل تعميم مجاالت استعمالها.

إن المقصود من ترقية استعمال اللغة العربية في المواقع االلكترونية، هو كيـف  
  نُرقي مستوى استعمالها نحو األحسن؟ وكيف نُنمي عدد مستعمليها في هذا الفضاء؟    

  لعربية في المواقع االلكترونية؟كيف نُرقي مستوى استعمال اللّغة ا –أ 
مثل هذه األسئلة جديرة بالبحث والتّنقيب؛ ألن فضاء المواقع االلكترونية أصبح 
يستقطب عددا من القراء وكلّما خاطبنا هذه الفئة بلغة عربية سليمة وصحيحة رقّينا 

  بذلك مستوى استعمالها، وقد يتم ذلك إذا راعينا اآلتي:    
ن أصحاب المواقع االلكترونية من ضبط وانتقاء إذا تمكّ قالمانتقاء أحسن األ -

أحسن الكتابات وأجودها باللغة العربية سينعكس ذلك حتما باإليجاب علـى ترقيـة   
مسار اللغة العربية في المواقع االلكترونية، والذي نعنيه بأحسن األقـالم أجودهـا   

  وأصوبها، وأسلمها معنى ومبنى.
كلّما تم ضبط عملية التّعامل مع  لدى خبراء ومدققين لُغويينتحكيم الكتابات  -

المواقع االلكترونية باللغة العربية وفق مواصفات فيها من التّحكيم نتج عـن ذلـك   
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طابع الموضوعية، وتجلّى إلى الوجود عمل فيه من االيجابية، وبـاألخص حينمـا   
  يتها اللغوية.ى مثل هذا العمل أسماء معروفة بخبرتها، وكفايتولّ

لقـد  ي عدد مستعملي اللغة العربية في المواقع االلكترونيـة؟   كيف نُنم -ب 
أصبح التّعامل مع المواقع يخضع لعملية حسابية كم عدد زائري هذا الموقع؟ وكـم  

قة بالمقاالت األكثر قـراءة  عدد زائري الموقع اآلخر؟ وغيرها من الحسابات المتعلّ
  لك مع اللغة العربية يتعين علينا االنتباه إلى اآلتي:  وغيرها، ولترقية ذ

 توسيع نطاق اإلشهار للمواقع االلكترونية باللغة العربية -
ن من استقطاب أكبر عدد ممكن من مستعملي المواقـع االلكترونيـة   حتى نتمكّ

باللغة العربية ينبغي التّعريف بها وبمضمونها، وما تُقدمه مـن خـدمات لألفـراد    
م عليهم دخولهـا  هيئات، وكلما كانت حاجة هذه الفئات كائنة في هذه المواقع تحتّوال

  واستعمالها.  
ل امتدادا لصرح معرفي باعتبار المواقع االلكترونية تمثّتشجيع التّعامل معها  -

ع قد يعمل ذلك على تشجيع المهتمها، ومثـل هـذا   عين باستعمالها والتّعامل ممتنو
عمل على تزايد اإلقبال علـى المواقـع االلكترونيـة باللغـة     اإلجراء في الحقيقة ي

        ).17(العربية، وهو ما يعرف في المجال الفكري واألدبي باألدب التّفاعلي 
ولترقية فعل التّواصل باللغة العربية في المواقع االلكترونيـة نقتـرح مراعـاة    

  العناصر التّالية:
تحبيب المتعلَم العربي للغة العربية وتشجيعه على توظيفها فـي المواقـع    –أ 

لقد طغى على فئة من المتواصلين العرب في التّواصـل االجتمـاعي   االلكترونيـة  
وإذا كان من أهم ما تهدف إلى تحقيقه المدرسـة  الحرف الالتيني والدرجة العربية، 
األمر يستدعي رقية المستوى اللغوي للمتعلَم، فإن العربية في العملية التّعليمية هو ت

البحث عن إيجاد أساليب تحبيب اللغة العربية لهذه الفئة قصد تمكينها من توظيفهـا  
  في المواقع االلكترونية.
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برمجة نشاط فعل التّواصل الكتـابي علـى األجهـزة االلكترونيـة فـي       –ب 
وملموس في المنظومات التّربوية لدول  ا هو حاصلممالمنظومة التّربوية العربية 

بنوعيـه   )18(معتبرا في تعليم التّعبيـر  العالم العربي أنَها تبرمج للمتعلَم حجما زمنياً
الشّفوي والكتابي، ولقد أصبح من الواجب على منظري التّربية والتّعلـيم مسـايرة   

وفق منظـور   ) 19(مين التّواصل الكتابي والشّفوي العصرنة من خالل تمكين المتعلّ
واصل المكتوب بالحرف العربـي واللفـظ   للتّ شئعصري، وأن يسعوا إلى تهيئة النّ

  الفصيح.
تمكين المشرفين على فعل التّعليم من التّكوين في التّواصـل اإلعالمـي    –ج 
لقد أصبح من الضروري على الهيئات من تفعيل عملية التّكوين الخاصـة   بالعربية

 نباعتبـار أ في مجال اإلعالم والحرص على تفعيلـه بالعربيـة   مين خاصة بالمعلّ
ة المدرس في المدرسة لها األثر الكبير والمباشر في النّاشـئة سـواء مـن    شخصي

ده في التّلميذ يحاكي مدرسه ويقلّ من النّاحية العلمية، فالغالب أن مالنّاحية السلوكية أ
ويتّ ه يعتبره قدوةفاته؛ ألنّكثير من تصرا نقـف عليـه فـي واقـع     خذه مثاال، ومم

  .التّواصل اإلعالمي أنَه أصبح ِلزاماً علينا
ل إن حقيقة التّمكين العلمي في هذا المجال للمشرفين على العملية التّعليمية يمثّ  

األساس في ترقية الفعل التّعليمي وربطه بما يحتاجه الواقع التّواصـلي فـي هـذا    
مين إلى وجوب التّموقع فيمـا يفرضـه   لذي أصبح يدعو المعلّالمجال وهو األمر ا

التّطوة.  ر العلمي واالجتماعي إلفادة أبناء األمة وتوجيههم نحو توظيف اللغة العربي 
أثناء تواصلهم مـع   مين واألساتذة إلى توظيف العربية الفصحىدفع المعلّ –د 

ة علماء التّالميذ:مما أجمع عليه غالبية أنالتّحصيل اللغوي ال يمكن حصره  التّعليمي
 م قواعد اللغة نحوها وصرفها التّي تُعد في الحقيقة وسيلة لتقويم اللسـان في تعلّ إالّ

ة عند التّالميذ، بل البدالمة اللغويمن األخذ بعـين   فالنّحو وحده ال يكفي لتحقيق الس
الحة وكثرة الدة الصـ )  20(ربة والمران كالما وكتابـة،  االعتبار البيئة اللغوي ا ومم
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مين واألساتذة من يرضى في تذليل المعلومة وانتقـاء  الكثير من المعلّ يؤسف له أن
مين والتّخلص من الفصحى بدعوى أنَها تُعيق فهم الفكـرة  كلمات أعجمية من المتعلّ

القويمة للَغـة  م من االستفادة وبفعل هذا السلوك في حقَ الفصحى يضيع حق المتعلّ
     العربية، وهو ما يتجلّى بصورة عفوية في تواصله بغير العربية الفصحى.

ة إلى تكريس اللسان العامي، فما هـي  قد يتحول الفعل التّعليمي لنشاط اللغة العربي
ب من م من معلَمه في مجال الفصحى إذا لم يراع ذلك؟ األمر الذي يتطلّحصيلة المتعلّ

مين، " وهو فـي  تباه إلى هذا السلوك لترقية استعمال الفصحى بين المتعلّمين االنالمعلّ
 مه من المدرسة في حياته اليوميـة الوقت ذاته يرى نفسه عاجزا عن استعمال ما يتعلّ

وهو ما ينعكس جليـا فـي    ) 21(وهذه هي عزلة المدرسة، إنَها انعزال عن الحياة، " 
  .الواقع التّواصلي اللغة العربية بين أبناء العرب بالدرجة األولى

تسطير سياسة تواصلية في الحكومـات العربيـة مبنيـة علـى تواصـل       -ه
التّعليم عن طريق القدوة أصبح ضرورة فـي التّـأثير، إذ    إن المسؤولين بالعربية

رجال السياسة بالطّعن في اللغة من خـالل عـدم   مين من ينعتون الكثير من المتعلّ
توظيفها في خطاباتهم واستجواباتهم، األمر الذي يجعل الشّباب العربي غير مبـال  

   باستعمال لغته في مختلف مواقع التّواصل.
ع في المستقبل القريـب زيـادة عـدد    بمراعاة مثل هذه العناصر يمكن أن نتوقّ

ب ارتفاع عدد موظفي اللغـة العربيـة   عربية، كما نترقّالمواقع االلكترونية باللغة ال
اني في حب العربية، وانتقاء المواضيع الجذابة بغية استمالة فى ذلك إالّ بالتّولن يتأتّ

  غير العرب والتّأثير فيهم لقراءة واستعمال اللغة العربية في تواصلهم.    
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أن مرتبتها  اًللغة العربية يثبت له جليإن المتصفّح للمواقع االلكترونية باالخاتمة 
بين اللغات استعماال واطالعا أصبحت ملفتة للنّظر رغم ما يشـوب العمليـة مـن    

ة مستعملي العرب لألنترنت، وفي بحثي هذا تتبعت وضع اللغة العربيـة  نقائص كقلّ
ـ  نة من المواقع المشهورة، وقد توصة من خالل عيلت بعـد  في المواقع االلكتروني

  البحث والتّنقيب إلى جملة من النّتائج منها:
اعتبار المواقع االلكترونية كتقنية عصرية وسـيلة مهمـة لتوظيـف اللغـة      -

 العربية.
 تشجيع استعمالها مرهون بمضامين المواقع االلكترونية وتنوع محتوياتها. -
لفتـا النتبـاه   ف على تناول الموضوعات األكثـر  انتشار اللغة العربية متوقّ -

 القارئ.
مراعاة عنصر التّعامل مع جمالية اللغة العربية في المواقع االلكترونية أثناء  -

 .-أسلوبا وصيغا  -الكتابة بها 
م العربي من التّعرف على المواقع التّركيز على التّعليم القاعدي لتمكين المتعلّ -

 ضمان توسع تداولها.  االلكترونية باللغة العربية، ودفعه إلى استعمالها ل
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  الهوامش:

ل حاسـوب  سنة من بعد ظهـور أو  14لقد " بدأت عالقة العرب بالحاسوب متأخرة بحوالي  - 1
نبيل علـي   -تقريبا.) "  ( 1948و  1944إلكتروني، والذي كان بأمريكا نهاية األربعينات ( بين 

  .    178م، ص1988اللغة والحاسوب، دار تعريب الكويت 
باالتصال بعضهم األشخاص لماليين تسمح صلةمتّ حاسبات من نةمكو دولية شبكة "االنترنت  - 2

الحمـود وضـاح   -( "العالم. حول المعلومات من فسيح مجال إلى والدخول الفضاء عبر البعض
  .)26 م، ص2005عمان  والتّوزيع، األردن للنشر دار المنار االنترنت، وآخر، جرائم محمود

المعلومـات  واستخدام وبثّ وتخزين ومعالجة تغذية تتضمن عملية  "هابأنّ وهي التّي تعرف  - 3
       "وتقنيات االتصـاالت.  اآللي الحاسب تقنية باستخدام والصورة بالصوت المدعمة الرقمية والنّصية

نجـد  مطابع واالبتكار، الرياض شركة التّبني بين المعلومات سعيد، تقنيات بن راشد الزهراني -( 
ه:ّ  هو مجموعة وفي التّعريف التّقني للموقع اإللكتروني جاء ما نص. )  35م، ص2004التّجارية 

من صفحات الويب، الصور، الفيديوهات، أو أي شيء إلكتروني معرف باسم دومين أو آي بي في 
شبكة اإلنترنت. كل موقع إلكتروني مستضاف في سيرفر واحد على األقل، موجود علـى شـبكة   

أو   Uniform Resourse Locater نترنت، كـل المواقـع يمكـن زيارتهـا عـن طريـق      اإل
  " وهو الصفحة الرئيسية. URL الـ
 )post_3222.html-http://ju5emamc.blogspot.com/2012/10/blog -   (  

 ة أصبحت تمثّ" إنة في سبيل تـدعيم  المواقع االلكترونيهمة في التّواصل، وإضافة مل نقلة نوعي
  التّقنية في الحياة،. " 

  )  https://oashikh.wordpress.com/2010/04/28أهمية المواقع االلكترونية   -(   
4 - سالة في ا جاء في تعريف االتصال هو ممة التّي يتفاعل بمقتضاها متلقي ومرسل الرالعملي "

مضامين معينة اجتماعية، وفي هذا التّفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات بين األفراد عن قضية معينة. 
م 1978جيهان أحمد رشتي، األسس العلمية لنظريات االتصال، دار الفكر العربي القـاهرة   -" ( 
  ب عليه انتشار األفكار وذيوعها..) وهو ما يترت53ّص

" يعد بمثابة اإلجراء الذي يتم به تبادل الفهـم بـين   ه تكمن حقيقة التّواصل االجتماعي في أنّ - 5
أحمد زكـي   -الكائنات البشرية، أو العمل الذي عن طريقه تنتقل المعاني من إنسان إلى آخر. " ( 

  ).47م ص1985اإلعالم، دار الكتاب اللبناني، بيروت  بدوي، معجم مصطلحات
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موقع  4- موقع حكومي. 3- موقع تجاري. 2- موقع شخصي.  1- " الموقع يمكن أن يكون:   - 6
  خيري أو خدمي".

  )- post_3222.html-http://ju5emamc.blogspot.com/2012/10/blog (  
مواقـع  - 2تسـويقية   تجارية مواقع - 1فقد نقف على:  :المضمون حيث " من المواقع أما أنواع

مساندة.  إعالمية -5شاملة   مواقع -4إخبارية  مواقع -3إعالنية  تجارية
 3محترفة  مواقع - 2هواة  مواقع - 1حتراف أنواع منها: اال حيث من كما أن المواقع االلكترونية

تستهدف مواقع - 1 :المستهدف أنواع منها الجمهور االحتراف، وهي من حيث في آخذة مواقع -
جمهورا تستهدف مواقع - 3عا متنو عاما جمهورا تستهدف مواقع - 2محترفًا  صامتخص جمهورا

ـ  الرائـد  مركـز  موقـع  -نوعيـا. "(   )www.al‐خـاص)    اإلعالمـي  والتّطـوير  دريبللتّ
)raeed.net/training  

كما " تصنّف المواقع اإللكترونية كذلك إلى ثالثة أنواع من حيث التّكنولوجيا المسـتخدمة وهـي:   
هي المواقع التّي تستخدم طريقة واحدة فقط في  رة، فالمواقع الثّابتةالمواقع الثّابتة، والمواقع المتغي

  برمجتها، وتحتوي على محتوى ثابت ال يتغير؛ كالمواقع الشّخصية والتّعريفية.
  رة فهي المواقع األصعب برمجة، وتستخدم لغات برمجة مختلفة ومعقّدة؛ كما أنا المواقع المتغيأم

ـة      ر بـين فينـة  المحتوى اإللكتروني غير ثابت ويتغية والتّجاريـحفيوأخـرى، كـالمواقع الص
واالجتماعية، وقد تصنف هذه المواقع على أنّها مواقع إلكترونية ساكنة (المواقع الثّابتة) ومواقـع  

  )/http://mawdoo3.com-إلكترونية تفاعلية (المواقع المتغيرة )." (
عربية اللغة الرابعة األكثر استخداما على االنترنـت، بعـد كـل مـن اللغـة      " تعتبر اللغة ال - 7

  .اإلنجليزية، والصينية، واالسبانية على التّوالي
ة كما أنه ورغم ذلـك  أنّ را طفرة كبيرة من حيث العدد والمحتوى، إالّعرفت مؤخّ المواقع العربي

فإن الموقع العربي األووار  300أ المرتبة الـــ ل األكثر زيارة، يتبوة عدد الـزعالميا من ناحي    
ر النّسـبي  ه ورغم هذا التّطـو على أنّ غير كل يوم)، الشّيء الذي يدّل( لإلشارة هذا الرقم قابل للتّ

 ها مازالتّ غير قادرة على منافسة المواقع األجنبية الكبرى ولعّللمواقع االنترنت العربية، غير أنّ
العربية ينقصها عامل االبتكار حيث  لهما هو كون مواقع االنترنتعاملين اثنين، أوهذا راجع إلى 

يكتفي أغلبها بنقل التّجارب األجنبية وترجمتها إلى اللغة العربية، وثانيهما هو كون الربط بشـبكة  
ر على تتوفّضعيفا في أغلب الدول العربية، وتبقى نسبة كبيرة من األسر العربية ال  االنترنت يظّل

  ربط بشبكة االنترنت "  
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)- website.html-arabic-http://th3easyway.blogspot.com/2014/09/top األمــر (
     الذي يدعو إلى التّحسيس.

  .    178م، ص1988نبيل علي، اللغة والحاسوب، دار تعريب الكويت   - 8
م 2007نبيل علي، تحديات عصر المعلومات، دار العين للنشـر القـاهرة، الطّبعـة الثّانيـة      - 9

.149ص
  

وقد اعتمدت في المجال التّطبيقي على المواقع العشرة األولى األكثر زيارة علـى مسـتوى    - 10
  :بالعربية العالم المكتوبة

1 –  kooora.com  ـة    يعتبر موقع كووورة المتخصص في أخبار و نتائج كـرة القـدم العربي        
اليـوم السـابع" صـحيفة     com.youm7 - 2 -.و العالمية الموقع العربي األكثر زيارة عالميا

وهـى   حافة والنّشر واإلعالن"شاملة، تصدر عن الشّركة "المصرية للص إخبارية إلكترونية يومية
 - Ar.wikipedia.org  3 .الشّركة النّاشرة لصحيفة "اليوم السابع" المطبوعة التّي تصدر يوميـاً 

ةالموسوعة الحر4 .ة بنسختها العربي -   sabq.org -     ةـة سـعودي5  .جريـدة إلكتروني -  -

net.Mbc سمي لمجموعةالموقع الرMBC   الذي يحتوي جميع البرامج و األفالم و المسلسالت
ة و نجوم العالم العربي والغربي و يضمالعديد من األخبار الفني.    

 6 -  almasryalyoum.com     ـةة، تعتمد في تقديم خدماتها اإلعالمية مصريجريدة إلكتروني
حفيين المصريين، وتمتعلى مجموعة منتقاة من أفضل الصة إلـى جميـع    دة الخبرينطاق التّغطي

سلين في جميع المحافظات، ويسهم عدد من المراسلين في زة من المراأنحاء مصر عبر شبكة متمي
  ة من خارج الحدود، إضافة إلى مجموعة المعة من أكبر الكتـاب المصـريين بـاختالف  التّغطي

 - espress.comh  - 7  .توجهاتهم الفكرية يشكلون قاعدة الرأي والتّحليل بالجريـدة والموقـع  
ة تتجدة مغربياعةجريدة إلكتروني8. د على مدار الس -    Traidnt.net/vb -    المنتدى العربـي

ة وتعليم التّصاميم والبرمجة والتّطويراألكثر زيارة، يتخصص في دعم المواقع والمنتديات العربي.  
9 - Alarabiya.net      ة، و يضم العديـد مـن األخبـارة ااإلخباريسمي لقناة العربيالموقع الر       

  .على االنترنتص في عمليات البيع موقع متخصsouq.com -    - 10 .والمستجدات اليومية
ـ   Googleولإلشارة فهذا التّرتيب تم بناء على معلومات موقع ألكسا التّابع ل ص فـي  و المتخص

  .فحص وتحليل المواقع على شبكة االنترنت
)- website.html-arabic-9/tophttp://th3easyway.blogspot.com/2014/0 (  



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

181 

أثناء تحليلي لخصائص النّص المكتوب باللغة العربية في المواقع االلكترونية اعتمدت على   - 11
م ، فمعروف أن المحتوى العربي على االنترنت عرف 2017المواقع العربية األكثر زيارة لسنة " 

ر نوعا ما، فضال عـن  العربية عالميا يضل متأخّنهضة وطفرة كبيرة جدا، إال أن ترتيب المواقع 
كون معظم المواقع تقوم بنقل التّجارب األجنبية وترجمتها إلى اللغـة العربيـة إلنتـاج محتـوى     

ب أيضا عامل االنترنت الضعيف في كثير من الدول العربية، وعدم حه الزوار يوميا، ويتسبيتصفّ
الشتراك الشّهري لعوامل الفقر، في هذا التّأخر النّسبي في استطاعة شريحة كبيرة من النّاس في ا

       ) html-http://www.igli5.com/2014/12/10.2014 -( ترتيب المواقع العربية عالميا." 
PM 10:11     1439محرم  30 - 2017أكتوبر   20،  الرياض - خالد الحقباني - 12
  https://sabq.org/4Z5Jqx       

13
http://www.youm7.com/Section/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8

%B1  -%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/65/1     

          م 2017أكتوبر  23االثنين 
14 -   http://www.mbc.net/ar.html   23 2017أكتوبر-   
  00:37 - 2017أكتوبر  25مبارك بوعلي األربعاء   - 15

 culture/369042.html-et-https://www.hespress.com/art      
16 -  http://www.almasryalyoum.com/news/details/1209618     ــي ــد عل محم

  إبراهيم
وهو " مجموع اإلبداعات التّي تولدت مع توظيف الحاسوب، ولم تكن موجودة قبل ذلك، أو   - 17

رت من أشكال قديمة، ولكنها اتّخذت مع الحاسوب صورا جديدة في اإلنتاج والتّلقي. " تطو  
سعيد يقطين، من النّص إلى النّص المترابط، مدخل إلى جماليات األدب التّفـاعلي المركـز    -( 

  ). 09م، ص2001الثّقافي العربي، الطّبعة الثّانية
أعطى المتلقي مساحة تُعادل، أو نزيد عن " إذا  إالّ يتم ال أنّه فاعليالتّاألدب  ومن شروط حصول

 ) " .فاطمة بريكي، مدخل إلى األدب التّفاعلي المركـز الثّقـافي    -مساحة المبدع األصلي للنّص
    ).49م، ص2006العربي الدار البيضاء، الطّبعة األولى

أفكار ومشاعر بحيـث  وهو لغة يعني: "اإلبانة واإلفصاح عما يجول في خاطر اإلنسان من   -18
طه على حسين الدسمي، سعاد عبد الكريم الوائلي، اتجاهـات حديثـة فـي     -يفهمه اآلخرون." (

  .)437م، ص2009تدريس اللغة العربية، الطّيعة األولى
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"هو أن ينقل الطّفل أفكاره وأحاسيسه إلى اآلخرين كتابة، مستخدما مهـارات لغويـة    واصطالحاً:
  التّرقية المختلفة."(إمالء وخط).وقواعد اللغة (النّحو والصرف) وعالمات  أخرى كقواعد الكتابة

طه على حسين الدسمي، سعاد عبد الكريم الوائلي، اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربيـة    -( 
  . )141ص 

باعتباره " عملية إنتاج خطاب منطوق أو مكتوب باستخدام الصوت الملفـوظ أو الحـرف     - 19
كتوب والتّعبيران الشّفوي والكتابي من المهارات األساسية المستهدفة في تعلـيم اللغـة مهـارة    الم

  الكالم و مهارة الكتابة، و يقابل هذه المهارة مهارة الفهم، أي فهم المسموع و فهم المقروء " 
)- Hachene.  R  gailsson et D  Coste. Dictionnaire de Didactique des langues. 

208 1976. P( .  
ورغم أهمية هذا النّشاط إالَ أن الكثير من المتعلَمين ال يولونه أهمية، و هو في نظرهم "جهد ضائع 
ال منفعة فيه ومن ثم على المعلم إبراز أهمية التّعبير و إظهار دوره في حيـاتهم وتعزيـز هـذه    

المهارة" (فهد خليل زايد أساليب تـدريس  األهمية بالتّشجيع والمدح والثّناء والمكافأة لمن يتقن هذه 
  . )142اللغة العربية ، ص 

  .162-159م، ص 2006فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية الطّبعة األولى  ينظر: -20
عمر محمد التّومي الشّيباني، تطور النّظريات واألفكار التّربوية، الطّبعـة الثّانيـة، الـدار     - 21

  . 359ص تونس، –العربية للكتاب ليبيا 
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يحظى التّعليم االلكتروني باهتمام كبير في عالمنا المعاصـر، فهـو   الملخص: 

العمليات السريعة التّـي يـتم مـن     والمكمل له، ألنه من أهمالبديل للتعليم التّقليدي 
 ة المتعـددة خاللها إيصال المعلومات وتلقّيها عن طريق استخدام الوسائط المعلوماتي

كالحاسوب والهاتف المحمول وغيرها من الوسائل الرقمية األخرى عبـر شـبكة   
كبـار والصـغار، وخاصـة    األنترنيت، وكلها تساهم في رفع المستوى التّعليمي لل

  صغار السن واألطفال.
وسنحاول في هذه الورقة تبيان مدى أهمية التّعليم االلكتروني بالنّسبة لألطفـال  
وصغار السن، وفاعلية برامج موقع طيور الجنة فـي إكسـابهم بعـض المفـاهيم     

  التّعليمية.
التّعليم االلكتروني، األدب التّفاعلي، األطفال، موقع طيـور   الكلمات المفتاحية:

  الجنة.
  

Abstract: E-learning is of great interest in today's world, as it is the 
alternative to traditional education and complements it, because it is 
one of the most rapid processes through which information is 
communicated and received through the use of multimedia, such as 
computers, mobile phones and other means. Other digital online, all of 
which contribute to raising the educational level of adults and young 
people, especially young people and children. In this paper, we will 
try to demonstrate the importance of e-learning for children and young 
people, and the effectiveness of The Birds of Paradise website 
programs in providing them with some educational concepts. 

 Keywords: e-learning, interactive literature, children, birds of 
paradise website. 
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يعتبر التّعليم اإللكتروني نمطا جديدا من أنماط التّعليم، فرضته التّغيرات  مقدمة:
العلمية والتّكنولوجية التّي يشهدها العالم في اآلونة األخيرة، ومـن خاللـه يمكننـا    

مة إلدامة مسيرة مختلف المجـاالت فـي   الحصول على الكفاءات والمهارات الالز
حياة المجتمعات وفي شتى نواحيها، معتمدا علـى تقنيـة المعلومـات وشـبكات     
الحواسيب في تدعيم وتوسيع العملية التّعليمية، وذلـك باسـتعمال مجموعـة مـن     
الوسائط التّكنولوجية المتعددة لتحقيق أهداف تعليمية معينة عـن طريـق التّفاعـل    

  ني.االلكترو
إن التّعليم االلكتروني هو عبارة عن منهجيـة   ماهية التّعليم اإللكتروني: -01

ة تقوم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تساهم بشكل كبير في تحسـين  هام
  المهارات المعرفية والعاطفية واللغوية ومعرفة القراءة والكتابـة وتعلـم اللغـات   
واللغة العربية لغير النّاطقين بها، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية تفاعلية، وهو ما 

 يمكن تسميته بالثقافة الرقمية.
دت التّعاريف لمصطلح التّعليم االلكتروني بتعدد القائمين بـه، ومـن بـين    تعد

تفاعلية غنيـة  التّعاريف، ما عرفه العويد على أنه:" التّعليم الذي يستهدف إيجاد بيئة 
بالتّطبيقات المعتمدة على تقنيات الحاسب اآللي واالنترنت، تمكن من الوصول إلـى  

  .1مصادر التّعلم في أي وقت ومن أي مكان"
على أنه" ذلك النّوع من التّعليم الذي يعتمد على اسـتخدام   Mankمانك ويعرفه 

الوسائط المتعددة وشبكات المعلومات واالتصاالت (االنترنت) التّي أصبحت فـاعال  
للتعليم االلكتروني، ويتم التّعليم عن طريق االتصال والتّواصل بين المعلم والطّالب 

االلكتروني األخـرى، كالـدروس   وعن طريق التّفاعل بين الطّالب ووسائل التّعليم 
  2االلكترونية والمكتبة االلكترونية والكتاب االلكتروني وغيرها" 

إلى أن التّعليم االلكتروني" هـو   Kohlenكولن و Naberنابر في حين ذهب 
من منحى الشبكة العنكبوتية، تلك الشبكة التّي غزت حياة األفراد في كّل مجاالتهـا  
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والتّعليم، وهي في الوقت نفسه معقدة في تركيبها وشبكاتها وسهلت عملية االتصال 
 Tecknologyالعنقودية وبرامجها، فقد كانت برامج تعليم القائمـة التّكنولوجيـا   

Based  بسيطة بحيث يمكن تقسيمها على الميزان الزمنيTime Scale  والميزان
مثل  Synchronousتزامني فالميزان الزمني ينقسم إلى ، Place Scaleالمكاني 

التزامنـي  المحاضرات والبرامج التّليفزيونية أو البـرامج اإلذاعيـة وغيرهـا ، و   

Asynchronous ،3مثل أشرطة الفيديو والتّسجيالت وغيرها.  
فيرى بأنه "نظام تعليمي يستخدم تقنيات المعلومات وشـبكات    Globeأما غلوب

الحاسوب في تدعيم وتوسيع نطاق العملية التّعليمية من خالل خلق بيئـة تعليميـة   
  4تفاعلية من خالل تقنيات إلكترونية جديدة والتّنوع في مصادر المعلومات والخبرة"

هر أدب جديد يقـرأ  منذ حوالي عشرون عاما، ظ األدب الرقمي وماهيته: -02
على شاشات الكمبيوتر، يقوم على مجموعة من الوسائط االلكترونية المدمجة مـن  
النّص والصوت والصورة والحركة وسهولة التّحكم فيه عند القراءة أو التّصحيح أو 
  النّشر، هذا النّتاج الجديد أطلق عليه اسم األدب االلكتروني أو الرقمي أو التّفاعلي.

محاولة تحديد المفهوم لهذا األدب الجديد يجعلنا نحتار على أي واحد منهمـا  إن 
نضبطه، وعن المميزات التّي جعلته يأخذ الريادة والتّفاعـل عـن األدب الـورقي    
المطبوع، ألن هذا األدب الجديد هو أدب عصر المعلومات، فقد كان وليداً لتـزاوج  

وظاهرة  ظاهرة تفجر المعلومات، ظاهرتين بارزتين عرف بهما هذا العصر، وهما
االتصاالت عن بعد، فكيف يا ترى يتم تحديد مفهومه، انطالقا من تحديـد مفهـوم   

  النّص الرقمي؟
 أوال: تحديد المفاهيم:

إن النّص اإللكتروني أو الرقمي مفهوم جديد أطلـق   مفهوم النّص الرقمي:  -  أ
سعيد يقطين: " مفهوم  ليدل على المكتوب في شاشات الحاسوب، فهو كما عبر عنه

جديد جاء نتيجة التّطور الذي حققته اإلعالميات، ويتم توظيفه للداللة على الـنّص  
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الذي يتحقق من خالل شاشة الحاسوب بناء على تطوير وسائل االتصال الحديثـة مـن   
، فيكون متشكال على نظريـة االتصـال فـي    5جهة، ولخلق أساليب جديدة للتواصل "

  التّشعب في بنيانه. تحليله وعلى فكرة
  ويميز سعيد يقطين بين نوعين من النّص الرقمي، هما:  

يعد هذا النّمط بسيطا ألنه في نظره أقرب إلـى الكتـاب   النّص الرقمي البسيط:  - 
المطبوع، فهو يخضع لبنية شبه خطية ولمسارات مضبوطة، كمـا أن الـروابط فيـه    

  محدودة.
أبعد ما يكون عن الكتاب المطبـوع وعلـى   وهذا النّمط النّص الرقمي المركب: - 

كافة المستويات، لذلك يمكن اعتباره النّص الذي تتحقق فيه السمات الجوهريـة للـنص   
االلكتروني الجدير بهذه الصفة، فعدد روابطه ال حد له، وهو منفتح على كّل مكوناتـه  

ـ     نّمط ويسمح للقارئ بأن يتفاعل معه بصورة ال نجدها في أي نـص آخـر، وهـذا ال
المركب هو المقصود (ضمنا أو مباشرة) بالنّص المترابط في مختلـف الدراسـات أو   

  .6األبحاث التّي ترصده أو تنظّر له
 نوعا النّص الرقمي:  -  ب

وهو النّص المغلق الذي ال يستفيد من تقنيـات   النّص الرقمي ذو النّسق السلبي:  -  أ
المختلفة، مثل تقنية النّص المتفرع الهـايبر  الثورة الرقمية التّي وفرتها التّقنيات الرقمية 

المختلفة، من مـؤثرات صـوتية    Multimediaأو المالتّي ميديا  Hypertexteت تكس
وبصرية وغيرها من المؤثرات المستخدمة، أي هو النّص الذي قد ينشـر فـي كتـاب    
ـ  ة ورقي عادي دون أدنى إحساس بضرورة أو أهمية توظيف تقنيات الحاسوب المعروف

  فقط اكتسب النّص صفة الرسمية ألنه نشر نشرا الكترونيا.
 النّص الرقمي ذو النّسق اإليجابي:  -  ب

الذي ينشر رقميا، ويستخدم التّقنيات التّي أتاحتها الثـورة المعلوماتيـة   و هو النّص 
ـ  والرقمية، من استخدام النّص المتفـرع   ، والمـؤثرات  Hypertexteت الهـايبر تكس
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 Graphicوالجرافيـك    Animationsبصرية األخرى، وفـن األنيمشـنز  السمعية وال
  .7وغيرها من المؤثرات التّي أتاحتها الثورة الرقمية

وهو النّص الذي يكون مرتبطا بين البنيـة الداخليـة   مفهوم النّص المترابط:   -  ت
والبنية الخارجية، حيث وضح سعيد يقطين بأنه " يستعمل الـنّص المتـرابط كمقابـل    

، الذي نجم عن استخدام الحاسوب وبرمجياتـه المتطـورة   Hypertexteللهايبر تكست 
ين بنيات الـنّص الداخليـة   والتّي تمكن من انتاج النّص وتلقيه بكيفية تبنى على الربط ب

  .8والخارجية"
يقصد باألدب الرقمي ذلك األدب السردي أو الشـعري   مفهوم األدب الرقمي:  -  ث

أو الدرامي الذي يستخدم اإلعالميات في الكتابة واإلبداع، أي هو األدب الذي "يسـتعين  
أن  بالحاسوب أو الجهاز اإلعالمي من أجل كتابة نص أو مؤلف إبداعي ويعنـي هـذا  

األدب الرقمي هو الذي يستخدم الواسطة اإلعالمية أو جهاز الحاسـوب أو الكمبيـوتر   
ويحول النّص األدبي إلى عوالم رقمية وآلية وحسابية بمعنى أنع يتحول إلى نص مرئي 
وبصري وإعالميأو ينقل من عالم الورق إلى عالم الشاشة االلكترونية ليصـبح وثيقـة   

يوطيقي خاص مرتبط بعالم اآللة والرقمنة، يشغل الوسائل السمعية مبنية على نظام سيم
  .9البصرية في أداء وظيفته الرقمية ويخضع لعالقات تفاعلية مباشرة وغير مباشرة"

فبحسب تصور سعيد يقطين، أن األدب الرقمي هو "من جهـة سـليل الممارسـة    
ديدة، ليس فقط ألنه يوظـف وسـائط   اإلنسانية، ومن جهة ثانية بداية لممارسة أدبية ج

جديدة ومغايرة لما كان سائدا، ولكن ألنه ينفتح في إنتاجه وتلقّيه على عالمـات غيـر   
لفظية يجعل إياها قابلة ألن تندرج في بنية التّنظيمية الكبرى، وتصـبح بـذلك بنيـات    

أمـام أدب   يتفاعل معها مشَكّال بذلك نصا متعدد العالمات، وبتعبير آخر نقـول: إننـا  
أساسه النّصية، ورقمي ألن قوامه التّرابط الذي نجده يختلف عن التّرابط الـذي مجـده   
في النّص المكتوب، ولكنه ال يمكن ان يتجسد إال من خـالل الحاسـوب وبرمجياتـه    

  .  10وعتاده"
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فاألدب الرقمي إذن، هو أدب يعتمد على استخدام الكمبيوتر واالتصاالت عن بعـد  
المعرفة األدبية وتخزينها وتوزيعها، مما يساعده على توفير مصادر القـراءة  في انتاج 

والكتابة بطريقة يسيرة لعامة النّاس، فيستجيبون إلنتاجـاتهم بتفـاعلهم معهـا فـالنّص     
التّفاعلي يلقى تفاعال من المتلقي من خالل الحاسوب واإلنترنت اللذين عـززا وجـوده   

  .وتعدد أشكاله وفاعليته وتفاعله
أشارت فاطمة البريكي التّي كان لهـا الريـادة فـي     مفهوم األدب التّفاعلي:  -  ج

خوض تجربة هذا االدب الرقمي إلى أن: كّل نص ينشر نشرا إلكترونيا علـى الشـبكة   
العنكبوتية، أو على األقراص المدمجة، أو في كتاب إلكتروني، أو بريد االلكترونـي أو  

فهـو     نية الحديثة، وبرمجيـات الحاسـوب تفـاعالً.   غيره، نص استفاد مما أتاحته التّق
يوظف إمكانيات آلية جديدة في بناء مضمون وشكل الـنّص المنشـور. هـذه التّقنيـة     
الرقمية أنتجت النّشر االلكتروني، من مواقع ومنتديات ومـدونات ومجـالت رقميـة    

ـ   ووسائط التّواصل االجتماعي (فايسبوك، تويتر يوتيـوب وغيرهـا)   د الرقمـي  البري
منها النّص وكاتبـه وقارئـه     اإللكتروني واألقراص المدمجة وغيرها، هو نتاج وسائط

  11وناقده وجهاز عرضه وتقنية العرض.
ا سعيد يقطين، فإنه يراه "مجموع اإلبداعات (واألدب من أبرزها) التّي تولدت مع أم

قديمـة ولكنهـا   توظيف الحاسوب، ولم تكن موجودة قبل ذلك، أو تطورت من أشكال 
  12اتخذت مع الحاسوب صورا جديدة في اإلنتاج والتّلقي"

وحتى يصبح هذا األدب تفاعليا ال بد أن يلتزم بجملـة  شروط األدب التّفاعلي:  •
  :  13من الشروط

  .  أن يتجاوز اآللية التّقليدية في تقديم النّص األدبي - 1
عالقـة عناصـر العمليـة    أن يتحرر األديب من الصورة النّمطية التّقليدية ل -2

  اإلبداعية ببعضها.
  أن يعترف بدور المتلقي في بناء النّص وقدرته على اإلسهام فيه.   -3 
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أن يحرص على تقديم نص حيوي، تتحقق فيه روح التّفاعل الحقيقية لتنطبق  -4
    عليه صفة (التّفاعلية).

مـن  وتتّصف نصـوص األدب التّفـاعلي بعـدد    صفات األدب التّفاعلي:  •
  14الصفات التّي تميزها عن نظيرتها التّقليدية، كما ذكرتها الدكتورة فاطمة البريكي:

أن األدب التّفاعلي يقدم نصا مفتوحا، نصا بال حدود، إذ يمكـن أن ينشـئ   -1
المبدع، أيا كان نوع إبداعه، نصا، ويلقي به في أحد المواقع على الشبكة، ويتـرك  

 ..ية إكمال النّص كما يشاؤونللقراء والمستخدمين حر
أن األدب التّفاعلي يمنح المتلقي أو المستخدم فرصة اإلحساس بأنه مالـك  -2  

لكل ما يقدم على الشبكة، أي أنه يعلي من شأن المتلقي الذي ُأهمل لسنين طويلة من 
التّفتوا قبل النّقاد والمهتمين بالنّص األدبي، والذين اهتموا أوال بالمبدع، ثم بالنّص، و

 ..مؤخرا إلى المتلقي
ال يعترف األدب التّفاعلي بالمبدع الوحيد للنص، وهذا مترتب على جعلـه  -3 

جميع المتلقين والمستخدمين للنص التّفاعلي مشاركين فيه، ومالكين لحق اإلضـافة  
 .والتّعديل في النّص األصلي

كن للمتلقـي  البدايات غير محددة في بعض نصوص األدب التّفاعلي، إذ يم-4 
أن يختار نقطة البدء التّي يرغب بأن يبدأ دخول عالم النّص من خاللها، ويكون هذا 
باختيار المبدع الذي ينشئ النّص أوال، إذ يبني نصه على أساس أال تكون له بدايـة  
واحدة، واالختالف في اختيار البدايات من متلق آلخر يجب أن يؤدي إلى اخـتالف  

تلق آلخر أيضا، وكذلك فيما يمكن أن يصل إليه كّل متلـق  سيرورة األحداث من م
 ..من نتائج

النّهايات غير موحدة في معظم نصوص األدب التّفاعلي، فتعدد المسارات -5  
يعني تعدد الخيارات المتاحة أمام المتلقي/ المستخدم، وهذا يؤدي إلى أن يسير كـّل  
منهم في اتجاه يختلف عن االتجاه الذي يسير فيه اآلخر، ويترتب على ذلك اختالف 



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
190 

 

  

ني اختالف النّهايـات، أو علـى األقـل    المراحل التّي سيمر بها كّل منهم، مما يع
 .الظروف المؤدية إلى تلك النّهايات وإن تشابهت أو توحدت

يتيح األدب التّفاعلي للمتلقين/ المستخدمين فرصة الحوار الحي والمباشـر  -6  
وذلك من خالل المواقع ذاتها التّي تقدم النّص التّفاعلي، رواية كان، أو قصـيدة، أو  

كان هؤالء المتلقين/ المستخدمين أن يتناقشوا حول النّص، وحـول  مسرحية، إذ بإم
التّطورات التّي حدثت في قراءة كّل منهم له، والتّي تختلـف غالبـا عـن قـراءة     

 .اآلخرين
أن جميع المزايا تتضافر لتتيح هذه الميزة وهي أن درجـة التّفاعليـة فـي     -7

 .قليدي المقدم على الوسيط الورقياألدب التّفاعلي، تزيد كثيرا عنها في األدب التّ
في األدب التّفاعلي تتعدد صور التّفاعل، بسبب تعدد الصور التّي يقدم بها  -8 

  النّص األدبي نفسه إلى المتلقي/ المستخدم.
يثير مصطلح أدب األطفال كثيـراً مـن    ثانيا: األدب الرقمي التّفاعلي والطّفل:

ن في هذا المجـال، نظـراً ألن مصـطلح أدب    التّساؤالت وبخاصة بالنّسبة للباحثي
األطفال ذو داللة مستحدثة، حيث لم يتبلور في أدبنا العربي الحديث إال في العقـود  
األربعة األخيرة من القرن العشرين، على الرغم من اإلرهاصات األولى لهذا اللون 

تميز لم يجـد  األدبي، التّي تعود إلى بداية القرن الحالي، إذ أن أدب األطفال كفن م
طريقه إلى األدب العربي قبل أحمد شوقي في الشعر العربي، وقبل كامل كيالنـي  
في القصة، مع ظهور مجالت الطّفل المتخصصة، وتخصص بعض األدبـاء فـي   

  .15الكتابة للطفل
يعتبر أدب األطفال جزء من األدب بشكل عام، وينطبق عليه ما ينطبـق علـى   
األدب من تعريفات، فهو إبداع مؤسس على خلق فني، يعتمد بنيانه على ألفاظ سهلة 
ميسرة فصيحة، تتفق والقاموس اللغوي للطفل، باإلضافة إلى خيال شـفاف غيـر   

بحيث تقـف أسـاليب    مركب، ومضمون هادف متنوع، وتوظيف كّل تلك العناصر
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مخاطبتها وتوجهاتها لخدمة عقلية الطّفل وإدراكه، كي يفهم النّص األدبـي ويحبـه   
  .16ويتذوقه، ومن ثم يكتشف بمخيلته آفاقه ونتائجه

فأدب األطفال إذن أدب واسع المجال متعدد الجوانب ومتغيـر األبعـاد، طبقـاً    
ه إليها هذا األدب، وغير ذلك العتبارات كثيرة، مثل نوع األدب نفسه، والسن الموج

من االعتبارات. فأدب الطّفل ال يعنى مجرد القصة أو الحكاية النّثرية أو الشـعرية  
وإنما يشمل المعارف اإلنسانية كلها، إن كّل ما يكتب لألطفال سواء أكان قصصاً أم 
و مادة علمية أم تمثيليات أم معارف علمية أم أسـئلة أم استفسـارات فـي كتـب أ    

مجالت أو في برامج إذاعية أو تلفزيونية أو شرائط أو غيره كلها مواد تشكل أدب 
  .17الطّفل. ولألدب أهمية كبيرة فى حياة األطفال

 والمرئيـة  المقـروءة  وسائله بكل األطفال أدب إن عصرنا الحديث هو عصر
قنيـات  والمسموعة. فقد حدثت تحوالت في االدب الموجه لألطفال، وذلك بدخول التّ

الحديثة والمعلوماتية المعاصرة في المجال األدبي، وهذه التّحوالت شـملت أيضـا   
أدب األطفال، وهو يقوم على عنصرين هامين هما: التّفاعل والمشاركة ممـا قـد   

  يجعلنا نطلق عليه اسم أدب األطفال التّفاعلي.  
 مخاطبـة  خاللهـا  مـن  يتم للمبدعين نافذة سيفتح لألطفال التّفاعلي األدب ان

جدي، فهو يتلقى الخبرات والمعلومات عبر مختلف البرامج التّـي   بأسلوب األطفال
فالبرامج الموجهة لألطفال تقوم بتقديم المعلومـات   تقدمها وسائل اإلعالم لألطفال، 

البسيطة عن مظاهر الحياة في أسلوب شيق، يعمل على إقناع الطّفل وعلى توسـيع  
صوله اللغوي، وتعريفهم باألحداث الهامة التّي تقع داخل مداركه العقلية، وزيادة مح

 علميـاً  إعداداً الى إعدادهم مجتمعهم وخارجه، وتزويدهم باألفكار السليمة، ويهدف
 خـالل  الموجة المعلوماتية، مـن  ومواكبة الجديد القرن تحديات لمواجهة صارماً
 كبيـرة  من فائدة لها مال التّطور هذا مستلزمات بكل وتهيئته النّاشئ الجيل تحصين
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العربي، وقد حدد الدكتور رافد سالم سرحان شهاب الغاية من استخدام األدب  للطفل
  :  18التّفاعلي للطفل على أنها ستعمل على 

 . المعرفة اكتساب على الطّفل قدرات تنمية -1
 .  الطّفل لدى واإلبداعية الذهنية القدرات تنمية 2-
  .الطّفل لدى االخرين مع التّواصل مهارات تنمية 3-

: المتتبع لمنتوجـات التّكنولوجيـا الحديثـة    حضور أدب األطفال إلكترونيا •
والمتصفح لشبكة اإلنترنت، يلحظ وجود مادة إعالمية غزيرة مقدمة للطفل، وهـي  
مادة تتمظهر بواسطة الحاسوب الشخصي أو عن طريق شـبكة اإلنترنـت ومـن    

 :19مظاهر تجليها ما يلي
 الخاصة باألطفال. االلكترونية األدبية المواقع– 1

  الخاصة باألطفال االلكترونية الثقافية المواقع 2-
 االلكترونية الخاصة باألطفال األدبية المنتديات 3-
  الصغير العربي مجلة وأشهرها االلكترونية، والثقافية األدبية المجالت 4-
 لألطفـال  الجزيرة قناة موقع وأشهرها التّفاعلية التّلفزيونية القنوات مواقع 5-
 الجنة، وغيرها كثير   قناة طيور موقع تون، سبيس قناة موقع

 . لكترونياإل الكتاب 6-
  . المدمجة األقراص 7-

وسنضرب مثاال لكل من المواقع اإللكترونية الموجهة لألطفال، وما عززها من 
  20برامج:

• ة وأشهرها: أهمة اإللكترونيالمواقع األدبي    
موقع أدب األطفال العربي وهو أول موقع عربي ألدب األطفال يشرف عليه  -

  الدكتور رافع يحي وهو باحث فلسطيني.
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• ة وأشهرها: أهمة اإللكترونيالمواقع الثقافي    
  موقع حورس الصغير. -
  موقع فيتي لألطفال. -
  موقع حديقة الحروف -
  موقع سوكوول.  -
    .موقع مدينة الطّفل -
  موقع أطفال منوع.   -
  موقع أطفال (أردني).   -
  موقع أطفال (جزائري).   -
  موقع عالم زمزم.   -
  موقع أطفال الشروق.   -
  موقع أوالدنا.   -
  موقع شبكة األطفال.   -
  موقع شبكة أطفال مصر.   -
  موقع عالم الفتيان والفتيات. -
  .  موقع بنين وبنات -
   .موقع عالم ذكي لألطفال -

ـ  المنتديات األدبية اإللكترونية: - 03 ص ركنـا  فمعظم هذه المنتـديات تخص
  لألطفال وأشهرها:  

  منتدى إنان ألدب األطفال والنّاشئة.   -
  منتدى أدب الشباب وأدب األطفال. -
  منتدى أدب األطفال بمجلة أقالم الثقافية وغيرها.   -
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  وأشهرها: المجالت األدبية والثقافية اإللكترونية:  - 04
  مجلة العربي الصغير. -
  مجلة فراس.   -
  مجلة الفاتح.   -
  مجلة ماجد وغيرها.   -

  : وأشهرها:  مواقع القنوات التّلفزيونية التّفاعلية - 05
  موقع قناة الجزيرة لألطفال.   -
  . MBC 3موقع قناة أم بي سي -
  سبيس تون.   موقع قناة -
  موقع قناة طيور الجنة.   -

  الكتاب اإللكتروني. - 06

  األقراص المدمجة. - 07

  الصالونات األدبية اإللكترونية. - 08

  وغيرها  مؤتمر التّعليم اإللكتروني  - 09
  دراسة تطبيقة لموقع قناة طيور الجنة: -ثالثا

إعالمية مهمـة، إذ يشـهد   يعتبر البث التّلفزيوني عبر األقمار الصناعية ظاهرة 
العالم اآلن ثورة هائلة في مجال نقل المعلومات واالتصـاالت، ومـن بـين أهـم     
  الظواهر المتعلقة باألطفال، وجود عدة قنوات أهمها قناة طيـور الجنـة الفضـائية   
التّي تحتل مكانة هامة وكبيرة في عقول وقلوب الصغار والكبار في جميع أنحـاء  

ستحوذ عليهم، وتغطي مساحة  واسعة في مجال إعالم األطفـال  العالم العربي، وت
بما تقدمه لهم من أناشيد وبرامج هادفة وجذابة ساهمت في اقتحام عالمهم البـريء  
وإرضاء أذواقهم، وهي تبث أيضا على مواقع الشبكة العنكبوتيـة إضـافة للبـث    

  التّلفزيوني.
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01- ة موجهة لألطفال، هي قناة فض سها:التّعريف بقناة طيور الجنة ومؤسائي
     ـان بـاألردن، تـموهي تحت إدارة وإشراف األستاذ خالد مقداد، مقرها فـي عم

، وتبث إرسالها من البحرين، تُقدم القناة أناشيد وأغـاني  2008تأسيسها في جانفي 
، وقد تم انطالق 27500عمودي 11317، وتبث عبر مدار النّايل سات 21إسالمية

، وهي تعتمد على برامج مدروسـة بعنايـة تلبـي    2008جانفي  25بثها بتاريخ 
حاجات األطفال المتعددة بفئاتهم العمرية المختلفة، مسـتخدمة فـي ذلـك أحـدث     
تجهيزات البث التّلفزيوني الفضائي، وتبث إرسالها وفقا ألرقى المعـايير وتسـعى   

متنوعة، كمـا  دائما لمواكبة األفضل في مجال التّطورات التّقنية للتلفزة والبرامج ال
تحتل مواقع على الشبكة االلكترونية لتسهل عملية التّفاعل مـع األطفـال لطـرح    

  تساؤالتهم وبث إهداءاتهم عبر شريط الرسائل.
وعن تجربة بداية القناة، قال مؤسسها األستاذ خالد مقداد: لم يكن تأسـيس قنـاة   

بمرحلـة مخـاض   خاصة باألطفال تحمل اسم "طيور الجنة" وليد اللحظة بل مـر  
طويلة تقرب الخمسة أعوام تقريبا، فقد كانت بداية القناة سمعية وخاصـة بأناشـيد   

بعد ذلك بدأنا الولوج إلى عالم الطّفولة البريء، ووضـعنا   1994األطفال منذ عام 
أيدينا على جانب حساس ومهم في حياة األسرة بشكل عام من خالل وضع اللبنـة  

ني بالطّفل وتعليمه قيمه ومبادئه بأسـلوب مـرن ومـريح    األساسية لتأسيس قناة تع
وممتع في نفس الوقت،  ألننا يجب أن نعلم أن اإلعالم الموجه للطفل هو األصعب 

 فإن استطعت أن تستميل الطّفل وتكسبه فأنت ناجح بجدارة.  
كما أضاف قائال: لقد أحسست بمدى فقر وحاجة إعالمنا الموجه للطفل إلى مادة 

فية وتربوية في نفس الوقت تغطي احتياجات الطّفل ونفسيته ومـن منطلـق   فنية ثقا
حرصي على أبنائي وأبناء اآلخرين، وأخيرا أجد أن الكل أبنائي فغدا سيتشـاركون  
معا في الحياة وستجمع بينهم الظروف والمناسـبات، مـن هنـا جـاء إحساسـي      

قديم رسالة ترقـى بفكـره   بالمسؤولية الكبيرة تجاه هذا الجيل وجيل المستقبل في ت
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وسلوكه الذي يطبقه في حياته من خالل االسرة والمحيط، وأنا أرى أن مجرد تقبل 
الطّفل لهذه األفكار الملتزمة المقدمة له من خالل قناة طيور الجنة ومحاولة تطبيقها 
وترديدها يعد نجاحا في ظل موجة األغاني الهابطة الكثيرة، والتّي تقدم له كّل يـوم  

د لمست من خالل مشاركتنا في احتفاالت كثيرة في دول عدة مدى تقليد األطفال فلق
لنجوم قناة طيور الجنة وكيف أن األهالي يثنون على ما تعلمه أوالدهم من خـالل  
هذه القناة من قيم ومبادئ ، وهذا فعال أسعدني وأنا أرى أن تقديم فن هادف وملتزم 

قادر على أن يجذب الطّفل ليبحر فـي  وبلحن وأداء جميل ضمن ضوابط محددة،  
، وقد تم مؤخرا إطالق بث قناة طيـور  22عالم من التّرفيه والتّثقيف في ذات الوقت 

  27500عمـودي   11393) على مدار النّايل سات ، وهي على التّردد 02الجنة (
  .babyوتغير اسمها بعدئذ إلى قناة طيور الجنة 

وأثناء متابعتنـا لصـفحة قنـاة طيـور الجنـة علـى الموقـع االلكترونـي         
com.toyoraljanahwww.    ةسـميوذلك للتواصل مع أصـحاب الصـفحة الر ،

للقناة، وجدنا مجموعة من الروابط تمكن الطّفل من التّواصل والتّفاعل معهم عبـر  
 باشرة، وهذه الروابط هي:مراسلة القناة م

 info@toyoraljanah.com :البريد اإللكتروني للقناة

 www.facebook.com/toyortvالصفحة الرسمية للقناة على فيس بوك: 
 twitter.com/toyortvحساب تويتر: 

 www.youtube.com/toyoraljanahtvحساب يوتيوب: 
 www.instagram.com/toyoraljanahtv.arحساب انستجرام: 
 http://www.toyoraljanah.comالموقع الرسمي: 

 رئيس مجلس اإلدارة السيد خالد مقداد وهو مؤسس القناة

 www.facebook.com/khalidmiqdad71الملف الشخصي على فيس بوك: 

 www.facebook.com/ammokhaledالصفحة الرسمية على فيس بوك: 
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 http://twitter.com/khalidmiqdadحساب تويتر: 
 /https://instagram.com/khalid.miqdadحساب انستجرام: 

أهداف قناة طيور الجنة الفضائية على الشبكة العنكبوتية وفاعليتها في  -02

من أهم األهداف التّي ترمـي  إكساب المهارات والمفاهيم التّعليمية لصغار السن: 
أدب تعليمي،  تربوي تثقيفي يستفيد منه الطّفل، ويهدف  إليها هذه القناة، وجدنا أنها

إلى صناعة أجيال واعية ومثقفة قادرة على مواجهة التّحديات ، كمـا أنهـا تلبـي    
احتياجات الطّفل المسلم ، وتنهض بثقافته وتُكسبه جميع المعلومات والمهارات مـن  

يساعد على صقل شخصـية   خالل تلك األناشيد التّي تُبثّ والبرامج التّي تُقدم، مما
الطّفل وبنائه منذ اولى المراحل من نموه، في قالب تربوي هادف وملتزم، وبألحان 
وأداءات جميلة ضمن ضوابط شرعية، قادرة على جذب الطّفـل العربـي ليبحـر    
ويغوص في عالم من التّثقيف والتّرفيه في آن واحد، فيمنحه الفرصة فـي التّعبيـر   

بخاطره، ويساعد على اكتشاف قدراته ومواهبه ويعمل على  عن أفكاره وما يجول
تطويريها، فيتعلم العادات والتّقاليد والمبادئ السـوية والقـيم األخالقيـة والدينيـة     
بأسلوب تربوي ممتع يعتمد على الرؤية والسماع، فينمي ذهن الطّفل ويرضي جميع 

. وقـد يـأتي   23العلمية الهادفـة  األذواق المختلفة، من خالل تلك البرامج واألناشيد
  بنتائج فعالة وصالحة لديمومته، وذلك ألنه يقوم على عدة خصائص أهمها:

 توظيف الصورة -
 توظيف اللون والحركة -
 توظيف الصوت والموسيقى -

وهذه كلها من المؤثرات التّي تؤثر على عقل الطّفل، فتحثـه علـى االنـدماج    
  من الحرية الفكرية. والتّفاعل والمشاركة مما يخلق عنده نوعا

وفي الختام نخلص إلى أن التّعليم االلكتروني الخاص بصغار السن هـو  خاتمة:
تعليم جديد أنتجته الميديا الجديدة، وهو يرتكز على الصورة والموسيقى وغير ذلـك  
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إلنتاج صورة ذهنية تصويرية تجسد العمل اإلبداعى وتنقله للمشاهد الصغير عبـر  
وجية والذهنية والصورة الحسية ، ليمكّنه من االكتساب والتّفاعل مـع  اآللة  التّكنول

ما يكتسبه مهما تباعدت المسافة بين المبدع والمتلقي، ومن هنا كانت أهمية التّعلـيم  
االلكتروني في إيصال المعلومات في وقت وجيز عن طريق إنتاجية أعمال إبداعية 

لتحصينها بـالعلوم النّافعـة فـي شـتى     جديدة ترتكز أساسا على مواضيع هادفة 
موجهة لطفل القرن الواحد والعشرين الـذي صـار يعـايش الوسـائط      المجاالت،

   والحداثة االلكترونية أكثر من تعايشه بالوسائط الورقية التّي باتت في نظره تقليدية.
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  االحاالت:

توفيق برغوتي، لويزة مسعودي، التّعليم االلكتروني في التّعليم العالي، تطبيقاته وتحدياته، مقال   1
ــنة    ــور س ــي منش ــي:      2016الكترون ــث العلم ــل البح ــز جي ــع مرك ــى موق عل

https://jilrc.com/%E2%80%A2%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%
84%D9%80%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8
8%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/  

  المقال السابق. 2
عائشة العيدي، محمد بوفاتح، خلفيات التّعليم االلكتروني في التّعليم العالي، مقال منشـور فـي    3

  .666، ص 2018امعة األغواط، ، ج33مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
ــيم اإللكترونــي، ص  ســعدية األحمــري،  4 ــاب إلكترونــي علــى الموقــع: 04التّعل ، كت

https://www.kutubpdfbook.com/book/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9
%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8
8%D9%86%D9%8A/read   

سعيد يقطين، النّص المترابط ومستقبل الثقافة العربية (نحو كتابة عربية رقمية)، المركز الثقافي   5
  .122، ص 2008، 1العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 

  .142المرجع نفسه، ص   6
في واقع منتج النّص الرقمـي فـي العـالم العربـي      السيد نجم، النّص الرقمي وأجناسه، قراءة 7

-https://ueimag.blogspot.com/2016/11/blog، مقال الكتروني على الموقـع:  2016
post_630.html  

  .09سعيد يقطين، النّص المترابط ومستقبل الثقافة العربية (نحو كتابة عربية رقمية)، ص   8
جميل حمداوي، األدب الرقمي بين النّظرية والتّطبيق، نحو المقاربة الوسائطية، مجلـة إتحـاد     9

  بتصرف.  16-15، ص ص 2016كتاب االنترنت المغاربة، كتاب الكتروني، 
  .192نّص المترابط ومستقبل الثقافة العربية (نحو كتابة عربية رقمية)، ص سعيد يقطين، ال 10
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فاطمة البريكى، مدخل إلى األدب التّفاعلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضـاء، الطّبعـة     11
  .31، ص2006األولى، 

لي، المركـز  سعيد يقطين، من النّص إلى النّص المترابط مدخل إلى جماليات اإلبداع التّفـاع   12
  . 10 – 09ص ،2005، 1الثقافي العربي بالمغرب لبنان، ط

  49فاطمة البريكى، مدخل إلى األدب التّفاعلي، ص    13 
    51المرجع نفسه، ص   14
  15-14نجالء محمد علي أحمد، أدب األطفال، كتاب الكتروني، ص  15 

عبد الفتاح أبو معال، أدب األطفال دراسة وتطبيق، دار الشروق للنشر والتّوزيـع، الطّبعـة     16
  .12، ص 1988الثانية، عمان، األردن، 

  .09نجالء محمد علي أحمد، أدب األطفال، كتاب الكتروني، ص   17
 تطـوره رافد سالم سرحان شهاب، أدب األطفال في العالم العربي، مفهومه، نشأته، أنواعه و  18

   31، ص 2013دراسة تحليلية، مجلة التّقني، مجلد السادس والعشرون، العدد السادس،
 رافد سالم سرحان شهاب، أدب األطفال في العالم العربي، مفهومه، نشأته، أنواعه وتطـوره    19

  .31دراسة تحليلية، ص 
-246العدد العاشر، ص و أدب تفاعلي لألطفال، مقال منشور في مجلة األثر،حالعيد جلولي، ن 20

247.  
  https://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكيبيديا   21

22https://ar.wikipedia.org/wiki/  ..  
http://www.startimes.com/f.aspx?t=23102543  

 لعالم العربي، مفهومه، نشأته، أنواعـه وتطـوره  رافد سالم سرحان شهاب، أدب األطفال في ا 23
 32دراسة تحليلية، ص
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مختلف األصعدة. رات علمية وتكنولوجية هامة على يعيش العالم تطو ص:الملخّ

فنحن اليوم في زمن الوسائل اإللكترونية والوسائط المتعـددة ومقـاهي األلعـاب    
المنتشرة، فال يمكن أن نتجاهل دور األلعاب االلكترونية في تنشئة أبنائنا وتطـوير  

جـاه  أدمغتهم وأساليب تفكيرهم ومستوى لغتهم. فالهوس الذي يصـيب أبناءنـا اتّ  
لياء ومربين وباحثين التّفكير في دور هذه ا كأويو يستدعي منّالحاسوب وألعاب الفيد

  ز بكل المعايير علميا ولغويا.م متمياأللعاب اإللكترونية في بناء متعلّ
ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة العلمية لتقف على ماهية األلعاب التّعليمية 

ذكي، فال ضرر مـن اسـتثمار   م فاعل نشط االلكترونية وفاعليتها في صناعة متعلّ
التّكنولوجيا المعاصرة وتوجيهها لالرتقاء بعقول ناشئتنا من مجرد الحفـظ وخـزن   

م بما يتوافـق  علّالمعلومات إلى إطالق طاقاتهم الذّهنية واإلبداعية وزيادة دافعيهم للتّ
 علّمعليم الفعال وعـدها مصـدرا للـتّ   بات العصر، عن طريق التّخطيط للتّمع متطلّ

المعرفي واللغوي، ووسيلة لتنشيط حّل المشكالت، وطريقة لتحسين األداء من خالل 
  هذه األلعاب. التّغذية الراجعة التي تزودهم بها

فكيف يمكن استثمار هذه األلعاب التّعليمية اإللكترونية في صناعة التّميز عنـد  
ـ المتعلّمين؟ وما تأثيرها على تطو ى تحصـيلهم العلمـي   ر أدمغتهم؟ وما أثرها عل

  واللغوي؟
حل المشكالت، متعلّم متميـز   األلعاب االلكترونية، التّفكير،الكلمات المفتاحية: 

  التّغذية الراجعة.
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Summary: The world is experiencing important scientific and 
technological developments at different levels. We are today in the era 
of electronic media and multimedia and gaming cafés, we cannot 
ignore the role of electronic games in the education of our children 
and the development of their brains their ways of thinking and their 
language. Children's obsession with video and computer games 
weighing on our children calls us as parents, educators and researchers 
to think about the role of these electronic games in building a learner 
distinguished in all scientific and linguistic ways. 

From this point of view, this scientific study represents what 
educational electronic games are and their effectiveness in 
manufacturing intelligent active learners, there is no harm in investing 
contemporary technology and raising the spirits of our simple the 
emergence of information retention and storage to unleash their 
intellectual and creative energy and increase their motivation to learn 
according to the demands of time, By planning and considering 
effective learning as a source of cognitive and linguistic learning, a 
means to stimulate problem solving and a way to improve 
performance through the feedback provided by these games. 

How can these e-learning games be invested in the industry of 
excellence of learners? And what impact on the development of their 
brains? What is the impact on their academic and linguistic results? 

Keywords: electronic games, thinking, problem solving, 
exceptional learner, feedback. 

  

رت يعد التّعليم عملية تفاعل بين أطراف العملية التّعليميـة، وقـد طـو    تمھي�د:
ة وتباينت األساليب والطّرق في ذلك المتغية أهداف التّربيوفـق مـا   رات العصري

وبدخول الحاسوب عـالم التّعلـيم حـدثت ثـورة      تفرضه التّكنولوجيا المعاصرة.
تكنولوجية غيرت مجريات العملية التّعليمية التّعلمية، ومن مخرجات هذا التّطـور  
م الحاصل األلعاب التّعليمية اإللكترونية أو المحوسبة التي تسهم في تكـوين مـتعلّ  

  متميز.
ظريـات الحديثـة   يعود الفضل الكبيـر للنّ  التّعليمية اإللكترونية:أوال: األلعاب 

لة في نظرية التّحليل النّفسي والنّظرية المعرفية في إكسـاب اللعـب هويـة    المتمثّ
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خاص ة، حيث أصبح نشاطا هادفا، ولم يعـدة، بوصفه أحد المفاهيم النّمائي  د مجـر
علماء النّفس إلى ذلـك، وعلـى رأسـهم    سلية وتمضية الوقت. وقد أشار طريقة للتّ

بياجيه الذي يرى أن"اللعب عملية تمثّل أو تعلّم تعمل علـى تحويـل المعلومـات    
المناهج التّربوية الحديثة أعـادت االعتبـار    . كما أن1الواردة لتالئم حاجات الفرد"

ـ   من لنشاط اللعب باعتباره نشاطا يزيد بويـة  ق أهـدافا تر دافعية المتعلّمـين ويحقّ
دة.متعد 
ف األلعاب االلكترونيـة علـى   تعر مفهوم األلعاب التّعليمية اإللكترونية: -1
ها:" شكل من أشكال التّعلم القائم على مجموعـة مـن الخطـوات واإلجـراءات     أنّ

ة أو الكمبيوتر اللوحي المخططة التي يؤديها المتعلّم على الكمبيوتر، والهواتف الذّكي
(اآليباد)، من خالل االلتّزام بقواعد معينة لتحقيق هدف تعليمي محـدد فـي إطـارٍ    
تنافسي وممتع، وهو نوع من التّعلم يتمركز حـول المـتعلّم ويتـيح لـه حريـة      

"تلك النّشـاطات   وهي أيضا .2عليمية" االستكشاف والتّجربة بفاعلية داخل البيئة التّ
مـا بغـرض   التي يمارسها الفرد ليس بغرض التّسلية وتمضية الوقت فحسب، وإنّ

األلعاب التّعليمية اإللكترونيـة   من هنا نقول إن .3تحقيق نتاج تعليمي معين أيضا" 
ة مصممة على جهاز الكمبيـوتر بطريقـة مترابطـة    هي عبارة عن وحدات تعليمي

وممتعة بهدف تقديم مجموعة من المعارف والخبرات وفق أسس علمية تربويـة ال  
  تبعث الملل في نفس المتعلّم.

ة بتطوة اإللكترونير اإللكترونيـات وجهـاز   وقد ارتبط ظهور األلعاب التّعليمي
ألعاب الفيديو أو األلعاب الحاسوب، وانتشرت هذه األلعاب اإللكترونية على مستوى 

حيث تعرض في التّلفزيون بعـد    (video games)رونية أو ألعاب الحاسوباإللكت
  .إيصال الجهاز بجهاز اإلدخال في ألعاب الفيديو

واختلفت اآلراء حولها بين مؤيد ورافض، لما لها من سلبيات تفتك بمستعمليها  
إلّا أنّنا سنحاول في هذه الورقة الوقوف على الجانب اإليجابي لهـا الهـادف إلـى    
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م متميز هذا من جهـة، وربـط   تحسين العملية التّعليمية التّعلمية والبحث عن متعلّ
  التّعليم بمستجدات العصر من جهة أخرى.

  هذه األلعاب التّعليمية: ومن جملة فوائد   
  جاهات ايجابية نحو الحاسوب.*تكوين اتّ

  *مناسبة لكافة الفئات العمرية.
ة التّعليميـة  م ملقنا ومرسال للمادالمعلّ حيث لم يعد*تنمي االعتماد على النّفس، ب

ا يشجع علـى اسـتقاللية   محفّزا للحصول على المعلومات، مم بل موجها وناصحا
  المتعلّم واعتماده على نفسه.

  *تحسين المهارات اإلدراكية.
 *تقدم التّغذية الراجعة المستمرة ليقف المتعلّم على مدى تقدمه.

2- ة:زات األلممية اإللكترونييعتبر استخدام األلعاب في التّعلـيم   عاب التّعليمي
انتباه المتعلّمين وتؤكّ من أكثر الوسائل التي تشدة أند النّظريات التّعليمي االنتباه  شد

األلعاب التّعليمية تساعد علـى   م ولذلك فإنأكثر أهمية من التّشجيع في عملية التّعلّ
انتبـاهم أثنـاء    اتها في أذهان التّالميذ لما تمتاز به مـن شـد  تركيز المعلومة وثب

ا يسمح استخدامها. وهي تجمع بين الجانب التّرفيهي والتّعليمي في الوقت نفسه، مم
األثر الباقي، ومن  4لهم بتعلّم المفاهيم بسهولة ويكون لها أثر باقي في بنيته التّعليمية

ةأهم ممي5زات هذه األلعاب التّعليمي:  
تساعد على المشاركة اإليجابية التّفاعليـة، وهنـا يكتسـب الخبـرة      *التّفاعل:

  باالستمتاع باللعبة.
مين تعليما يناسب خصـائص كـل واحـد    بحيث تتيح للمتعلّ *اللعب االنفرادي:

  منهم.
  يستطيع المتعلّم اللعب في أي وقت يرغبه.*اللعب غير مرتبط بزمن: 
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  يا:*تسجيل نتائج اللعب الكترون

يمارس المتعلّم من خاللها كافـة العمليـات العقليـة    : 6*تنمية القدرات العقلية
ا يساعد علـى اكتسـاب العـادات    كالفهم والتّحليل والتّركيب وإصدار األحكام، مم

  .الفكرية كحل المشكالت والتّخيل واإلبداع

تزويـد المـتعلّم   التّغذية الراجعـة تعنـي   *التّغذية الراجعة والتّعزيز الفوري:
م ومستمر، من أجل مسـاعدته فـي تعـديل    بمعلومات حول استجاباته بشكل منظّ

االستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت االستجابات التي تكون صـحيحة  
اللعبة اإللكترونية تعرض له  ه بعد استجابة المتعلّم للمثير فإنبينما يعني التّعزيز أنّ

نه من الغش، وال تتيح لـه االطـالع علـى االجابـة     فهي ال تمكّ النّتيجة الفورية،
بعد قيامه بحل كل األسئلة التي تقتضيها اللعبة، وبالتّالي تحفز قدرات  الصحيحة إالّ

ويكون ذلـك بمثابـة تعزيـز     7المتعلّم الفكرية وتعززها إذا كانت اإلجابة صحيحة
  .  8معلّمباشر يدفعه لمواصلة اللعب بالتّالي مواصلة التّ

  فما هي األسباب التي تدعو لممارسة األلعاب اإللكترونية؟

  
 معايير األلعاب التّعليمية اإللكترونية: -3

ة معايير وعناصر ر فيها عدكي تكون األلعاب التّعليمية ناجحة البد من أن تتوفّ
  : 9أساسية ومعايير

  د.هدف تعليمي واضح ومحدأن يكون لها -
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 لضبط اللعبة. القواعد والقوانينتوافر مجموعة من  -
م وآخر أو بـين  بين متعلّ عنصر المنافسةأن تعتمد في تحقيق األهداف على  -

المتعلّم والجهاز، أو بين المتعلّم ومحك أو معيار، وذلك إلتقان مهـارة مـا، أو   
دةتحقيق أهداف محد.  

- المالئم الذي يستنفر قـدرات الفـرد فـي     التّحدين اللعبة قدراً من أن تتضم
  حدود ممكنة.

- غبة لـدى الفـرد فـي    الفرد وهذا ما يحقّخيال تثير اللعبة  أنة والرافعيق الد
  م.التّعلّ
- ة والمتعةتحقق اللعبة عنصر  أنعلى أن ال يكون ذلك هـو هـدف   التّسلي ،

  اللعبة، بل يجب مراعاة التّوازن بين المتعة والمحتوى التّعليمي.  
 ر على عنصر التّشويق.أن تتوفّ -
 توافر عنصر الربح والخسارة في نهاية اللعبة. -
 استخدام األلوان والصور والحركة للمحافظة على انتباه المتعلّم ورغبته. -
م واخـتالف  ة مع مستوى الطّفل وقدراته، وتراعي أنماط التّعلّاللعب تتكيف أن -

 المعلومات.
ل وتعكـس المفهـوم أو المهـارة المطلـوب     يجب أن تبنى على أساس تمثّ -

 تدريسها.
يكون النّجاح نتيجة يحصل عليها المتعلّم عند إظهار قدرته على إتقان المفهوم  -

 أو المهارة واألسس التي بنيت عليها اللعبة.
يجب على المتعلّم أن يكون على علم بالمهارات والمفـاهيم التـي يجـب أن     -

م كيف يلعب هذه اللعبة.د أن يتعلّيتقنها وليس مجر  
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ثانيا: تأثير األلعاب التّعليمية اإللكترونية على حل المشكالت وصناعة التّميـز  

 ية المتعلّم وسماتهة من شخصتؤثّر األلعاب اإللكترونية في جوانب عد عند المتعلّم:
وقد أشار إلى هذا جروس من خالل أبحاثه في هذا المجال إلى سمات جيل األلعاب 

ة واالنترنيت والهاتف النّقال، إنة هـي عبـارة عـن     اإللكترونياأللعاب اإللكتروني
أدوات يمكن تقديمها في المدارس بسهولة لتعليم محتويات المناهج أو التّوصل إلـى  

مين، وهي من وسائل دمج األطفال في عـالم  طات جديدة للمتعلّومخطّ استراتيجيات
التّكنولوجيا، وهذا يعني التّحول من ثقافة مبنية ومرتكزة على الكتاب فقط إلى ثقافة 

ة على وسائط متعدن أن استخدام مثل هذه األلعاب ال يؤثّمبنير فقـط  دة جديدة، وبي
فل من خالل ما يتلقّاه مـن  الشّخصية االجتماعية للطّر أيضا على على التّعلّم بل يؤثّ

 ر أيضا على نمومضمون في اللعبة ومن خالل تفاعله مع رفقائه أثناء اللعب، وتؤثّ
ر طرق تفكيره ولهذا من المهم أن نأخذ تأثيرات هـذه اللعبـة بعـين    الطّفل وتطو

  :10ز من خاللم متميلّعليم، وهذا ما يسهم في صناعة متعاالعتبار عند التّخطيط للتّ
 ؛سرعة الفهم والتّعلم وإنجاز المهام -1
ة حيث يقوم الطّفـل بعـد   ية:المعالجة المتوازنة في مقابل المعالجة الخطّ -2
مهمما يجد فيه الكبير صعوبة فـي  ات بكل سهولة في آن واحد، في الوقت الذي رب

 التّركيز على المهام المزدوجة المتوازية.
دة التـي  ز مع األحداث المتعـد : يتواصل الطّفل المتميواالنفتاحالتّواصلية  -3

تحدث في آن واحد، فهو يميل نحو النّظر إلى المشكالت من زوايا مختلفة، ولديـه  
ب، وهو نوع من التّفكير اإلبداعي.القدرة على التّفكير المتشع 

 النّشاط والحيوية في مقابل السلبية: -4

5- ة علـى التّخطـيط   المشكالت:  ه نحو حّلالتّوجتساعد األلعاب اإللكتروني
ومحاولة التّوصل إلى حلول. فاستعمال المحاولة والخطأ لحل المشكالت يزيد مـن  
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تنمية التّفكير اإلبداعي، وهذا ما تؤكّد عليه التّربية الحديثة لمواجهـة الواقـع مـن    
 تحديات.
 الرغبة في المكافئة الفورية:   -6

تشير أغلـب الدراسـات إلـى    اإليجابية نحو التّكنولوجيا:  تكوين النّظرة -7
التّأثير السلبي لأللعاب اإللكترونية على سلوك الطّفل من عنف وعدوانية وال تركيز 

ـ  وتشتّ م ت لذلك ندعو إلى التّركيز على األلعاب الهادفة الموجهة التي يعـدها المعلّ
ة واضمن معطيات المنهاج بشكل ينمـ  ي التّفاعلي ميـه  م ومتعلّلتّشاركية بـين المعلّ

 ويساعدهم على التّعلم والتّذكر للمعلومة.
  تنمية الخيال.-8

م ببيئـة المـتعلّم ومـواطن    والشك أن االستراتيجية الحديثة تتطلّب ربط الـتّعلّ 
    فاعل اإليجابي، وحالّ للمشكالت بدل النّقل والتّلقين.اهتماماته تحقيقا للتّ

ة وتُعداأللعاب التّعليمي    ة     مـدخالً أساسـياً لنمـوـة والجسـميالجوانـب العقلي
ة واالنفعالية واألخالقيـة للمتعلّ واالجتماعية واللغويمـين، كمـا تسـمح    ة والمهاري

باكتشاف العالقات بينها، وهي عامل أساسي ورئيس في تنمية التّحصيل والتّفكيـر  
ص اإلنسان مـن  بأشكاله المختلفة وتسمح بالتّدريب على األدوار االجتماعية، وتُخلّ

م الـتّعلّ  ويعـد  .فلتّكيره، وتساعده على إعادة اانفعاالته السلبية ومن صراعاته وتوتّ
النّشط من أهم الطّرق الحديثة في تركيز انتباه المتعلّمين ونقلهم من دور التّلقي إلـى دور  

م هذا ق للمتعلّالمشاركة والتّفاعل واأللعاب التّعليمية هي من أبرز الوسائل التّعليمية التي تحقّ
ور اإليجابي بما تتضمالدة جية هادفة. وتشترك في هذه  دةنه من مواد تعليميوأنشطة تربوي

الميزة األلعاب التّعليمية التّقليدية: كألعاب التّركيب الخشبية والبطاقات وغيرهـا، وكـذلك   
  األلعاب التّعليمية اإللكترونية باختالف أجهزتها وبرامجها.
 التّعليميـة  العملية في األلعاب وقد طالب الكثير من العلماء والتّربويين باستخدام

  معلّنظراً لما قد توفّره من بيئة خصبة تساعد على النّمـو، وتسـتثير الدافعيـة للـتّ    
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على التّفاعل النّشط في جو واقعي قريب من مدارك المتعلّمين الحسية، ممـا   وتحثّ
  .ميجعلهم أكثر إقباالً على التّعلّ

النّظريـة   وتقوم هذه األلعاب على مجموعة من األسس النّفسية والتّربوية منهـا 

واألحـداث   المثيـرة ها مجموعة من المظـاهر  اللعبة على أنّ التي تعتبر السلوكية
ل الفوز عنصـر دفـع المـتعلّم لتكـرار ظهـور      لها، ويمثّ يستجيب قة التيالمشو

االستجابة فيتعلّم معلومات ومهارات جديدة، ما يمكّنه من تحقيق أهـداف تعليميـة   
عة.متنو  

المـتعلّم   التي ترى أن النّظرية البنائيةكما تجد األلعاب اإللكترونية موقعها من 
الشّخصية من خالل خبرته، ويبذل جهداً عقلياً الكتشـاف المعرفـة    ينشئ معرفته

نة تسهم في حل مشكلة يواجهها أو تجيب عـن أسـئلة   بنفسه لتحقيق أغراض معي
م موضوع ما، وهذه األغـراض  محيرة لديه أو ترضي نزعة ذاتية داخلية نحو تعلّ

ذّاتي له وتجعله مثابراً فـي  هي التي توجه أنشطة المتعلّم وتكون بمثابة قوة الدافع ال
  .تحقيق أهدافه
مونـه  المتعلّمين على بناء معنًـى لمـا يتعلّ   المشكالت على القائم التّعلمويساعد 

وينمي الثّقة لديهم في قدراتهم على حل المشكالت، فَهم يعتمدون على أنفسـهم وال  
م ينتظرون أحداً كي يخبرهم بحل المشكلة بصورة جاهزة، وكذلك يشعرون أن التّعلّ

  .هو صناعة المعنى وليس مجرد حفظ معلومات
استفادت األلعاب اإللكترونية من النّظرية البنائية التي تجعل المـتعلّم أكثـر    وقد

نشاطا وقدرة على بناء هيكله المعرفي، انطالقا من األلعاب اإللكترونية التي تسمح 
بناء المعنى لدى المتعلّم من خالل المشاهدة الهادفـة   بتنويع المثيرات، وبالتّالي يتم

واللقطات والنّصوص واألصوات، وممارسة اللعبة واالنتقال  والتّفاعل مع العروض
 م من مستوى آلخر من مستويات اللعبة. كما أنة ال تقدة التّعليمياأللعاب اإللكتروني
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م ولكن تجعله يحصل عليها من خالل ممارسته للعبة المعلومة بصورة فورية للمتعلّ
  مساره للوصول للمعرفة.وتكتفي بتقديم التّغذية الراجعة فقط لتصحيح 

وفيما يلي بعض البرامج اإللكترونية المتاحة على شبكة االنترنيت لتعليم اللغـة  
  :11العربية
يعدhttps://apps.apple.com/  م القراءة والكتابة مع مـاهر: برنامج تعلّ-1

برنامجا تفاعلياّ، يتعلّم المتعلّم من خالله مهارتي القراءة والكتابة لجميع  هذا البرنامج
حروف اللغة العربية، والكلمات الثّنائية والثّالثية، عن طريق مجموعة من األلعاب 
التّربوية الشّيقة، يمارسها المستخدم؛ ليجد نفسه يلعب ويستمتع ويتعلّم. ويعمل هـذا  

لكترونية الحديثة، مثل (اآليباد، والسامسونج، وغيرها مـن  المنتج على األجهزة اإل
األجهزة الذّكية. وعدد هذه األلعاب، خمس عشرة لعبة، لكّل لعبة منها هدف محـدد  

  للوصول في نهاية البرنامج إلى متعلّم متقن لجميع الحروف، قراءة وكتابة.
ف على الحرف، فتميقراءته وكتابته يزه في الكتبدأ هذه األهداف بالتّعر لمات، ثم

ويختتم البرنامج بقراءة وكتابة كلمات ثنائية وثالثية. مـع وجـود لعبـة مسـتقلّة     
  بالحركات األربع.

تعد كّل لعبة من هذه األلعاب فكرة خاصة بأصحاب البرنامج، وعالجت كّل لعبة 
  الحرف في بداية الكلمة، ووسطها، وآخرها.

الكلمات األكثر شيوعا؛ حتّى تكون مألوفة للمستخدم اعتمد البرنامج فكرة تكرار 
  ويقرأها دون أي مشقّة.

جميع الصور والرسومات واألصوات المستخدمة، ملكية خاصة للبرنامج، فكلّها 
  مبتكرة ورسمت وأنشئت من أجل هذا المنتج.

يسـتخدم    Class Dojo  https://www.classdojo.com"  برنامج -2
م ويتـابع  هذا البرنامج إلدارة الفصل، ويتابع أيضاً تعزيز السلوك اإليجابي للمـتعلّ 
مين ويمكـن  السلوك السلبي ومعالجته، مع إنشاء تقارير دورية دقيقة لإلدارة والمعلّ
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سـابات:  أنـواع مـن الح   ةلألهل متابعة سلوك طفلهم عبر التّطبيق، الذي له أربع
 .الب وحساب لألهلم، حساب للطّحساب خاص باإلدارة، حساب للمعلّ

يستخدم بعض األدوات لتثبيت مفاهيم معينة لدى المتعلّم  "Kahoot" برنامج-3
 دة وعلـى  ويمكن إرسال تقويم إلكتروني للمتعلّم واستخدام أسئلة مع إجابات متعـد

إجابة عالمة، والمتعلّم األسـرع  المتعلّم أن يجيب عليها بأسرع وقت ممكن، ولكل 
م، ومن في اإلجابة هو الذي يأخذ العالمة األعلى، وهو تطبيق سهل االستخدام للمعلّ

 .الممكن تعاون المتعلّمين فيما بينهم لإلجابة على األسئلة
مـين مـن   يستخدم لتصميم وإجراء تقويم إلكتروني للمتعلّ "Quizizz" موقع-4

االستفادة من نماذج جاهزة، ويستطيع المعلّم منه أثناء إجراء خالل الموقع، ويمكن 
ميه ونقاط الضعف لدى كل واحد مـنهم، ويمكـن   التّقويم وبعده معرفة مستوى متعلّ
 Android ، أو تطبيق على نظامي Chrome حاستخدام الموقع من خالل المتصفّ

 .IOSو
ل المثـال: إنشـاء   لتصميم ألعاب تفاعلية، ومنها على سبي  JCLICبرنامج-5
م وعلى التّلميـذ أن يقـوم بتجميـع    ة بالمعلّانطالقاً من صور خاصPuzzle  بازل

ورة ويمكن من خالله إنشاء ألعاب خاصة بالذّاكرة، أو كلمات ضائعةالص.  
م والهيئة المعنية االسـتفادة منهـا فـي    هذه إذن بعض البرامج التي يمكن للمعلّ

توجيه المتعلّمين إليها وتحسين العملية التّعليمية وبالتّالي تحسين مسـتوى تفكيـرهم   
 ولم ال صناعة التّميز عندهم.  

  الخاتمة:

ليسـت دواء شـامالً   نختم ونقول إن األلعاب اإللكترونية سالح ذو حدين، وهي 
هـا مـن   علّم والحصول على أفضل النّتائج العلمية، ولكنّلتحسين عملية التّعليم والتّ

يات التي تواجه المدارس والمعلّالمؤكّد ستتصدمين ومنهـا عـدم   ى لجزء من التّحد
رغبة المتعلّمين في الدراسة وضعف الدافعية لديهم، وتعتبر األلعاب اإللكترونية من 
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مين في الفصل الدراسي، وإعطاء المعلّنقاط القوة لتحفيز المتعلّمين للمشاركة الفعالة 
ميهم ومكافأتهم.  والمؤسف له أنا وجدنا ندرة في األلعاب أدوات أفضل لتوجيه متعلّ

العربية مقارنة باألجنبية، وفي هذا تعميق لضعف الموثوقية في المادة التي تحتويها 
  .هذه األلعاب، وكذا القيم التي تحملها إلينا

لمحكم الهادف لالستفادة منها وإدخالها في العملية التّعليمية وهنا يجب التّخطيط ا
  التّعلمية وصناعة متعلّم متميز.

  التّوصيات:  

  بناء على ما توصل إليه البحث نوصي ب:
االهتمام باستخدام األلعاب التّعليمية اإللكترونية لما لها مـن جانـب ترفيهـي    -

  التّعليمي، وتحقيق األهداف التّعليمية المرجوة.وتعليمي يساعد على زيادة المردود 
ى والمجتمع العربـي  صناعة برامج تعليمية الكترونية عربية تحمل قيما تتمشّ -

  ليستفيد منها المتعلّم العربي.
-ة في معالجة صعوبات التّعلم عامة.االستفادة من األلعاب اإللكتروني  
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األلعاب الرقمية وأهدافه ركّزت الورقة على إبراز مفهوم التّعلّم على  :الملخّص

والنّظريات المؤطّرة له، والنّماذج التّعليمية، وأكّدت علـى أن اسـتخدام األلعـاب    
الرقمية في عملية التّعليم أو التّعلّم ضرورة عصرية ومعرفية، نظير االنفجار الهائل 

ـ   ية بمـا  لتكنولوجيا المعرفة التي تعمل على توجيه األفراد إلى العـوالم االفتراض
يعتريها من محتويات سلبية تؤثّر على التّوجه القيمي للفرد، وخاصة األطفال الذين 

 أصبحوا مولعين بهذه العوالم كبديل تربوي.
وأشارت الورقة إلى أن األبحاث العربية و الجزائرية المتخصصة فـي مجـال   

معها الفهـم الـدقيق لآلثـار    األلعاب الرقمية لتعليم اللغة العربية نادرة، مما يتعذّر 
اإليجابية او السلبية التي تتركها على المستخدم المتعلّم، وأن تطبيقات هذه األلعـاب  
في الفصول الدراسية ال تكاد تذكر، ولعل من أسباب ذلك، تجاهل هذه التّقنيات من 

كل الكافي طرف المعلّمين وإداريي المؤسسات التّربوية، أو عدم توفّر الوسائل بالشّ
ودعت الورقة إلى ضرورة االنفتاح على العالم الرقمي من أجل تنمية اللغة العربية 
واالرتقاء بها وتعميمها، بتوفير الشّروط الفعالة والمتعلّقة بعناصر العملية التّعليميـة  
والتي تشمل المعلّم والمتعلّم وبيئة التّعليم، ومن هذه الشّـروط، الخبـرة والمهـارة    

  إلتقان والمتابعة اإليجابية.وا
  التّعلّم، اللغة، التّنمية، األلعاب الرقمية. الكلمات المفتاحية:

  

Abstract The paper focused on highlighting the concept of 
learning on digital games, its objectives and theoretical frameworks, 
and models of education, and stressed that the use of digital games in 
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the process of teaching or learning is a modern and cognitive necessity 
for the huge explosion of knowledge technology that directs 
individuals to virtual worlds with negative content It affects the values 
orientation of the individual and especially children, who have 
become fond of these worlds as an educational alternative. 

The paper pointed out that the Arab and Algerian research 
specialized in the field of digital games to teach the Arabic language is 
rare, which makes it impossible to accurately understand the positive 
or negative effects they have on the educated user, and that the 
applications of these games in the classroom are negligible, and 
perhaps the reasons for this, ignored These techniques by teachers and 
administrators of educational institutions, or lack of adequate means, 
and called for the need to open up to the digital world in order to 
develop and improve the Arabic language, and to provide effective 
conditions related to the elements of the educational process, which 
include For teacher, learner and learning environment, it is these 
conditions, experience, skill, mastery and positive follow-up. 

Keywords: learning, language, development, digital games.  
 

الفيديو وألعاب الكمبيوتر على وجـه  عندما يتعلّق األمر بفحص نشر ألعاب مقدمـة: 
الخصوص خارج السياق التّرفيهي، فإن استخدام هذه األداوات في التّعليم هـو بالتّأكيـد   
أحد أكثر الموضوعات إثارة لالهتمام، والتي يمكن للمستخدم أن يأمـل فيهـا ويفتـتن    

طريقـة السـتيعاب   بإمكاناتها التّعليمية، وكيفية تسخير هذه القوة الكامنة فـي إيجـاد   
  الخصائص المتوسطة لها.

وال يعني التّعلّم بفعالية اللغة، وضع عالمات جديدة على األشياء المعروفة وحفظهـا  
أو ممارسة المفاهيم اللغوية حتى تصبح طبيعة ثانية بل يتطلّب األمـر االنفتـاح علـى    

غة نمـوذج مرجعـي أو   جهاز جديد كلياً، يكون النّهج األوسع فيه هو األفضل لتعليم الل
تلك التي أثبتـت فعاليتهـا فـي     - "فلسفة الخلفية" التي يتم فيها اختيار العناصر المكونة 

ممارسة التّعليم من النّهج التّقليدية، وبالتّالي إنشاء مجموعة محتملـة مـن اإلرشـادات    
اللها االختيار من التّشغيلية العملية وأساليب الفصول الدراسية، والتي يمكن للمعلّم من خ

  وقت آلخر ما هو األنسب.
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ويجب أوال وقبل كل شيء البحث عن المبادئ النّظرية التي تغذي نهجـا متكـامال   
يشتمل على ألعاب الكمبيوتر ضمن أساليبها، من خالل نظرية تعليمية اجتماعية ثقافيـة  

وهي النّظريـة    كأداة للتّعلّموالتي تنطلق منها العملية األوسع الستخدام األلعاب الرقمية 
التي تفتح أفاقا لكيفية استغالل هذه األلعاب بالطّرق اإليجابية التي تفضـي إلـى عـالم    

  تعليمي عصري يقوم على التّفاعلية الرمزية والبنائية داخل الفصول الدراسية.
جلّهـا  انطلقت الورقة من األدبيات المتخصصة التي تخدم الموضوع، وهـي فـي   

 أدبيات غربية اشتغلت بدقّة على التّعليم الرقمي، وأجادت في تحديد إيجابياته وسـلبياته 
عن طريق الدراسات التّحليلية والميدانية، على غرار اهتمام الدراسات العربية عمومـا  
والجزائرية على وجه الخصوص والتي تعتبر نادرة في هذا المجال ومع ذلك حاولـت  

ع أرضية لالنطالق في البحث الجاد في مثل هذا الموضوع الهام، وحاولت الورقة وض
قدر اإلمكان اإلبقاء على السياق الذي يرد فيه وهو التّعلّم على األلعاب الرقميـة ودوره  

  في تنمية اللغة العربية.      
إن الغرض من هذه الورقة هو تقديم نظرة عامة تخطيطيـة عـن بـدائل التّرفيـه     

عليمي لتعليم اللغة العربية، وسيتم من خاللها تحديد المفهوم واألهـداف والنّظريـات   التّ
والنّماذج األجنبية والعربية التي تخدم اللغة العربية، وذلك من أجـل توجيـه عناصـر    
عملية التّعليم إلى الفضاء الرقمي الذي فرض نفسه كبديل لصناعة الوعي والقيم والحثّ 

رات التّفاعل معه بصفة إيجابية وصحية، وسيتم عرض الورقة وفقـا  على اكتساب مها
  للمحاور المخصصة لذلك.

  مفهوم التّعلّم القائم على األلعاب الرقمية وتطوره: - 1

يضع موقع واشنطن التّعليمي عدة تعريفـات للعبـة    مفهوم األلعاب الرقمية 1- 1
 :1الرقمية يمكن تلخيصها في المفاهيم اآلتية

برنامج تفاعلي لواحد أو أكثر من الالعبين، وتهدف إلى توفير التّرفيه علـى   -
 األقل، وربما أكثر.
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نوع من البيئة اإللكترونية يمكن التّحكم فيه أو معالجتـه بواسـطة مسـتخدم     -
  بشري ألغراض التّرفيه.

  مجموعة من القواعد واألهداف (األهداف) المستخرجة بواسطة وسيط رقمي. -
جزء من البرامج، مضمنة أو غير ذلك، بهدف التّرفيه عن مستخدميها عـن   -

  طريق تقديم بعض التّحديات للتّغلب عليها.
نظام يمكن اإلنسان والكمبيوتر من التّفاعل وفقـا لمجموعـة مـن القواعـد      -

  الضمنية والصريحة، في مجال يتم تشغيله إلكترونيا بغرض التّرفيه أو التّعليمات.
ل من أشكال التّرفيه مع عناصر تنافسـية أو لعـب األدوار، وال يمكـن    شك -

  تعريف أي نشاط غير تفاعلي وليس له هدف على أنّه لعبة.
  مفهوم التّعلّم القائم على األلعاب الرقمية:   1-2

وضع الباحثون المتخصصون هذا المفهوم بناء على مفهوم األلعـاب الرقميـة   
يمية، ومنطلقات نظرية التّعليم، وسيتم التّطرق إلـى بعـض   وعناصر العملية التّعل

  المفاهيم التي تقرب المعنى إلى الذّهن.
) بأنّه طريقة تعليميـة تـدمج   DGBLيعرف التّعلّم القائم على األلعاب الرقمية (

  المحتوى التّعليمي أو مبادئ التّعلّم في ألعاب الفيـديو بهـدف إشـراك المتعلّمـين    
  .2يقاته على نظرية التّعليم البنائيةوتعتمد تطب

كما يعرف بأنّه طريقة تعليمية تتيح للمتعلّمين استكشاف أجزاء مختلفـة مـن    
األلعاب كشكل من أشكال التّعلّم، ويمكن تصميم األلعاب بواسطة المعلّمين وغيرهم 

مية مـع  من المتخصصين في مجال التّعليم بطريقة تحقّق التّوازن بين المواد األكادي
  .3االستراتيجيات والقواعد والجوانب االجتماعية للعب اللعبة

ويتم تعريف لعبة التّعلّم بشكل أفضل على أنّها لعبة مصممة للغرض الرئيسـي  
من نقل المواد التّعليمية المضمنة على وجه التّحديد داخل اللعبة، وتجمـع ألعـاب   
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الحالية وتسمح بمستوى جديد تمامـا مـن التّفاعـل    التّعلّم الرقمية بين التّكنولوجيا 
  .4والتّعاون وتجربة تعليمية فريدة

ولتوضيح المفهوم من ناحية استخدام األلعاب في عملية التّعلّم أو التّعليم وجـب  
اإلشارة إلى ثالث طرق لدمج األلعاب واألنشطة في عملية الـتّعلّم، يعتمـد الـنّهج    

مين وإنشاء ألعابهم الخاصة وفقا لمتطلّباتهم، ويركّز الثّاني األول على تصميم المتعلّ
على المعلّمين والمدربين أو المطورين الذين يصممون األلعاب التّعليمية من نقطـة  
الصفر وفقا لمستوى معرفة المتعلّمين، ويعمل الثّالث على دمج األلعـاب الجـاهزة   

  .5علّم الفعالالتّجارية في أنشطة الفصول الدراسية للت
يتضمن التّعلّم القائم على األلعاب استخدام ألعاب الكمبيوتر والفيديو التي تهـدف  
بشكل خاص إلى إنتاج نتائج تعليمية، وهو مصمم لموازنة الموضوع واللعب، ويقيم 
فيما بعد قدرة المتعلّم على االحتفاظ بالمعارف المكتسبة وتطبيقها على سيناريوهات 

  .6حقيقيالعالم ال
أن ظهور التّعلّم الرقمي  Prenskyأشار  تطور التّعلّم على االلعاب الرقمية 3- 1

القائم على األلعاب جاء في "العقود األخيرة من القرن العشرين"، عندما كانت هنـاك  
طفرة تقنية عالمية، وأصبحت األجيال األخيرة من الطّالب في الصفوف من الروضة 

اني عشر تعيش حياته مع إمكانية الوصول إلى التّكنولوجيا، ليس فقط حتى الصف الثّ
أجهزة الكمبيوتر ولكن أيضا مشغالت الموسيقى والهواتف المحمولة وألعاب الفيـديو  
ومجموعة من األدوات األخرى، يجادل برينسكي بأن طالب اليـوم "يفكـرون فـي    

    .7المعلومات ويعالجونها بشكل أساسي عن سابقاتها"
 Prenskyوفي إطار هذا التّطور يتعـين علـى المعلّمـين، أو مـا يسـميه       

"المهاجرين الرقميين" التّكيف مع اللغة والتّعلّم لتلبية احتياجات المتعلّمين، وتمكينهم 
من تنفيذ ألعاب الكمبيوتر أو األلعاب الرقمية كأدوات تعليمية في الفصل الدراسـي  

  .8عاب في العديد من المجاالت الدراسية بطرق متنوعةويمكن استخدام هذه األل
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وازداد االهتمام بالتّعليم القائم على األلعاب ودمج األلعاب الرقميـة أو ألعـاب   
تم منح أكثر مـن نصـف    2013الفيديو في التّعليم في السنوات األخيرة، ففي عام 

ـ SBIRمنحة كجوائز أبحاث االبتكار للشّركات الصـغيرة (  ن وزارة التّعلـيم  ) م
األمريكية للمشاريع المتعلّقة باأللعاب، وفي اآلونة األخيرة قدمت المؤسسة الوطنية 

) العديد من فئات المنح للمشاريع المتعلّقة بها، وعلـى الـرغم مـن    NSFللعلوم (
 Epper & alاألولوية والتّركيز على دمج األلعاب في الفصول الدراسية  أوضـح  

ني الحقيقي والتّطبيق المؤسسي لأللعاب في الفصول الدراسية ال يزاالن فـي  أن التّب
المرحلة التّجريبية، وأن أحد أكبر التّحديات التي تواجه األلعاب لدمجها في الفصول 
الدراسية هو حقيقة أن المعلّمين يفتقرون إلى المهارات والمعرفة الالزمـة إلنشـاء   

تعليمهم، ويشير هذا إلى الحاجة إلى تـدريب وتخطـيط    ألعاب قابلة لالستخدام في
  .9مكثّفين في برامج التّعليم قبل الخدمة وفي المدارس

) بأن صعود األلعاب الرقمية يبلغ جميـع جوانـب   Baanville ،2016ويرى (
التّنمية البشرية والتّنظيم ويؤثّر بشكل خاص على التّعليم والتّعلّم، وأن سوق الـتّعلّم  

 248، ويقدر أن يكون حـوالي  2013رقمي القائم على اللعبة تضاعف منذ عام ال
، وتشمل األلعاب التّعليمية تطبيقات تعلّم اللغة 2018مليون دوالر أمريكي في عام 

تطبيقات الحد من التّوتّر، وألعاب األطفال المتاحة على اإلنترنت أو في المـدارس  
 .10والكثير من أمثلة أخرى

يتشارك الباحثون في التّعلّم الذي يقوم  التّعلّم على األلعاب الرقمية:أهداف  -2
على األلعاب الرقمية في تحديد األهداف التي تقوم بها، علـى مسـتوى المعلّـم أو    
المتعلّم، وخاصة ما يسمى باأللعاب الجادة فهي تقـوم علـى التّحفيـز والفعاليـة     

رات، "فالتّعلّم الرقمي القائم علـى األلعـاب   والتّخطيط ولعب األدوار وإكساب المها
، لديه القدرة على إشراك الطّالب وتحفيزهم وتقديم خبرات تعليمية Deubelحسب 

متخصصة مع تعزيز الذّاكرة طويلة المدى وتوفير الخبرة العملية، وهـو يقتـرح   
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ضرورة أن يستخدم المعلّمون في الفصل الدراسي ألعابـا غيـر عنيفـة، تسـهل     
التّخطيط وتحّل المشكالت وتتعلّق بالمنهاج الدراسي، كما يوصـي بلعـب األدوار   
والمحاكاة والمغامرة, فالمتعلّمون يتوقون إلى تطوير أكثر من مهارة واحدة ويالحظ 
ديوبيل أيضا أن التّعلّم القائم على اللعبة يعمل على تطـوير مهـارات المفـردات    

 .11وتعزيز السرعة الذّهنية"
تعتبر ألعاب فيديو أو األلعاب الرقمية أداة رائعة إلجـراء   Griffithsفقا لـ وو

البحوث التّعليمية، ولها "تنوع كبير" تجتذب الطّـالب مـن خلفيـات ديموغرافيـة     
مختلفة، وتساعد هذه األلعاب الرقمية الطّالب على تحديد األهداف والعمـل علـى   

حتفاظ بسجالت ألغراض القيـاس، ويقتـرح   تحقيقها، وتقديم مالحظات مفيدة، واال
Griffiths   ع المشاركين علـىة أللعاب الفيديو تحفز التّعلّم وتشجالطّبيعة التّفاعلي أن

تحدي مواضيع أو معارف جديدة، ويالحظ أيضا أن ألعاب الفيديو يمكن أن تسـاعد  
يسـتمر فـي   الطّالب على تطوير مهارات الكمبيوتر التي قد يحتاجونها في مجتمع 

  .12التّطور التّكنولوجي
وتصمم هذه األلعاب عادة وفقا لقدرات مختلفة وبهدف مساعدة الالعبين علـى  
االحتفاظ بالمعلومات التي يتعلّمونها وتطبيقها على مواقف حل المشكالت األخـرى  
وترتبط العديد من هذه األلعاب بأوضاع الحياة الحقيقية وستساعد األطفـال علـى   

  .13قرارات مستنيرة عند القيام بذلكاتّخاذ 
ويتم من خالل التّعلّم القائم على اللعبة لفترة أطول االحتفاظ بالمعرفة والمهارات 
المكتسبة من المعلومات من أساليب التّعلّم األخرى، فعملية التّعلّم الفعالة هي العملية 

الـتّعلّم القـائم علـى     التي يشارك فيها المتعلّم بشكل كامل فيما يقوم به، ويتطلّـب 
األلعاب ألعابا مصممة جيدا تقوم على تنفيذ مهام تعلّم جيدة، ويمكن أن تجمع لعبـة  
تعليمية جيدة التّصميم بين األهداف التّعليمية للنّظام التّعليمي والمرح والمنتج النّهائي 

  .14للعبة تجارية واأللعاب المصممة حسب الطّلب
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تّكامل القائمة على اللعبة وفقا لفلسفة المعلّم في التّدريس وتختلف استراتيجيات ال
والقدرات الفريدة للمتعلّمين المعنيين واحتياجات البرنـامج التّعليمـي، والمـوارد    
المتاحة قد يواجه بعض الممارسين الجدد في التّعلّم القائم على اللعبة صـعوبة فـي   

  ويمكن أن تتحدد األهداف في: ،15تصور كيفية استخدام األلعاب أثناء التّدريس
: تبدو األلعاب من خالله وكأنّها شكالً من أشكال التّرفيـه  الدافع والمشاركة -

أكثر من كونها وسيلة للتّعلّم، نظرا ألنّها تشتمل على قواعد وأهداف نهائية وأهداف 
جميـع  قابلة للقياس والمنافسة، فهي توفّر تجربة تفاعلية تعزز الشّعور باإلنجـاز ل 

  المشاركين.
: يستفيد المتعلّمون من المالحظات الفورية التي تحدث أثناء ردود فعل فورية -

اللعب، بدال من االضطرار إلى االنتظار أياما أو حتى أسـابيع لمهمـة أو درجـة    
اختبار، ويحصل المتعلّمون على نتائج فورية حول ما إذا كانوا قد اتّخـذوا قـرارا   

يمكنهم التّعرف على اآلثار طويلة المدى لعملية صنع القرار ويمكن  جيدا أم ال، كما
أن يكون لقرار واحد في بداية اللعبة تـأثيرات دائمـة طـوال اللعـب، وتسـاعد      

  المالحظات السريعة األطفال على إدراك متى اتّخذوا قرارا جيدا أو قرارا سيئا.
لعبون فيها نفس اللعبة بأفعـال  : يقوم المتعلّمون في كّل مرة يالنّمو المعرفي -

معرفية، مثل التّذكير بالقواعد وتتبع المخاطر وتذكر كيفية عمـل تسلسـل اللعـب    
ويستخدم المتعلّمون مهارات التّفكير االستراتيجي الخاصة بهم، بما في ذلك استخدام 
المنطق التّخاذ قرارات سليمة والتّخطيط للمستقبل من خالل عمل تنبؤات حول مـا  

  قد يحدث بعد ذلك.
تتوفّر معرفة القراءة والكتابة الرقمية  وإكساب المهارات: محو األمية الرقمية -

في األلعاب على خصائص تمكّنها من محو ما يسمى باألمية الرقمية، حيث تـؤدي  
أدلّة هذه األلعاب إلى تعليم المستخدم كيفية التّعامل مع التّقنية المستخدمة لأللعـاب،  

ا، فقد وجـدت مؤسسـة   كما تؤدي إلى اكتساب مهارات مهمة الستخدام التّكنولوجي
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Global Digital Citizen Foundation      المتعلّمـين بحاجـة إلـى اكتسـاب أن
مهارات أساسية، مثل حّل المشكالت وتطوير اإلبداع والتّفكير التّحليلي والتّعـاون  
مع اآلخرين، وتشمل المهارات الهامة األخرى التي يجب أن يتمتّع بها المتعلّمـون  

  .16مهارات اتّصال قوية وأخالقيات هامةفي العصر الرقمي 
: تسمح األلعاب التّعليميـة للمتعلّمـين بممارسـة وتطـوير     تطوير المهارات -

المهارات البدنية مثل التّنسيق بين اليد والعين، ويمكنهم أيضا العمل على المهارات 
ى القيام بذلك فـي  المكانية والمهارات الحركية الدقيقة، وتساعد األلعاب التّفاعلية عل

بيئة تعليمية متكاملة، ويعزز هذا التّعلّم المهارات الحياتية األساسية مثـل التّعـاون   
والعمل الجماعي يتم االحتفاظ بالمعرفة والمهارات المكتسبة من خالل التّعلّم القـائم  

  على اللعبة لفترة أطول من المعلومات من أساليب التّعلّم األخرى.
: تساعد ممارسة األلعاب التّعليمية على التّركيز وتعزيز عمل الذّاكرةالتّركيز  -

واحترام الذّات والذّاكرة، فالتّركيز يعني أن يتحلّى المتعلّم بالصـبر أثنـاء انتظـار    
تحقيقه للوصول إلى المستوى التّالي، وقيامه باللعب بشـكل صـحيح يمكنـه مـن     

ز رد فعل أسرع من نظام اللعبة ويمكن االستمرار لفترة أطول، واحترام الذّات يبر
المتعلّم أن يرى كيف أنجزوا شيئا ما، وهناك عالمات بارزة يجب علـى األطفـال   
الوصول إليها، وفي نهاية كل مرحلة يحصلون على شيء سـيحتاجون إليـه فـي    

  .17المرحلة التّالية
  نماذج من األلعاب الرقيمة للتّعلّم:   -4

ت الطّبيعة التّفاعلية لأللعاب إلى قيام معلمي اللغة بدمج ألعاب مثـل األلغـاز   أد
المتقاطعة وألعاب ذاكرة الكلمات وجالد المفردات في ممارساتهم كوسيلة لتطـوير  

لنماذج  مهارات اللغة وتعزيزيها من منظور اللعب، وأشار الباحثون المتخصصون
تعلّمـين، حاولـت   من األلعاب التي تعمل على إثراء الجانب المعرفي اللغـوي للم 

  :  18اإلشارة إلى البعض منها
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هذه اللعبة البسيطة وهي طريقة لتشجيع الطّـالب  : Charadesالحزورات  -
على الخروج من مقاعدهم والمشاركة في الدرس، تتم عن طريق اختيـار طالـب   
للوقوف في مقدمة الغرفة وتمثيل كلمة من قائمة المعلّم (اليسمح بالتّحدث)، ويجـب  

بقية الفصل تخمين ما يحاول الطّالب تصويره، يمكن للطـالب اآلخـرين أن   على 
يجاهروا بتخميناتهم أو برفع أيديهم، ومن يخمن بشكل صحيح يمكنه أن يتصـرف  

  بالكلمة التّالية.
: لعبة تقليدية ولكنها تفاعلية تعمل على تحسين اإلمـالء  Hangmanالجالد  -

سيم الفصل إلى فريقين، ثم يحدد طالب للوقوف في والمعرفة بالموضوع يتم فيها تق
مقدمة الفصل والتّفكير في كلمة ذات صلة بالدرس (أو يمكن للمعلّم إعطاؤهم كلمة 
مناسبة)، ويجب على الطّالب بعد ذلك رسم مسافات على السبورة لتمثيل كل حرف 

لسماح لطالب في كلمتهم، وعلى البقية تخمين الكلمة، حرف واحد في وقت واحد (ا
واحد من كل فريق للتّخمين بالتّناوب)، التّخمينات غير الصحيحة تؤدي إلى رسـم  
 ل لتخمين الكلمة يفوز، ما لم يتمالفريق األو ،(ة الواحدةسطر واحد في المر) الجالّد

  االنتهاء من الجالّد، ثم تتكرر اللعبة مع طالب آخر يفكر في كلمة ذات صلة.
تشجع هذه اللعبـة المتعلّمـين علـى     :Scatter-gories عثرةالفئات المب -

التّفكير "خارج الصندوق" واالستفادة من مجموعـة المعرفـة بالموضـوع، يقسـم     
  المتعلّمون وفقها إلى مجموعات صغيرة ويطلب منهم تدوين الفئات علـى ورقهـم  

دقـائق   2-1يتم اختيار حرف عشوائي من القائمة األبجدية، ويعطى للمتعلّم مـن  
(حسب عدد الفئات) للتّفكير في كلمة لكّل فئة، بمجرد انتهاء الوقت، يقـوم المعلّـم   
بتخصيص نقاط لإلجابات الفريدة، أي إذا قام فريقان بكتابة نفس الكلمة لفئة، فلـن  

  تحصل على أي نقاط، وتكرر اللعبة بأحرف مختلفة.
على ألواح الكتابة أو  6×  6يطلب من المتعلّمين رسم شبكة : Bingoبينغو  -

كلمات أو صور من القائمة المحددة لرسـم /   6قطع الورق الخاصة بهم، ثم تحدد 
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كتابة في شبكتهم، يجب على أحد المتعلّمين بعد ذلك اختيار كلمة بطريقة عشـوائية  
الكلمـة لتخطيهـا علـى     من القائمة لوصفها، ويجب على المتعلّمين جميعا تخمين

شبكتهم (إذا كانت موجودة)، يستمر المتعلّم المرشح في وصف كلمات مختلفة حتى 
  يكمل أحدهم بنجاح شبكته ويقول بأعلى صوت "البنغو".

تشجع هذه اللعبة الجماعية اإلبداعية المتعلّمين على العمل : Puzzlesاأللغاز -
مجردة، يتم تقسيم الصف إلى مجموعـات   معا وتصور المفاهيم األكاديمية بطريقة

  .19وتستخدم ببساطة مجموعات الجدول، ثم يوزع اللغز لكّل مجموعة لتجميعها
- ABCya   وضـة وحتـىفوف قبل الرهو عالم لأللعاب عبر اإلنترنت للص :

الصف الخامس، ينصب التّركيز بشكل أساسي على مهارات الرياضـيات واللغـة   
ر اللعبة التي يرغبون في لعبها حسب مستوى الصف الدراسي يمكن لألطفال اختيا

يمكن أيضا لعب هذه األلعاب على األجهزة اللوحية الخاصـة بوالـديهم إذا كـان    
  آباؤهم يرغبون في توسيع نطاق التّعلّم ليشمل اللعب في المنزل.

- FunBrain ل لدى الكثير من الطّالب الذين يدرسون في المنزلهو المفض :
يحتوي على مقاطع فيديو وألعاب وحتى اختبارات للتّأكد من أن األطفال يتعلّمـون  

  .20المواد، وينصب التّركيز بشكل أساسي على الرياضيات وفنون اللغة والعلوم
  نظريات التّطوير المعرفي والتّعلّم على األلعاب الرقمية:   -3

باستخدام األلعاب الرقمية، لتعزيز في السنوات األخيرة كان هناك اهتمام متزايد 
التّعليم والتّعلّم في جميع المستويات التّعليمية، من السنوات األولى إلى التّعلّم مـدى  
الحياة، في اإلعدادات الرسمية وغير الرسمية، بيد أن دراسة األلعاب والتّعلّم تأخـذ  

يـة متنوعـة متعـددة    نظرة أوسع للعالقة بـين األلعـاب والـتّعلّم، ولـديها خلف    
  .21التّخصصات

تحتوي األلعاب الرقمية على العديد من الصفات التي تتوافـق مـع نظريـات    و
التّطوير المعرفي، مثل اإلدراك المباشر والتّطـور المعرفـي التّفـاعلي ونظريـة     
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 المخطّط وتتوافق عناصر تصميم األلعاب الرقمية أيضا مع نظرية الـتّعلّم البنائيـة  
والبناء وتعمل األلعاب الرقمية ضمن بيئـة الوسـائط المتعـددة حيـث يتفاعـل      
المستخدمون مع النّصوص والرسومات متعددة الوسائط، وسيتم في هـذا المحـور   

  عرض هذه النّظريات باختصار.
  نظرية اإلدراك المباشر والتّطور المعرفي:   3-1

التّواصـل المتكـرر أثنـاء العمـل      يتمثّل المبدأ األساسي لمنظور اإلدراك في 
، ويعد 22والتّواصل يتشكّل من خالل سياقات تتضمن األفراد والمجتمعات والثّقافات

اإلدراك القائم نظرية تؤكّد على أن معارف النّاس مبنية داخـل النّشـاط والسـياق    
عض من خـالل  والثّقافة التي ترتبط بها، ويتعلّم األفراد أثناء التّفاعل مع بعضهم الب

األنشطة المشتركة ومن خالل اللغة، أثناء مناقشتهم وتبادل المعرفة وحل المشكالت 
، على سبيل المثال: بينما يستطيع متعلّمو اللغة دراسة قاموس 23في ظّل هذه المهام

لزيادة مفرداتهم، فإن هذا العمل االنفرادي غالبا ما يعلّم فقط األجزاء األساسية لتعلّم 
وعندما يتحدث متعلّمو اللغة مع شخص ما وهو متحدث أصلي للغة، فسوف  اللغة 

يتعلّمون جوانب مهمة لكيفية استخدام هذه الكلمات في الثّقافـة المنزليـة للنّـاطقين    
سـاعدت  لقد  األصليين وكيفية استخدام الكلمات في التّفاعالت االجتماعية اليومية،

م كيفية تعلّم النّاس على نطاق واسع ألنّها ركّزت على هذه النّظرية الباحثين على فه
ما يتعلّمه النّاس في حياتهم اليومية، وهي سياقات أصيلة لمجموعة متنوعـة مـن   
المهارات باإلضافة إلى ذلك  فقد ساعدت المعلّمين في فهم كيفيـة االسـتفادة مـن    

مساعدتهم علـى تعلّـم   المعرفة والمهارات التي قد يمتلكها طالبهم بالفعل من أجل 
  .24محتوى ومهارات جديدة

عندما نقترب من عملية االستحواذ في التّفاعل االجتماعي، تنشأ مشـكلة فـي   و
معرفة نموذج اإلدراك الذي يمكن التّعبير عنه بطريقة متسـقة مـع االفتراضـات    

ت التّفاعلية، هذا السؤال مركزي ولكنّه ال يزال ضمنيا بصرف النّظر عن اإلشـارا 
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السريعة في كثير من األحيان إلى أفكار فيغوتسكي، وعيله فإن النّهج االجتماعيـة  
التّفاعلية في تطوير لغات ثانية أو أجنبية تكافح لتحديد مفهوم اإلدراك المترابط مع 
مقارنة بوجهات نظرهم المحددة، بدون هذا النّهج  يبدو من الصعب التّفكيـر فـي   

اعلية التي يمكن أن تبني بعـض العمليـات المعرفيـة المرتبطـة     تعقيد األبعاد التّف
باكتساب اللغة، على العكس من ذلك، فإن فهم هذه األبعاد يمكن إثراؤه بشكل كبير 

  من خالل النّمذجة النّظرية القوية والمتماسكة لإلدراك.
لقد ظهر على مدى العقدين الماضيين، تحول نموذجي في جزء كبير من أبحاث 
االستحواذ، إلن فكرة الفرد الذي يستوعب مهارات لغوية محددة قد تفسح تـدريجيا  
لفكرة متحدث يتفاعل مع محاورين آخرين وبالتّالي تخصيص مـوارد التّواصـلية   
المتغيرة والوظيفية تدريجيا، في هذا اإلطار ظهر النّهج التّفاعلي الكتسـاب اللغـة   

ين من آفاق مرجعية، واحـدة مـن علـم الـنّفس     التي كانت مستوحاة بقوة من اثن
واألخرى من علم االجتماع، مناهج التّنمية المعرفية التي اقترحهـا عـالم الـنّفس    
الروسي فيغوتسكي والنّهج االجتماعية التّفاعلية للممارسات اللغوية المستوحاة مـن  

  .25قبال هذه التّياراتتحليل المحادثة، في محاولة للتّأكيد على األبعاد الحاسمة الست
أن التّعلّم عملية يحافظ من خاللهـا المتعلّمـون الشّـباب علـى      Brunerيرى 

المعلومات بشكل أكثر فعالية، حيث يكتشفون الحقائق والعالقات بأنفسهم، هذا النّوع 
من التّعلّم يساعدهم على تذكر المفاهيم والمعرفة ألنّه يمكنهم توصيلها بفهمهم للعالم 
ويشجعهم على التّفاعل مع أقرانهم، كما يشجع الحـافز والمسـؤولية واالسـتقالل    

  .26ويسمح لهم بتطوير مهاراتهم اإلبداعية وحّل المشكالت
  نظرية التّخطيط: 2-3

تعتبر فرعا من العلوم المعرفية المعنية بكيفية عمل الدماغ على هيكلة المعرفة  
مة لموضوع أو حدث، ويستند على الماضي تجربة والمخطّط هو وحدة معرفة منظّ

  ويتم الوصول إليها لتوجيه الفهم أو العمـل الحـالي، ومـن صـفة المخططـات     
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الديناميكية فهي تتطور وتتغير بناء على معلومات وتجارب جديدة، وبالتّالي تـدعم  
مات الجديـدة  فكرة المشاركة في التّنمية، وترشد المخطّطات إلى كيفية تفسير المعلو

وقد تكون قوية في تأثيرها، وتخزن المخطّطـات المعلومـات التّعريفيـة (مـاذا)     
، وتعزز نظرية المخطّط من أهمية المعرفة السابقة 27والمعلومات اإلجرائية (كيف)

للتّعلّم واستخدام األدوات مثل المنظّمين المتقدمين ومساعدات الذّاكرة لمد جسر بين 
  .28لجديدة بالمعرفة القديمة المخزنةالمعرفة ا

  نظرية التّعلّم البنائية:   3-4

إلى المالحظـة والدراسـة العلميـة     Bereiterتستند البنائية في األساس حسب 
وتنطلق من أن النّاس يبنون فهمهم ومعرفتهم للعالم، من خـالل تجربـة األشـياء    

جديدا، يتعين علينا التّوفيق بينه وبين والتّفكير في تلك التّجارب، فعندما نواجه شيئا 
أفكارنا وخبراتنا السابقة،  أو احتمال تغيير ما نـؤمن بـه، أو احتمـال تجاهـل     
المعلومات الجديدة باعتبارها غير ذات صلة، وفي أي حال نحن المبدعين النّشطين 
 للقيام بذلك، يجب علينا طرح األسئلة واستكشاف وتقييم ما نعرفه،  وفـي الفصـل  

الدراسي  يمكن أن تشير وجهة النّظر البنائية للتّعلّم إلـى عـدد مـن ممارسـات     
التّدريس المختلفة،  يعني عادة تشجيع المتعلّمين على اسـتخدام التّقنيـات النّشـطة    
(التّجارب، وحل المشكالت في العالم الواقعي)، لخلق المزيد من المعرفة ثم التّفكير 

هم وكيف يتغير فهمهم، ويتأكّد المعلّم من فهمه لمفـاهيم  في ما يفعلونه والتّحدث مع
  المتعلّمين الموجودة، ويوجه النّشاط إلى معالجتها ثم القيام  بالبناء عليها.

والبنائية لها جذور في الفلسفة وعلم النّفس وعلم االجتماع والتّعليم، ومن المهـم  
لمترتّبة على هـذه النّظـرة للـتّعلّم    بالنّسبة للمعلّمين فهمها، بنفس القدر فهم اآلثار ا

بالنّسبة إلى التّدريس وتطوير المعلّم، والفكرة المركزيـة للبنـاء هـي أن الـتّعلّم     
  .29اإلنساني مبني، وأن المتعلّمين يبنون معرفة جديدة على أساس التّعلّم السابق
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خدم بالفعـل  وكما هو الحال مع العديد من النّماذج الحالية، من المحتمل أنّك تست
     النّهج البنائي إلى حد ما، ويطرح المعلّمون اإلنشـائيون أسـئلة ومشـكالت، ثـم
يرشدون المتعلمين لمساعدتهم في العثور على إجاباتهم الخاصة، ويستخدمون العديد 

  :30من التّقنيات في العملية التّعليمية، على سبيل المثال، يمكنهم
-  ة بهم (استفسار).مطالبة الطّالب بصياغة أسئلة خاص  
  السماح بتفسيرات وتعبيرات متعددة للتّعلّم (ذكاءات متعددة).  -
  تشجيع العمل الجماعي واستخدام أقرانهم كموارد (التّعلّم التّعاوني).  -
تتغير الدوافع لتعلّم اللغـة  توظيف االلعاب الرقمية في تعلّم اللغة العربية:  -3

مما يتسبب في الحاجة إلى إعادة النّظر والتّأمل في كيفية تصـميم فـرص الـتّعلّم    
للجيل القادم وكذلك ألولئك العائدين إلى دراساتهم اللغوية مع وضع ذلك في عـين  

ا االعتبار، وكانت األلعاب التّعليمية لسنوات عديدة، محورا للنّقاش والحوار، نظـر 
   ا، فالعديد من المعلّمين يتّفقون في أنّـه إذا تـمألنّها أصبحت اتّجاها اجتماعيا مهم
استخدامها بشكل صحيح، فيمكن أن تصبح أداة تعليمية مهمـة ويمكـن لأللعـاب    

 المحمولة المتطورة إنشاء أنشطة تفاعلية وجذابة وغامرة. 
أنـواع   ,DeHaan   Jordan, Mawer & Stanleyوناقش العديد من المؤلفين 

األلعاب من حيث أنواع اللعب الممكنة على سبيل المثال:(الحركة أو لعب األدوار أو 
المغامرة أو القتال أو الرياضة أو اإلستراتيجية)، واإلجراءات التي يحتـاج الالعـب   
إلى تنفيذها، والفرص المصاحبة لتعلّم اللغة مثل: (تلقي مغزى المـدخالت والقـراءة   

  .31رض للغة، وإنتاج اللغة بالتّفاعل مع اآلخرين، وما إلى ذلك)والتّع
وحظيت األلعاب الرقمية باهتمام متزايد من المعلّمين فـي السـنوات األخيـرة    
لقدرتهم على تعزيز تجربة تعلّم اللغة، داخل وخارج الفصول الدراسـية، وأكّـدت   

كمبيوتر مرتبط بمجموعة مـن  دراسات المراجعة من التّعليم العام أن لعب ألعاب ال
  .32التّأثيرات والنّتائج اإلدراكية والسلوكية والعاطفية والتّحفيزية"
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وأظهرت الدراسات المبكرة في مجال اكتساب اللغة آثارا إيجابية للعب، ومنهـا  
القدرة على التّحفيز واالستعداد للتّواصل والتّنشئة االجتماعية للغة ومجموعـة مـن   

األخرى المشاركة في عملية تعلّم اللغة، ولكنّه كمجال جديد نسـبيا أوجـد   العوامل 
فجوات كبيرة في األدبيات المتاحة، وال يزال يتعين استكشاف الكثير من المجاالت 

  .33المهمة
) ببحث التّفاعـل بـين   2006وقامت دراسة تجريبية قام بها رانكين وآخرون (

ا كانت المشاركة في اللعبة يمكـن أن تعـزز   أربعة طالب في محاولة لتحديد ما إذ
كفاءة الطّالب في اللغة اإلنجليزية ومعرفة المفردات الجديدة، حيث شارك الطّالب 
   في ثماني جلسات لأللعاب عقدت على مدار أربعة أسابيع، وأظهـرت النّتـائج أن

٪ نتيجـة  40طالّب القبعات قاموا بزيادة ناتج المفردات اللغوية المستهدفة بنسـبة  
٪ فـي  100للتّفاعل مع الشّخصيات غير المشغولة وأنتجت زيادة ملحوظة بنسـبة  

رسائل الدردشة باللغة المستهدفة أثناء التّفاعل االجتماعي بين الالعبين، وتم فحص 
التّفاعل االجتماعي بين الالعبين، حيث ألقى الباحثون نظرة فاحصة على الحوارات 

من غير النّاطقين باللغـة العربيـة    18مواطنين أصليين و  داخل اللعبة بين ثمانية
والتّنشئة االجتماعية في الميديا، وكشفت النّتائج أن طالّب اللغة اإلنجليزيـة كلغـة   
ثانية زادوا بشكل ملحوظ من مخرجات اللغة المستهدفة من خـالل التّفاعـل مـع    

  EverQuest IIأن اللعبـة   محاوري متحدثيهم األصليين، كما أشارت النّتائج إلـى 
  .34بشكل عام، شجعت التّفاعل مع اللغة الثّانية MMORPGsوربما لعبة 

، بعد اختبار مجموعتين من الطّالب إلى تفوق قاسم البريوأشارت نتائج دراسة 
المجموعة التّجريبية التي درست باأللعاب اللغوية على المجموعة الضـابطة التـي  
درست بالطّريقة االعتيادية في تنمية األنماط اللغوية، ويمكن تفسير داللـة الفـرق   

سـتخدام األلعـاب   بـين مجمـوعتي الدراسـة التّجريبية التي تــم تدريسـها با  
اللغوية، والضابطة التي تـم تدريسها بالطّريقـة االعتيادية، إلـى مـا تتّصــف  
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بـه األلعاب مـن قـدرة علـى جعـل المتعلّم نشـطا وفـاعال ضمن مواقــف  
تعليمية بعيـدة عن النّمط االعتيادي تسودها عناصر اإلثـارة والتّشويق والتّعزيــز  

ية الراجعة، فـي أثنـاء عملية التّصـحيح الذّاتي فـي تحصـيل  والمنافسـة والتّغذ
الطّلبـة للمعلومات والمعـاني واألفكار، ويمكـن أن يعـزى إلـى عنصـر الجدة 
فـي أسلوب تقـديم المعلومات ضمن مبحث اللغة العربية ذلـك ألن الطّلبة يميلـون  

المجموعـة التّجريبيـة التـي   إلـى كل ما هو جديد، ويفسر الباحث أن سبب تفوق 
استخدمت األلعاب اللغوية علـى المجموعـة الضـابطة التـي تعلّمـت بالطّريقـة       

  .35االعتيادية
وتحتوي ألعاب الفيديو الجيدة على ميزات تصميم ذات صلة خاصـة، وهـي أداة   

وخارجهـا  مهمة في تعلّم اللغة ومحو األمية، ويمكن أن تخلق كالما ونصاً في اللعبة 
في موقع يحظى باالهتمام حيث يناقش الالعبون اللعبة واللعـب وحـل المشـكالت    

  .36واكتساب المهارات ما وراء المعرفية واللغوية
ولكن الشّيء الرئيسي الذي يمكن أن تفعله األلعاب لتعلّم اللغة هو "وضع المعنـى"  

م المتعلّمـون كيـف   حيث الكلمات بالصور واإلجراءات واألهداف والحوار، ويـتعلّ 
ترتبط الكلمات بسياقات أو مواقف العالم التي يسهمون بها ويساعدون في خلقهـا أو  

  :38، وتوفّر هذه األلعاب37معالجتها، مما يشكل لديهم فهم عميق وتعلّم حقيقي
  الثّقافة الجماعية والمفردات.  - 
  .مجموعة من الدالئل على المهارة واإلنجاز والتّسلسل الهرمي - 
  اإلحساس باالنتماء إلى المجتمع، والمشاريع المشتركة، والصورة الذّاتية. - 

وأبرز بعض المؤلفين خمسة مجاالت تكون فيها أوجه التّشابه بين تصميم اللعبـة  
الرقمية ومبادئ اكتساب اللغة الثّانية ذات صلة بشكل خـاص: األهـداف والتّفاعـل    

  :39والتّعليقات والسياق والدافع
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فضل وصف لألهداف هو "التّوجه نحو الهدف" بسبب عملية مهمـة  وأ الهدف: - 
ديناميكية ومستمرة ومتفاوض عليها باستمرار، هذا المنظور يسلّط الضوء على أهمية 
طبيعة التّجارب التي يحركها المتعلّم والتي تتم المصادقة عليها مـن خـالل اللعـب    

حال الستخدام المهام الثّابتة والقائمة على التّعلّم والتي والمشاركة، وتوجيه الهدف يقدم 
تعتبر في كثير من الحاالت غير ناجحة، لكن االستخدام الفعال لأللعاب الرقمية يحافظ 

  على خيارات المتعلّم دون التّضحية بالمطالب التّعليمية للفصل الدراسي.
ات حسب نوع اللعبة وطريقة يمكن أن يحدث التّفاعل على عدة مستوي التّفاعل: - 

استخدام اللعبة والقيمة المتصورة لالعبين للتّجربة التّفاعلية، ويمكن أن تحـدث هـذه   
التّفاعالت مع اللعبة وحولها، ومع االستخدام المقصود توفّر األلعاب الرقميـة سـياقا   
 مفيدا للتّفاعل غير المحاكاة، ولكنها تبرز كجزء من تجربـة اللعـب فـي الفصـل    

  الدراسي.
تعتبر األلعاب الرقمية من حيث التّغذية المرتدة، فعالة بشكل خاصـذ   رد الفعل: - 

    ة الوقت والمقابل المـادي، وبالتّـالي فـإنفي توفير موارد مفيدة للمتعلّمين من ناحي
الالعب يدرك دائما قدراته باإلضافة إلى ذلك يصبح الفشل آلية تعليمية أساسـية ذات  

عددة لتحقيق النّجاح، حتى لو كان ذلك يعني المشاركة في مهمة عدة مـرات  فرص مت
تتـيح    ومن خالل االعتماد على آليات التّعليقات الموجودة فـي األلعـاب الرقميـة   

للمدربين الفرصة إلعطاء مالحظات المتعلّمين الخاصة بهم في كل منعطف بدال من 
  بة.اختبار أو سيناريو شفهي أو مهمة كتا

تم إنشاء السياق والمصادقة عليه من خالل كـل مـن سـرد اللعبـة      السياق: - 
  ة بشكل خـاصوسياقها، يمكن أن تكون روايات اللعبة وشخصياتها ومجتمعاتها قوي

يمكن  لتطوير مهارات القراءة في اللغة الثّانية داخل اللعبة وحولها، باإلضافة إلى ذلك
وامل محفزة لمناقشة النّصوص األدبية الرئيسـية مـن   أن تعمل رواياتهم القوية كع

  خالل مقارنة السمات والشّخصيات واإلعدادات.
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عادة ما يشار إلى الدافع على أنّه السبب الرئيسـي لـدمج األلعـاب    الدافع:  -
الرقمية في فصل اللغة، وتعتبر عناصر التّصميم الجيدة بما في ذلك توجيه األهداف 

والتّعليقات والسرد هي المفتاح لجعل اللعبة جذّابـة أو رهيبـة، وبالتّـالي    والتّفاعل 
يجب أن يكون المعلّم دائما على دراية بالعديد من العوامل المختلفة التي قد تؤثّر أو 

  ال تؤثّر على الدافع.
وفيما يتعلّق بتدريس وتعلّم اللغة، نفهم األلعاب كنماذج مفاهيمية التي تعمل عبر 

ات رسمية وغير رسمية للتّعلّم، وغالبا ما تستخدم ألعاب تعليم اللغـة لتحفيـز   سياق
الدافع والممارسات التّواصلية األصيلة، حيث تم تصور األلعاب على أنّها "العامـل  
الممتع" ويتم فهم األلعاب كعنصر جاد وشـائع لتـوفير التّحفيـز والمحاكـاة فـي      

ن غير الرسمية، وغالبا ما ترتبط األلعاب باألنشـطة  اإلعدادات التّعليمية في األماك
التّرفيهية لألطفال، ألن األلعاب هي نشاط رئيسي في ممارسات األطفـال خـارج   

  .40المدرسة مع اللغات، في هذا السياق
تتوفّر هذه النّماذج وعلـى  نماذج لتطبيقات األلعاب الرقمية لتعلّم اللغة العربية:  - 5

سابقا على خصائص لتعليم اللغة العربية وهي متوفّرة بشكل أساسي علـى  غرار ما قدم 
  وقد قمت بحصرها في اآلتي: play storeالهواتف الذّكية المزودة بتطبيق 

تعمل علـى تعلّـم    :Learn Arabic Gameلعبة هيا نتعلّم اللغة العربية  -
العربية، الفاكهة، المالبـس  المفردات العربية بسهولة قدر اإلمكان مثل الرقم باللغة 

المركّبات، وتوفّر خاصية التّعلّم عن طريق مطابقـة الصـورة والمعنـى، تتميـز     
بخاصية استمرار اللعب والتّعلّم التّلقائي، واكتشاف معنى الكلمات التي ال تتعـرف  

 عليها في المحاولة األولى، كما تراعي المستوى الخاص بالمستخدم
تضـمJeu arabe: jeu de mots, jeu de vocabulaire :  العربية:  -

مسـتوى، وتحتـوي علـى     50اآلالف من الكلمات العربية موزعة على أكثر من 
ميكانيكي ألعاب فريد يجعلك ترغب في االستمرار في اللعب، كما تحتـوي علـى   
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سـية  العديد من الكلمات المختارة بعناية، والمفردات عبارة عن قارئات صوتية قيا
  تميز بسهولة االستخدام لجميع األعمار.

 :Arabe Apprendre l'alphabet تعلّـم األبجديـة العربيـة بسـهولة      -
Facilement  

يجمع هذا التّطبيق بين مفهوم التّعلّم واللعب في وقت واحد، مما يولّـد طريقـة   
بالصـور  لتعلّم أكثر متعة، ويتم تقديم المواد في شكل مثيـر لالهتمـام ومجهـز    

والصوت والرسوم المتحركة لجذب اهتمام األطفال باإلضافة إلـى ذلـك، يمكـنهم    
  ، من ميزاتها:صقل مهاراتهم من خالل األلعاب التّعليمية المقدمة

مقدمة إلى األبجدية العربية: تحتوي على جميع حروف األبجديـة العربيـة    -
  .وبمجرد لمسها يتم نطق الحرف بطريقة سليمة

تعلّم كتابة األبجدية العربية: تعلّم كيفية كتابة حرف األبجدية العربية مع كسر  -
  الخط كدليل لكتابة الحروف الصحيحة.

تعلّم قراءة الحروف األبجدية العربية: تعلّم قراءة الحروف األبجدية العربيـة   -
  بصوت ومجهزة بوسائط التّعلّم التّلقائي.

  : هناك ألعاب تعليمية ممتعة مثل التّقاط الرسائل واالختبارات.اللعب والتّعلّم -
: طورهـا خبـراء اللغويـات    Feed the Monster لعبة إطعام الوحش -

والتّعليم واللغة العربية، وتم تصميمها خصيصا لألطفال، حيث تقدم طريقة جذّابـة  
وممتعة لتعلّم المهارات األساسية لقراءة اللغة العربية، مع توفير بيئة تعليمية ممتعة 
وآمنة مع الوحوش الودية التي تجمعها وتغذيها، هي لعبة حـائزة علـى جـوائز    

 EduApp4Syriaوتمولها وزارة الشّؤون الخارجية النّرويجية كجزء من مسـابقة  
  تحتوي على:

  دروس القراءة والكتابة باللغة العربية -
  ممارسة األصوات والنّطق -
  مجموعة متنوعة ضخمة من المستويات والتّحديات -
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هـي   :Balloon Pop Kids Learning Gameلعبة البالونات الظّريفة  -
عبة بسيطة وجذابة مناسبة لجميع األعمار، تظهر بشكل بسيط ولكنها وتوفّر الكثير ل

من اإلثارة، تشمل الكثير من األلعاب المخفية لتحسين درجات المستخدم والكثير من 
بالونات "زيادة الطّاقة"، ومنح النّقاط اإلضافية، تعلّم الحروف الهجائيـة والكلمـات   

  بسيطة ومضحكة.العربية بطريقة سريعة و

تزيد من مهارات الطّفل وتهتم بتعلّم اللغة العربية وأشياء جديدة باستخدام الهاتف 
ألعاب أطفال أساسية مع سرد صوت تفاعلي  4أو الجهاز اللوحي بطريقة، تتضمن 

ومفيد ورسومات ملونة، وحيوانات جذّابة وخلفيات مزرعة مختلفة لمساعدة الطّفـل  
لهجائية واألرقام وحيوانات المزرعـة وأصـوات الموسـيقى    على تعلّم الحروف ا

(بيانو)، يمكن لألطفال الصغار تعلّم أساسيات الحروف األبجدية العربية األبجديـة  
  )، والحيوانات بألوان وأشكال مختلفة.20-1(الحروف) واألرقام (

: تم تصميمها لمساعدة األطفـال علـى    Play and Learn Arabic لعبة -
م أساسيات اللغة العربية بطريقة بسيطة للغاية وفعالة، باستخدام واجهة مالئمـة  تعلّ

واألشـكال   20إلـى   1لألطفال، وتشمل األبجدية العربية الكاملة واألرقـام مـن   
واأللوان والحيوانات والمركبات مع نطقها بالطّريقة الرسـمية الصـحيحة، يمكـن    

فهي أكثر مالءمة لألطفـال الـذين تتـراوح    لجميع األعمار استخدامها ومع ذلك  
  سنوات. 8و  2أعمارهم بين 

 - Arabic Toon Gameتعلّـم المفـردات والحـروف     -لعبة تون العربية 

Learn vocabulary and letters :  تساعد الطّفل على ممارسة القراءة والكتابـة
الحروف بأشكالها المختلفة، والتّهجئة العربية أثناء اللعب، وتمكّنه من التّعرف على 

مع اإلمالء الصوتي، كما تساعد في بناء مفردات الكلمات الشّائعة االسـتخدام مـع   
  المحتوى التّفاعلي الجذاب، تتوفّر على:

  مقطع لفظي ولفظ إلكتروني  -
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  كلمة مع الصور لتوضيح الكلمات وتسجيالت النّطق. 180 -

  الصور الملونة لتعلّم المفردات. -

  أساليب التّعلّم المختلفة: الحركية، الصوتية، البصرية، إلخ. -

  الشّكل التّفاعلي كيف تختلف أشكال الحروف وفقا للموضع داخل الكلمة. -

  دعم متعدد اللغات (اإلنجليزية والفرنسية في الوقت الحالي). -

هي لعبـة   :Jeu de mémoire Apprendre Arabلعبة ذاكرة األطفال  -
ألغاز تساعد على تطوير ذاكرة األطفال وتعلّم اللغة العربية في نفس الوقت، يمكـن  
للوالدين مشاركة الطّفل ومساعدته على تحسين مهاراته في التّعرف وتعلّـم اللغـة   

تحتوي اللعبة على صور لطيفة للغاية األشياء الحيوانـات   العربية أثناء االستمتاع،
ا باللغة العربية مثل الجمل والقطّة والمسجد وغيرها التـي يـتم   والحروف وكتاباته

عرضها على البطاقات، كما تحتوي على العديد من شخصيات األلغاز مثل الكلمـة  
  باللغة العربية واألحرف باللغة العربية، وتمائم عائلية، الكون والحروف.

ين تتراوح موجهة لألطفال الذ :Bee Learning Arabic Alphabeلعبة  -
سنوات، تجعلهم يتعلّمون بطريقتهم الخاصة، لديها نطاق الـتّعلّم   9-2أعمارهم بين 

لديها ميزات أخرى تتعلّق: الحساب، القراءة التّعرف على األرقام، قـراءة القـرآن   
تعلّم الحروف الهجائية، تعلّم الفاكهة، تعلّم الحيوان، تعلّم حروف اللغة اإلنجليزيـة  

ـة   وتعلّم العدة... إلخ، تحتوي على قائمة بجميع الشّخصيات العربيباللغة اإلنجليزي
  .األبجدية كما تحتوي على خاصية الصوت والرسوم المتحركة، واأللوان كاملة

  خاتمة:  

التّعلّم على األلعاب الرقمية ودورها في تطوير أي  أساسية لفهم تعد هذه الورقة
بية بوجه خاص، وتؤكّد على  أن التّعلّم علـى األلعـاب   لغة بوجه عام واللغة العر

الرقمية طريقة تتيح للمعلّمين اكتشاف أهميتها في توجيه المتعلّمين علـى اخـتالف   
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مستوياتهم إلى عالم عملي يقوم على تبسيط المفردات وسماعها وتصويرها وغيرها 
أللعـاب تتنـوع بحسـب    من اآلليات التي تستخدم في دعم الدروس اللغوية، هذه ا

خصائص المتعلّمين وسماتهم الفردية واالجتماعية، والمعرفية، وتقوم على تجديـد  
طرق العرض ولفت االنتباه، مما يؤدي إلى سهولة االستيعاب والفهم، وتهدف هـذه  
األلعاب وخاصة الجادة منها إلى التّحفيـز والفعاليـة، والتّخطـيط ولعـب االدوار     

ارات وإنعاش الذّاكرة، وحب التّشارك، والنّمو المعفي ومحو االميـة،  وإكساب المه
  والتي بدوها تثري الجانب اللغوي للفرد المستخدم.

التي تبين يؤطّر هذه األلعاب كل من نظرية اإلدراك المباشر والتّطور المعرفي 
ختلفـة،  كيف يتعلّم من خاللها األفراد اللغة عبر التّشارك في سـياقات معرفيـة م  

ونظرية التّخطيط التي تساعد على بناء المعلومات ومنها األلفاظ اللغوية، وعمليـة  
تخزين الذّاكرة لها لتجديد القديم وإحالل الجديد، والنّظرية البنائية التي تقـوم علـى   

  استخدام التّقنيات النّشطة في البيئة التّعليمية مما يعزز دورها في تنمية اللغة.

ت الورقة إلى أن الدراسات المبكرة في مجال التّعلّم على األلعاب الرقمية وأشار
ودورها في تنمية اللغة من ناحية اكتسابها وتطوره، أثبتت آثارا إيجابيـة، ومنهـا   
القدرة على التّحفيز واالستعداد للتّواصل والتّنشئة االجتماعية للغة ومجموعـة مـن   

ي عملية تعلّم اللغة، ولكنّه كمجال جديـد نسـبيا فإنّـه    العوامل األخرى المشاركة ف
توجد فجوات كبيرة في األدبيات المتاحة، وال يزال يتعين استكشاف الكثيـر مـن   
المجاالت المهمة وهو ما يمكن تأكيده على مستوى المؤسسات التّعليميـة العربيـة   

  والجزائرية التي تفتقر لمثل هذه التّجارب.

بتدريس وتعلّم اللغة، تؤكّد الدراسات على أن األلعاب هـي بمثابـة   وفيما يتعلّق 
نماذج مفاهيمية تعمل عبر سياقات رسمية وغير رسمية للتّعلّم، وغالبا ما تسـتخدم  
ألعاب تعليم اللغة لتحفيز الدافع والممارسات التّواصلية األصيلة، حيث تـم تصـور   

يتم فهم األلعاب كعنصر جاد وشـائع لتـوفير   األلعاب على أنّها "العامل الممتع"، و
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التّحفيز والمحاكاة في اإلعدادات التّعليمية في األماكن غير الرسمية، وغالبـا مـا   
ترتبط األلعاب باألنشطة التّرفيهية للمستخدم، ألن األلعاب هي نشاط رئيسـي فـي   

  امل بها.ممارساته خارج المؤسسة التّعليمية الكتساب اللغة وتطوير التّع
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(الصدق والكـذب)   التّفكير اإلنساني حبيسا للمنطق الثّنائي القيمة ظّل :صالملخّ

حيث بدأت البرامج  من ذلك. ولم ينج التّفكير العلمي والبرمجة الحسابية التّكنولوجية
غيـر   ).système binaire( الحسابية على الحواسيب االلكترونية بالنّظام الثّنائي

أن ة هامة ؛ منذ اكتشاف المجموعات المرنـة األمر ما لبث أن عرف قفزة تطوري  
إذ عبر بصورة 2017-1921على يد لطفي زاده ( 1965المنطق المرن سنة  ثم.(

تّدفق الفكري،الحيوية،التّعقيد، التّشابك، الغمـوض، االحتمـال،الاليقين   دقيقة عن ال
الذي يميز التّفكير اإلنساني. األمر الذي سيؤدي بالباحثين بعده إلى محاولة خلق آلة 

ب/ محاكاة العمليات الذّهنيـة   سلوك ذكي. بناءلتحقيق هدفين اثنين يتمثّالن في: أ/ 
ام هذا التّفكير معبرا عنه في قوالب لغوية، كان البد من الذّكية للكائن البشري. وماد

إنشاء منظومة رمزية ذات دالالت في اللّغة الطّبيعية من شأنها تمثيل المعرفة على 
دق إلى درجـات االنتمـاء ومـن دوال    لة ونقلها من القيمة الثّنائية للصآلمستوى ا

قيقة إلى دوال ذات النّتائج االحتماليدق الدة، ذات مجال لدرجات االنتماء.  مـا  الص
استخدام المتحول الرمزي والرمز الـذّري   كيف تم يجعلنا نطرح التّساؤالت التّالية:

  ؟لمحاكاة الاليقين اللّغوي في تطبيقات المنطق المرن
   كيف استطاع المنطق المرن تجاوز تعقيد العمليات الذّهنية والمرونة اللّغويـة؟  

يات المتّبعة من أجل جعل سلوك النّظام سلوكا ذكيا؟ وجعـل العمليـات   هي التّقن ما
ة المختلفة خاصة التّمثيل المعرفي والتّفسير والمعالجة تنـتج تطبيقيـا علـى    الذّهني

  لة؟آلمستوى ا
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Abstract: Humanistic thinking remained trapped in the dual-value 
logic (true and false or valide and no valide), and scientific thinking and 
technological computational programming did not escape this, where 
computational programs on electronic computers began binary system 
(système binaire), but it soon became an important evolutionary leap; 
The discovery of fuzzy sets, and then the fuzzy logic of 1965 by Lutfi 
Zadeh (1921-2017), accurately reflected the intellectual flow, vitality 
complexity entanglement, ambiguity, probability, and uncertainty that 
characterize human thinking. Which will lead researchers to try to create 
a machine to achieve two goals are: a / build intelligent behavior. 
B/simulate the intelligent mental processes of the human being. As long 
as this thinking is expressed in linguistic templates, it was necessary to 
create a symbolic system with semantics in the natural language that 
would represent knowledge at the machine level and transfer it from the 
binary value of true to the degrees of belonging and from the functions 
of accurate true to functions with probable results, with a range of 
degrees of belonging. What makes us ask the following questions: How 
the symbolic variable and the atomic symbol were used to simulate 
linguistic uncertainty in fuzzy logic applications. 

How has fyzzy logic overcome the complexity of mental processes 
and linguistic flexibility? What techniques are in place to make the 
behavior of the system smart? 

 And make different mental processes, especially cognitive 
representation, interpretation and processing produced at the level of the 
machine? 
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 مةالمقد: إن ة وازدهـار العلـوم   التّطور الذي عرفه القرن العشرين في التّقني
الدقيقة والفيزيولوجية والبيولوجية، حمل معه جداالت وإشكاالت كثيرة على جميـع  

ة. فبقدر ما يشير هذا التّطور إلـى قيمـة تفـوق الـذّكاء     مستويات الحياة اإلنساني
الطّبيعة وتحرر اإلنسان بقـدر مـا    ل صعوباتاإلنساني وعقالنيته التي راحت تذلّ

ق األمر بعدم قدرتـه عـن   اإلنسان بدأ يفقد الكثير منه سواءاً تعلّ النّاس أن شعرتأ
معاناته من ويالت حربين عالميتين غيرتا خريطة العـالم   مالتّخلي عن هذه التّقنية أ

اإلأجمع في بعدها االقتصادي والجغرافي وتغيير موازين القو نسان وقـع  ة. بل إن
ر ونتيجة ما أبدع حول خلق في ابستومولوجيا سؤال الفلسفي المنجر عن هذا التّطو

كما تشير إلى ذالك أفالم الخيال العلمي والدراسـات   ما يكافئه بل وما قد يتجاوزه.
ة. امتدلست ني ت إلى المنطق في لبناته األولى إلّا أنّالمستميتة في إنشاء برامج ذكي

من الزمن إلـى كـون أن    اًينتبه التّفكير اإلنساني طيلة عشرين قرنأدري كيف لم 
خـاص مـا    ل نمط التّفكير اإلنساني إالّ ضمن مجال جـد المنطق األرسطي ال يمثّ

دة العناصـر  سيسمة بمعنى مجموعة محديه كنتوراه ضمن مجال المجموعات العادي
 نتمي إلى هذه المجموعـة أو يقين فيما إذا كان عنصر ما يببدقة بحيث يمكننا القول 

ال ينتمي وهي تمثّل فيما بعد إحدى العوالم الممكنة للمنطق المـرن الـذي نعتبـره    
ا سيؤدي إلـى محاولـة علمـاء    منطقاً عبر بالفعل عن طبيعة التّفكير اإلنساني. مم

التّكنولوجيا والفيزياء الرقمية إلى خلق آالت ذات خاليا عصـبية تحـاكي الخاليـا    
ية لإلنسان ما يجعلها قادرة على محاكاة السلوك اإلنساني من جهة، وقـادرة  العصب

وأي العمليات الذّهنية البشرية، مـا يجعلنـا    على بناء استنتاجات وربط مدركات.
  نطرح التّساؤالت التّالية.

  ما مصوغ اعتبار المنطق المرن معبرا عن طبيعة التّفكير اإلنساني؟ -
  المنطق المرن التي مهدت للبرمجيات الحاسوبية؟ا هي خصائص م -

  تباع المنهج النّقدي والوصفي التّحليلي.المعالجة هذه التّساؤالت أردنا 
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تبـاع  ا: إذا أردنا تعريف المنطق المرن فلن يكون من الممكـن  المنطق المرن
قواعـد   تباعاه " عريف كما نفعل مع المنطق األرسطي بالقول أنّاألساليب العادية للتّ

حيح " أو تعريف الشّيء بما يميزه كما يذهب إلى ذلك ابن رشـد، بـل   التّفكير الص
ة ظهوره خاصة " فهو امتداد المنطق القيمة، أنشأه يرتبط تعريف المنطق المرن بآلي

داً في ذلك على نظرياته الرياضية حول المجموعـات  معتم 1965لطفي زاده سنة 
مجموعات العادية. بإدخال مفهوم الدرجة في تحقق الحالـة  المرنة كتعميم لنظرية ال

دق والكذب. إنا يسمح لها على أن تأخذ قيمة أخرى غير الصالمنطق المـرن   مم
ا يجعلنا قادرين على أن نأخذ يمنح مرونة هامة جداً لالستدالالت التي يستعملها. مم

  .1بالحسبان أوجه الغموض والاليقين "
والاليقين هما مفهومان أساسيان قام عليهما المنطق المرن مما يجعلنا الغموض 

ز التّفكير اإلنساني، فالمعرفة اإلنسانية ه أنسب أنواع طرق التّفكير والتي تمينرى أنّ
ة" إذ أن المعرفة التي يمتلكها اإلنسان حـول  يهي معرفة غامضة وال دقيقة وال يقين

ة لشك في مدى صحتها يعموماً فقد تكون ال يقينأي موقف كان هي معرفة ناقصة 
  2عنها بكل وضوح) أو غير دقيقة (غير قادرين على التّعبير

بدايتها يقصي المنطـق    ال مناسبة المنطق الثّنائي القيمة للمعرفة اإلنسـانية:  
(×) متي الصدق والكذب لقضية معينة يالثّنائي القيمة بما وسبق أن قلنا إلى إعطاء ق

ال يظهر لنا جوهر هذه المفارقـة   -)sorites paradoxeأن مفارقة الكومة ( غير
ؤال كما اآلتي " كم يلزمنا من حبة رمل من أجل الحصول علـى  عندما نطرح الس

األمر مستعصي تجريبية حتى.  اإلجابة مستعصية في اللّغة العادية ألن 2كومة ؟. "
شأنه أن يضع الفرق بين ما هو كومـة  ة مضافة تكون معرفة كما من " ما من حب

وال كومة وال اثنين وال ثالثة.. وهكذا ومع ذلك فعندما تستمر في زيـادة حبـات   
 لحبات الرمل نحصل بالرغم من هذا على كومـة ". إن  اًالرمل. بعد عدد ليس معين

يمة اإلشكالية في مفارقة الكومة واضحة عند محاولة تطبيقها في المنطق الثّنائي الق
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نا في أغلب إضافاتنا لحبات الرمل ال يمكننا الجزم بما هـو كومـة أو لـيس    إذ أنّ
  كومة. فالمرونة هنا هي مرونة مفهوم.

"المنطق المرن " امتدادا للمنطق الثّنائي القيمة، أسسه لطفي زاده انطالقاً مـن   
كير اإلنساني. . وهو يتناسب مع طبيعة التّف3النّظرية الرياضية للمجموعات المرنة "

" فالمنطق المرن يقوم على نظرية المجموعات المرنة التي هي تعميم للمجموعات 
الكالسيكية... تسمى المجموعات الكالسيكية أيضا بالمجموعة الصافية في مقابـل  
المرنة. كما سمي المنطق الكالسيكي بالمنطق الثّنائي القيمة ". فالمجموعة المرنـة  

جات االنتماء المختلفة المحصورة بين قيمتي الصدق والكذب وهـي  د بدرما تتحدأنّ
ن تعميم للمنطق المتعدا يجعل المنطق المرة من القيم ممصل د القيم المتّحاالت نهائي

حول: اللّون األحمر في المنطق الثّنائي القيمـة:   الًن ذلك نحاول أن نعطي مثااولتبي
ا المنطق المرن فهو يحدد درجات لالنتماء ين ينتمي أو ال ينتمي أمتفيحصر مجموع

آخر حـول   الًاألمر أعقد من ذلك فلو نأخذ مثا بحسب درجة احمرار الشّيء بل إن
ف على ما إذا كان الشّخص تحديد مجموعة أشخاص األنيقين. فاإلشكال هنا ال يتوقّ

ذاته ينتمي أو ال ينتمي بل إن مفهوم مرن إذ تقـع تحـت هـذه     ا" األناقة " في حد
  المجموعة المرنة مجموعات أخرى:

  تناسق األلوان (ل).-
  مواكبة العصر (ص).-
  العالمة التّجارية (ه). -
-راسة) (س).مناسبة اللّباس (للعمل، للحفل، للد  

المتغين ار اللّساني يتبادر إلـى الـذّهن أمـر   ر اللّساني: عند الحديث عن المتغي
  ن:اإثن

ة حرف هجاء يأخذ فـي   ل:األوياضيالمتغير الذي اعتدنا أن يكون في اللّغة الر
غالب األحيان قيمة عددية. لكن في المنطق المرن يأخذ قيمة من اللّغة العادية فهذا 
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يشير إلى األمر الثّاني اللسان وفي المثال السابق لدينا المجموعة المرنة التي يمتـد  
ـة مرنـة   ر اللّساني " إليها المتغياألناقة " وتقع تحتها مجموعات تحتيles sous 

ensembles flous       تناسق األلوان.... وهناك عالقـات تنشـأ مـا بـين هـذه
سـق األلـوان   انتاد دزاالمجموعات التّحتية. ومع المجموعة المرنة في ذاتها فكلما 

  ادت مواكبة العصر...إلخ.دزاادت األناقة. ودزا
س عليهـا المنطـق   تقاق التي يتأسش: من قواعد االرناالستدالل في المنطق الم
ـ  modus ponensالثّنائي القيمة في قاعدة ال " التي هي ترجمة للض "ل رب األو

ل للقياس (من الشّكل األوBARBARAوالتي تنص (  ب" و"أ" "إذن  إذ كان "أ فـإن
ه من أجل "أ ينتمـي إلـى   ب". لكن ما يقابل هذه القاعدة في االستدالل المرن هو أنّ

ف" فيجب أن يكون "ب ينتمي ل " و " ج تنتمي إلى ص " و " ب تنتمي إلـى ص  
"... وهي المجموعة التّحتية المرنة. والتي من أجلها تنتج مفهوماً مرناً آخر وهـو  

 وهي كلها بقيم تقريبية لهذا سمي المنطق المرن بالمنطق التّقريبي. اإلعجاب
  :لمفهوم والنّشأةالمجموعة المرنة ا

 " نشأت نظرية المجموعة علـى يـد الريـاض األلمـاني جـورج كونتـور       
)، إذ عرف المجموعة كتجمع األشياء. وفـق حدسـنا أو معرفتنـا    1845،1918(

. 4 صلة "بخصوصيتها أو اختالفها الكلي، وقد تكون المجموعة منتهية، دقيقة أو متّ
ة هي تلك المحدلعناصر مثل:دة افالمجموعة المنتهي  

 )5 .4 .3 .2 .1=(F    
كل واحد من هاته العناصر ينتمي إلى  بحيث أنF     على كتابتهـا مـع الشّـكل

ـ  6F، 7 F.. وفي المقابل يمكن كتابة أن5F ،3 F ،2 F ،1 F ،4 F التّالي  ا أم
  دالة انتمائها فيمكن كتابتها على الشّكل التّالي  

    F ×1  =uf (x)إذا   
F       0x =                      
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ة أو سمة ال يمكـن التّعبيـر عـن    في هذه المجموعة المنتهيها المجموعة العادي
عـدم   0. االنتمـاء ويمثـل   1بحيث يمثل  0.1االنتماء إالّ بواسطة قيمتي صدق 

ا يعني أنة القيم للمنطق التّقليدي. ولكـن   االنتماء ممهذه المجموعة قامت على ثنائي
مـن خـالل    اًهناك درجات لالنتماء ال يمكن أن تجد لديها تفسير 1و 0بين قيمتي 

المنطق التّقليدي مثل مثال: الكومة. إذ ال يمكن الفصل بشكل دقيق بين مـا يسـبب   
حتى مفهوم كومة مفهوم غامض وهذا  كومة. وضرب من الكومة. والكومة. بل إن

ى إلى ظهور المنطق المرن.ما أد  
 Uلقد عرف كانتور في نظريتـه مفهـومين أساسـيين: المجموعـة الشّـاملة      

والمجموعة الخالية كاآلتي: المجموعة الشّاملة تحوي كل العناصر التي هي جـزء  
  .5بمعنى معين والمجموعة الخلية هي التي ليس بها أي عنصر "

منطـق  س ال" مؤس هكان لطفي زاد 1965في مقاله " المجموعات المرنة " سنة 
صل بمنطق لوكا شفتج الثّالثي في القيم، حيث يمكـن أن  المرن كتعميم ال نهائي متّ

ر رقم الصدق والواحد. عكس تصو 0تكون قيم صدق القضايا أي عدد حقيقي بين 
ا التي قيمـة  تكون كاذبة تماماً، أم 0هذه كدرجات صدق فالقضية التي قيمة صدقها 

  ما يمثل. فهي خمس صادقة مجموعة 0،2صدقها 
ل " األعداد الحقيقيـة  حول مجموعة ما يمثّ الًلقد قدم لطفي زاده " في مقاله مثا

هذه المجموعة ستختلف عمـا جـاء بـه     . ومن الواضح أن6األكبر من الواحد " 
دة العناصـر تمامـاً هـي    هذه المجموعة الغير محـدGeorge Cantor  كانتور 

هو المفهوم الدال على عدم التّحديد التّـام  أصبح  ةنوالمجموعة المرنة. فمفهوم المر
د المجموعة.  للمجموعة أو المفاهيم التي تحد 

: " نظرية المجموعـات المرنـة   les ensembles flouesالمجموعة المرنة 
، حيث يكون االنتقـال  Uللمجموعة الكلية الشّاملة  Aتتعامل مع المجموعات الجزئية 

  7إلى عدم االنتماء إليها بشكل تدريجي وليس منقطعاً " Aمن االنتماء التّام للمجموعة 
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ويقصد بالمنطق هو االنتقال من االنتماء التّام إلى عدم االنتماء بشـكل مباشـر دون   
وجود درجات وسطى مختلفة ومتعدالمجموعة المرنـة غيـر    دة جداً لالنتماء، إذ أن

ة مثال لتكن لدينا المجموعة دة بدقّمحدA مز  وهي مجموعة األفراد األنيقين وبـالرU 
  X=U يكون فرد X المجموعة األفراد ونعبر عنها بالشّكل التّالي 

الحد أنيق حد غير واضح تماماً إذ كيف يمكن التّمييز بين األنيـق واألكثـر    إن
ؤال  أناقة وأكثر ثمتبـين  يأكثر أو األقل فأقل فأقل، إن صعوبة إيجاد إجابة فهذا الس

هذه األمنية ال شكل إالّ حالة من المجموعـة   مجموعة عادية بل إن نا لسنا بصددأنّ
ة المجموعات المرنة هـي  المرنة هذه التي يتميز فيها االنتماء على درجات " نظري

كل ما هو موجـود   دارس، أي أن تعميم لنظرية المجموعات العادية المعروفة لكّل
ـ ة في األولىفي هذه األخيرة يظهر كحالة خاص ـة . وسبب هذه الخاصة العموميي  

ـة     فإنة أكثر على التّطبيق بالمقارنـة مـع نظرية المجموعات المرنة قابليلنظري
ع بوجـود االنتمـاء   المجموعات العادية. المجموعة المرنة هي المجموعة التي تتمتّ

  الجزئي لها"
ة ما، ظاهرة أو طريقة تحوي عموماً عبـارات غامضـة ك   "إنوصف وضعي 

بعض كثيراً، دائماً، حار، بارد، سريع، بطيء، كبير، صغير... إلخ عبارات كهـذه  
ة للمنطق المرن"تشكل قيم المتغي8رات الثّنائي.  

المجموعة العادية تمثّـل   لقد رأينا أندالة االنتماء وتعريف المجموعة المرنة: 
ـة والغيـر   ا بصدد تحديد العناصر ة من المجموعة المرنة وإذ كنّحالة خاصالمنتمي

" fonction d’appartennanceة االنتمـاء " المنتمية إليها فهذا يكون باستخدام دالّ
)x (Ua  دان فيمـا إذا   1و 0بحيث ال يمكن أن نأخذ إال القيمتينوفقط وحدهما محد

  كان العنصر ينتمي إلى مجموعة انتماء كلياً أو ال ينتمي كلياً.
 Uaدية ويمكن أن تكتب دالة االنتماء هـذه  إذ نحن بصدد تشكل مجموعة عا-
(x)   :كاآلتي  
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  Ua x=1×A          إذا كانت  
      =A 0 x× إذا كانت 

  x (Ua 0) =x (Ua= (1إن هذه المساواة 
  هو تعبير للمنطق التّقليدي من خالل (دالة انتماء المعبر لها في    

بل نأخذ المجـال   1و  0إحدى هاتين القيمتين أي  Ua (x)لكن ماذا إن لم نأخذ 
[، هذا يعني أننا أمام انتماء عادي بل هو انتمـاء مـرن ولـيس    1.0الواقع بينهما ]

عادياً وهذا االنتماء المرن يأخذ جميع القيم المحصورة في الحالة عادية التي نأخـذ  
بذالك قيم االنتمـاء   كونت[ ل1.0] والحاالت المتبقية المحصورة بينهما 1و  0القيم 

  ].1.0المرن متواجدة ضمن المجال المغلق [
  بواسطة األزواج المرنية: Aوعليه تعرف المجموعة المرنة 

 - A= (x, Ua (x)) :x A ,Ua (x) [ 0,1]  )1(  
ن درجة انتماء كل عنصـر  ة االنتماء التي تعيهو دالة تسمى دالّ x( Uaبحيث (

x  منA  إلى المجموعة المرنةA ) لدينا كل عنصر من 1التّعريف (A    مـع عـدد
إلى المجموعة  x] العدد الحقيقي هو درجة انتماء 0.1من المجال [ x (Uaحقيقي (

A.9 المجموعة المرنة هي مجموعة ثنائيات مرتبة على الشّكل التّالي ( إذن فإنx, 
Ua (x)  بحيث يكون (x اًعنصر ) ة ومن مجموعة عاديx (Ua ر عدد حقيقي يعب

ما يميز المجموعة  ] ومن هنا يبدو أن1.0عن درجة االنتماء يكون ضمن المجال [
ة هو أنالمرنة عن العادي فة التي يشتركون فيها األول نعرف بذكر عناصر أو الص

صنف درجة انتمائه المعبر عنها بعـدد  با المرنة فال تكتف فيها بذكر العنصر بل أم
 . N0  1بحيث يكون  Nحقيقي 

ا دوال انتمائها فتكون منـاظرة  " أمA*B لنرمز للمجموعة المرنة بالحروف... 
  لها ونرمز ب:       

 Ua (x), Ub (x)   
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  مجموعة (من صدي الريال) التّالية: Aمثال: لتكن 
A.(عائشة، فيروز، أحمد، علي، تيم) :  
إن A  ة من المجموعة الشّاملةة جزئيهي مجموعة عاديU  عنهـا  يمكن التّعبير

  ا عائشة أو فيروز، أحمد، أو علي.إمx بحيث يكون  {x,1}بالثّنائية 
أملريالر عن مدى مناصرة كل منهم لا المجموعة المرنة فهي التي تعب.  
A ،(نسـيم  0.3)، (علـي،  0.5)، (أحمـد،  0.6)، (فيروز، 0.8= {(عائشة ،(
0.2أي أن :{ ( (عائشة)  8.0 =Ua ،0.6  (فيـروز) =Ua ،0.5أ) = (حمـدUa  
 Ua= (نسيم) Ua  0.2= (علي) 0.3

، فيمكننا تحديد من هو أكثر مناصـرة  x (Uaومن خالل قيم درجات االنتماء (
يال ومن هو أقل مناصرة، فنلحظ أن0.8درجة انتمـاء عائشـة هـي     لفريق الر 

 ) نشير إلـى أن 0.2الزوج (نسيم، حين أني وبالتّالي تكون أكثر مناصرة للفريق ف
  نسيم أقل مناصرة للريال.

 -1927أطلق األمريكـي جـون مكـارثي  (    1956سنة  الذّكاء االصطناعي:
لكـن   -) مصطلح الذّكاء االصطناعي على هندسة وصناعات اآلالت الذّكية 2011

الذّكاء بحد اًر لغويذاته متغي الحديث عن الذّكاء  من حيث التّعريف أمـر مـن    ألن
كاء بالكائن البشري والحيوانات وانتقل إلى اآلالت حتـى فـي   الصعوبة الرتباط الذّ

أبسط صورها القائمة على البرمجة الثّنائية القيمة ومع ذلك يمكننا أن نعرف الذّكاء 
تبـاع  اه " العمل على إنشاء برمجيات حسابية وحاسوبية من شانها االصطناعي بأنّ

صطناعي الخارق الذي من شأنه أن عمالء أذكياء " وال نريد الحديث عن الذّكاء اال
ا قد يشـكل خطـر  يقدة قدرة اإلنسان ممعلـى   اًم لنا عميالً يفوق في قدراته الذّكي

  البشرية بإمكانية هذا العميل إنتاج نفسه وما يفوقها أيضاً.
ر العلمـي الحاصـل   ال نتيجة التّطو اًمختلف اًيعتبر هذا العصر بشكل جديد، عهد

عصـر   لكّل اصلة بين الدول وشعوب العالم، ليس هذا، إذ البد أنوإذابة الحدود الف
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، ما كان مستمراً أو ثابتاً ويقينياً لم يعـد  ستمولوجية بل ألنبما يميزه من النّاحية اإل
ة بل أصبحت متغية، لم تعد نسبية، التّجريبية العلميكذلك فحتى الوثوقير راً. والمتغي

المنطق بقدر امتداده للرياضيات. والنّسـبية تـرتبط بالتّكنولوجيـا    مفهوماً يمتد إلى 
والعلم بقدر امتدادها إلى الفلسفة، فإن كانت الفلسفة تسعى للكشـف عـن الثّابـت    

ر فهذا أفالطون يقيم العالم إلى ثابت والمطلق، فقد كشفت عن وجود النّسبي والمتغي
  ونسبي.

عالقـة الفلسـفة بالـذّكاء     : إناعيدور الفلسفة في تصـوير الـذّكاء االصـطن   
األمر  الفكر الفلسفي ذاته، قد يبدو للوهلة األولى أن قدم االصطناعي هي عالقة قديمة

د هراء إالّمجر قيق في فلسفة أفالطون، سقراط، أرسطو، كانط وآخر أنن يالتّأمل الد
مه هوسـرل فـي   قد ومحاولتهم إيجاد مقوالت ثابتة يستند إليها التّفكير اإلنساني. وما

ة " الجزء األول " البرولوغمينا " والسيما في حديثه عن مقوالت كتابه " أبحاث منطقي
النّحو الصوري، بحيث ربط بين مقوالت النّحو التي ستصبح قيماً بعد عبـارة عـن   

متحو   [ مزي من جزء أساس لقاعـدة المعرفـةل الربما يمثله هذا المتحو ] ل رمزي
اعد ثانية هي بمثابة المقوالت الكانطية وتمتاز بالمرونـة كمـا يـذكر    ترتبط بها قو

هوسرل مما جعله يجعل لها مقوالت صورية سابقة عنها، " فإذا انطلقنا من نظريـة  
الوجود الصورية ( والقصد دائماً من حيث هي نظرية الوجـود الصـورية للمنطـق    

ياضيات الكليبشموله األوسع من الر ها ستكون كما نعلم علماً استمهائياً ة) فإنّالخالص
10معناه هو كل األشياء وكل شيء " ة. والموضوع فيللموضوعات عام.  

إليه من عناصر تثبيت المقوالت الداللية  ات المنطق المحض بما يمتدمهم ولعّل
    ـة أوـة المحـض وتعقيـداتها القانونيالً والقـوانين  المحض والمقوالت الموزعي

ـة  والنّظريات المؤسور الممكنة أو تعليم التّنوعية الصسة في تلك المقوالت ونظري
  المحض من شأنه.
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عالقـة الفلسـفة بالـذّكاء     إنتبيان  دور الفكر الفلسفي في البرمجة الذّكيـة:  
ما هي ستمولوجيا وفلسفة العقل... إنّباالصطناعي عالقة وثيقة فسؤال الوجوب واإل

نسان في بداية تفكيره الفلسفي وعندما وجد لها إجابات وحقق مـا  أسئلة طرحها اإل
أمكن به تحقيقه راح يبحث عن تطبيقها على مستوى الروبوتات انطالقاً مـن آالت  
بسيطة كآلة جوفنز المنطقية التي شكلت بداية من مجموعة مفاتيح وخيوط إلى آلـة  

ب العالمية الثّانية... وهكذا إلـى مـا   يفرة اللّغوية أثناء الحرآالن تيورينغ وفكه للشّ
وصلنا إليه من تطويقع تحته مجموعة  الًأو متحو ر اللساني رمزاًر فوضعت المتغي

الذّكاء  ): "إن1996من المتحوالت الرمزية تنتهي إلى الرمز الذّري يقول مكارثي (
بواسـطة   االصطناعي في حاجة للعديد من األفكار والتي ما زالتّ تـدرس اليـوم  

  11الفالسفة فقط"
ة المحورية في الذّكاء االصطناعي فهو : "وهو من المجاالت الهامتمثيل المعرفة

بمثابة العامل المشترك بين مجاالت الذّكاء االصطناعي جميعها، ويخـتص مجـال   
تمثيل المعرفة باللّغات الرمزية الصورية المستخدمة في عملية تحويل المعارف من 

ة إلى لغة تستطيع النّظم الذّكية التّعامل معها.بسهولة اللّغوية  الطّبيعية الحرطبيعتها 
ولما كان للمنطق دور أساسي في الذّكاء االصطناعي و لما كانت اللّغة الرمزية  12"

ة (اسم العلم ،اسم المحمول، الثّابت المتغيا يسـهل هـذه   بامتداداتها المنطقير..)؛ مم
ئلة كثيرة إبستمولوجية و أنطولوجية ترتبط أنطولوجيا بالمبادئ البرمجة طرحت أس

ة المؤسة .وهنا تبرز بشدة نتائج البحـث الفلسـفي   األوليسة عليها هذه اللغة المنطقي
ر الذي اعتقده  شارلز سندرس بيرس كون أن البحث الفلسفي بعيدا جدا عن التّصو

ر طون بينما العلـم فـي تطـو   انتهى من حيث موضوعاته وطرائق بحثه منذ أفال
ره يلجأ إلى الفلسفة لتجاوز محنتـه فـي   مستمر .فهاهو العلم اليوم وفي أقصى تطو

ا بلغه من تطوغم ممإشكاالت ال يستطيع أن يجيب عليها بمفرده بالر م ر. فهي تقـد
ؤال .أن الس  13له " تحليل المقومات والعمد والدعائم التي تقوم عليها الحياة العقلية"
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ة له مـن  الذي طرحه آالن تورينغ فيما إذا كان باإلمكان آللة التّفكير وقدم إجابة أولي
خالل التّه والتي سماها (كريستوفر) إذ أمكن لهذه األخيرة من فك الشّـفرة اللّغويـة   

للرة بل إنة للقناة األلمانيسائل اإلذاعي ن االنجليز من االنتصـار  ما مكّ هالشّفرة هذ فك
وهذا كـان سـابقا    –من األلفاظ  اًمحدود اًفي حربهم. وإن كانت هذه اللغة تحمل عدد

ها ربما البذرة األولـى الرتبـاط الفلسـفة بالـذّكاء     إلّا أنّ –بكثير للبرمجة البرولوغ 
االصطناعي. يقول هيثم السيد: " طرح تورينغ في مقالتّـه سـؤاال رغـم صـبغته     

ه بدا فلسفيا بشكل أساسي وهو: هل يمكن لآللة أن تفكـر؟  الرياضية والحاسوبية إلّا أنّ
 ب بالقدر نفسـه ب تقديرات إمبيرية لسلوك الحاسب، تتطلّوكانت االجابة بقدر ما تتطلّ

    14بل، يزيد، تحليال فلسفيا ومنطقيا لمفاهيم مثل التّفكير والذّكاء واالدراك واآللة "
ين بالدراسـة اإلنسـانية و   المختص: يعتقد البعض من غير آلية التّمثيل المعرفة

ة للذّخاصة التّقنيوبوتات ، وفق مجموعـة مـن   ياستجابة الر كاء االصطناعي ، أن
المعطيات وتصرة بمعنى أنّفا ذكيا.أنّف اآللة تصرها ذات ما هي استجابة خوارزمي

 مراحل محدودة ومحسوبة وفي أغلب األحيان مختصرة .لكن الطّبيعـة اإلنسـانية  
وإلّا لكنا اكتفينا  –على غير ذلك كما رأينا ، فهي ال تستجيب وفق مراحل محسوبة 

بـدليل   -بالمنطق الرياضي في صيغته الرقمية في عمليات الـذّكاء االصـطناعي  
د ات الواحدة، ناهيك في حالة تعدسواء للذّ -اختالف ردود أفعالنّا في المواقف نفسها

يه فالتّمثيل المعرفي ال يرتبط بالبرامج الرقمية التـي  أو المتشابهة ، وعل –الذّوات 
ه" يغلب على المسائل التي يتناولها الذّكاء االصـطناعي "  تقوم عليها الحواسيب ألنّ

ه فـي التّمثيـل   والمقصود بها أنّ .combinatory explosion"15التّفجير التّجميعي" 
الرمزية الهجائية وليس رقميـة   باإلضافة إلى اللّغة –المعرفي، إنّما يحتاج الحاسب 

إلى أكثر من سبيل من أجل بلوغ حل ما، إلى كم هائل من المعطيـات   -بالضرورة
إن صـدر   –يقوم باختيارها بشكل ال يمكن تبريره حتى من طرف الكائن البشري 

السلوك الذّكي ال  نفهم من هذا  وكما سبق أن ذكرنا أن .-السلوك عنه أو الحل منه
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ـ يرتب ـ ط بالبرامج الحسابية الرقمية لكن هذا ال ينفي أنّ ى علـى البـرامج   ه ال يتخلّ
الحسابية الرقمية. بل على العكس هو يحتاجها في حسـاب مـثال عـدد الـدوائر     

مـا   اكرة وبالتّالي سعتها. وحساب عدد االحتماالت الممكنـة لحـلّ  االلكترونية للذّ
لم معادلة رياضية فـال يمكـن أن يتجـاوز    ودرجات هذه االحتماالت فإذا كان العا

الذّكاء االصطناعي ذلك وإن كان ليس سلوكا ذكيا بل كيفية إبداء السـلوك الـذّكي   
  وعالقة الرقم به.

أي   Softوال   Hardو إن كانت اآللة أو العميل إنّما هو مقسم إلى قسمين ال 
ـ   ي جانـب تحصـيل   الجانب المادي والبرمجي في الذّكاء االصطناعي، السـيما ف

المعرفة وبناء معارف جديدة وفق عمليات استداللية (اسـتنباط كـان أو اسـتقراء    
ونحن نؤكد على االستقراء الرتباط االسـتنباط باالسـتنتاج الرياضـي والنّظـري     
الخوارزمي)، فالجانب البرمجي هو اآلخر ينقسم إلى قسمين قسم يسـمى بقاعـدة   

التي تفسـر   ∗تخدمة لها، " مجموعة نظم المعالجةل البرامج المسالمعرفة وقسم يمثّ
مواد المعرفة هذه وهي تحدد في أي حالة وفي أي مرحلة من مراحـل البرنـامج   

ز هذا البرنامج في تعامله مع قاعدة وما يمي 16يكون أي من قوانين االستدالل فعاال "
    (les neurones)المعرفة هو كما تعامل الخاليا العصبية 

اة التّفكير اإلنساني المنطقي مبني علـى  فإذا كان نو العالم الخارجيمع معطيات 
جاه سلوكه واستنتاجاته حتى ما إذا فشل فهو مع ذلك ال يعرف اتّ ثنائية النّعم والالء

ض نـا عنـدما نتعـر   سبيل آخر كما نفعل في الحياة اليومية، إذ أنّ يتّجه إلىالحل 
ة ضمن كم هائل من المعارف من لغة من ما نستجيب لمعطيات مختارلموقف ما إنّ

خذها معطيات أولى لبلوغ الحـلّ الت وميول ومن أمال نتّحركة ومن تخي∗ م . يقـد
"وتعد برامج التّحليـل اللغـوي    أالن بونيه مثاال حول التّمثيل المعرفي للغة يقول:

مثاال آخر على ذالك الفصل المنهجي بين قاعدة المعرفة والبرنامج ويكـون هـذا   
 –د صحة أي جملة في هـذه اللغـة   التي تحد –لفصل بين القواعد اللغوية للغة ما ا
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ـة   –ر وبين ذلك الجزء من البرنامج الذي يمكن أن يقرجوع إلى القواعد اللّغويبالر
إدخالها إليه بواسطة هذه القواعـد   ما إذا كان من الممكن توليد أي جملة يتم -طبعا

القواعد اللغوية منفصلة عن نظم المعالجة مما كان يؤدي  أم ال. وفي السابق لم تكن
ب تغيير البرنامج بأكمله ذلك كان يتطلّ إلى صعوبة تطوير وتعديل هذه القواعد ألن

  .   17ما أردنا إضافة قاعدة لغوية جديدة "كلّ
ة  إنة التّمثيل المعرفي تقوم أساسا غلى ذلك الفصل القائم بيم المادة المعرفيعملي

في عالقتها بالبرنامج هي عالقة معالجة ذكية أصبحت ترتقي اليوم إلى عالقة الفهم 
بدليل أن هذا العميل الذّكي أصبح يستجيب حفي حالـة إدخـال إدخـال معطيـات     

    ∗متعارضة أو ناقصة

المنطق أكثـر موضـوعات    عدي كثر من غيره من أنواع التّفكير؟المنطق أ مِل
 أمكن الحديث عن منطق الخرافة واألسـطورة. لهـذا يهـتم    امالفكر سذاجة. وإلّا ِل

علماء التّكنولوجيا السيما بعد ظهور المنطق المرن بخلق ألـة تقـوم علـى بنيـة     
الكومبيـوتر فـي شـكليها المـادي     األمر الذي دفعهم إلى االهتمام باآللة  منطقية.

المناطقـة   . وكما رأينا سابقا فإنhard wareو  sott wareوالبرمجي ما يسمى با
الرياضيين راحو يغزون العالم من خالل الفكر وذالـك لتقـديم مختلـف البـرامج     

ة.إذ تمتد البرامج لشبكة متحوة واللسانيل هـو عبـارة عـن    المعرفيالت ) والمتحو
تمييزا لها عن المتحول الـذّري   majuscule الحروف تبدأ بحرف كبيرسلسلة من 

إلّا  -أي المتحول اللساني –) وهو ليس  minusculeالذي يرمز له بحرف صغير 
الت مرنة كثيرة تأخذ لها مسـاحة فـي ذاكـرة الحاسـوب     مجموعة مرنة لمتحو         

ئر الكترونية تربط وفـق  ها مجموعة دوا( وذاكرة الحاسوب هي األخرى تعرف بأنّ
ة تحدوائر     عالقات منطقيد استجاباتها وفق األوامر المعطـاة لهـا وتسـمى بالـد

ة). فإذا ما أدخل متحول لساني عن طريق لوحة المفاتيح التي تـرتبط هـي   المنطقي
األخرى وعن ثوابت منطقية فيما بينها وبين الرمـوز الموجـودة علـى الوحـدة     
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ل لسـاني تلميـذ . تتفاعـل    فإذا ما أدخل متحو ر عن فكرة معينة.المركزية؛ التّعبي
لتعطي جميع أنواع االحتماالت الممكنة لهـذا   (x)عناصر سلسلة المتحول اللساني 

"دراسة نظم اللّغات الطّبيعيـة    NLPالمتحول. ما يسمى بمعالجة اللّغات الطّبيعية 
والتّعـرف علـى الكـالم المنطـوق     يهدف إلى جعل الحاسوب قادرا على الفهـم  

وقدرته على توليده بغرض تمكين الحاسوب مـن ممارسـة األنشـطة     والمكتوب.
. ومن أكثر أنواع هـذه التّرجمـة   18مثل التّخاطب مع االنسان والتّرجمة" اللّغوية،

و"لغة برمجة منطقية. االسم مأخوذ مـن   PROLOGانتشارا هي برمجة البرولوغ 
اختـراع اللغـة    (برمجة المنطق) تمGrammation en logique Pro الفرنسية 
سـنة   ∗Alain colmerauer (1941-2017) 19ألـين كولميرايـور  بواسطة 
.كانت محاولة لجعل لغة البرمجة قادرة على استخدام عبارات منطقية بـدل   1972

دة تلقّأن تكون تعليمات محدمت اللّغة أساسا لتستخدم في عمل ن إلى الحاسوب .صم
الذي المشـكلة   -وفق نمط فكري معين " والتّفكير∗برامج معالجة اللّغات الطّبيعية 

هو فعل يومي للجنس البشري بل ربما يكـون   –الرئيسية في الذّكاء االصطناعي 
ولعل الكثير من الدراسات الغربيـة و العربيـة    20فعل يومي للكائنات الحية جميعا"

تبين هذه المحاولة في تطبيق العمليات المنطقية االنسانية على األلة ومن الدراسات 
اإلسـهامات الفلسـفية   دراسات هيـثم السـيد    -1العربية نذكرعلى سبيل المثال: 

ـ  والمنطقية في التّطور التّكنولوجي، الذّكاء االصطناعي نموذ ة ديـوجين  جـاً، مجلّ
والمأخوذ من رسـالتّه   300-243، ص 2014، 1منشورات جامعة القاهرة العدد 

  للماجستير: منهجية منطق المحمول في الذّكاء االصطناعي.  
احمد عصام الدين عبد الجواد المنطق الرمزي وعالقته بعلـوم الحاسـوب    -2

  2010جامعة القاهرة. رسالة دكتوراه، كلية اآلداب،
السيد عبد الفتاح جاب اهللا، منهجية المنطق الغائم وتطبيقاتـه فـي الـذّكاء     -3

  االصطناعي، كلية اآلداب، جامعة المنصورة  
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  ∗أحمد عصام الدين عبد الجواد، منطق بول وأبعاده التّطبيقية في الحاسوب -4
  :الخاتمة

ـ  هدفنا من خالل هذا البحث إلى تبيان دور الفلسفة عموما والمن  ة. طـق خاص
بل في صـياغة ذكـاء    في صياغة التّكنولوجيا الراهنة. والمنطق المرن باألخص.

  (الفـتح، اإلغـالق)   اآللة ابتداء من منطق ثنائي القيمة في أبسط وظـائف اآللـة  
...إلى برولوخ  Madani)، كما في برنامج .(MAX ET MIN) (الزيادة والنّقصان

ـ  ... وإلى غيرها من األنظمة األكثر ن الـدور  اتعقيد. ومن خالل هذه الدراسة تبي
الذي لعبه المنطق المرن لما يحمله هذا النّوع من المنطق مـن درجـات االنتمـاء    

والمتشابك والاليقين  اًدوالمرونة التي ارتبطت بطبيعة الفكر اإلنساني الغامض المعقّ
 -في مقالنّـا  - أخرى من المنطق ال يسع المجال لبحثها اً(استدعى إلى جانبه أنواع

هي األخرى لما لها من دور في تفعيل الذّكاء االصطناعي مثل المنطـق الرتيـب   
   ل اللّساني الواحد يحمل تحتـه مجموعـة متحـوالت. شبكة بايس...). كان المتحو

وبالرغم مما قد يشير إليه من نقد موجه  إلى الذّكاء االصطناعي من سـلبيات قـد   
مـا   تطوير قدراته وذكائه .إلّـا أن  ية.من خالل إمكان تؤدي إلى غزو اآللة للبشر

شهده العالم عبر تاريخه يكشف أن   رجة األولـى وأناإلنسان كان عدوا لنفسه بالد
ـة والجانـب    استذءاب اإلنسان قد يفوق شر اآللة ألناإلنسان ينسى القيم األخالقي

مجموعـة الـنّظم والبـرامج    أن اآللة ستبقى تعمل وفق  –أعتقد  –الخير فيه بينما 
ة  التي زواألخالقيقها على اإلنسان بما أصـبح يعـرف   دت  بها حتى في حالة تفو

  اإلنسان اآللة الخارق الذّكاء .   Le robot super intelligentاليوم ب 
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  قائمة المراجع
أالن بونيه، الذّكاء االصطناعي: تر. علـي صـبري فرغلـي، عـالم المعرفـة      -1

  1993الكويت،
، دمشـق  1الجنابي أسعد، المنطق غير التّقليدي وتطبيقاته، دار علماء الـدين، ط  -2

2010  
بسيوني عبد الحميد، مقدمة الذّكاء االصطناعي ومقدمـة البرولـوج، دار النّشـر     -3

  ، القاهرة.1994للجامعات   المصرية ،
 1989ط،  د. للكتـاب،  الخولي يمنى طريف، فلسفة كارل بوبر، الهيئة المصرية -4

   القاهرة. 1989
هوسرل: أفكار ممهدة لعلم الظّاهريات الخالص، تر، أبو يعرب المروقي، جداول  -5 

   .2011جداول للنشر، بيروت،  1ط
هوسرل، مباحث منطقية مقدمات في المنطق المحض، الكتاب األول، تر، موسى  -6

  .2010ضبي، بيروت، ، كلمة والمركز الثّقافي العربي أبو 1وهيبة، ط
اإلسهامات الفلسفية والمنطقية فـي التّطـور التّكنولـوجي، الـذّكاء      ،هيثم السيد -7

، ص 2014، 1االصطناعي نموذجاً، مجلة ديوجين، منشورات جامعة القـاهرة، العـدد   
243-300.  

-8 Franck dernoncourt , la logique flou rentre raisonnement humain 
et l’intelligence artificielle. Paris 2011.  

-9 chevrie, f ; cruély. F, la logique flou, CT 191, édition mars 1998, 
revchneider Electric. P36 

-10 frank dernoncourt : (mémoire de FCS 2). La logique floue entre 
raisonnement humain et intelegence artificielle,  

11-Godjevac jelna, idée nettes sur la logique floue,( presse 
polytechnique et universitaire Romande).1999.  

- 12  Hansruedi buhler, reglage par logique flou, presse 
polytechnique et universitaire romande, 1994. 
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  االحاالت:

1-Franck dernoncourt , la logique flou rentre raisonnement humain et

l’intelligence artificielle، Paris 2011. P12 
2 -chevrie, f ; cruély. F, la logique floi, CT 191, édition mars 1998, p36.  
3 -frank dernoncourt: (menoire de FCS 2). La logique floue entre
raisonnement humain et intelegence artificielle, paris 2011. P.2.  
4  -Godjevac jelma, idée nettes sur la logique foue, presse polytechnique.  

  السابق، الصفحة نفسهاالمرجع  -5
ص  2010، دمشـق  1المنطق غير التّقليدي وتطبيقاته، دار علماء الـدين، ط نابي أسعد، جال -6

144.  
  .144نابي أسعد، المرجع السابق، ص جال -7

8-Hansruedi buhler, réglage par logique, presse plytechnique et uniwritaire 
romande, p 05.   

ادي أما المعبرة عن المجموعة المرنـة  * الحروف المعبرة عن المجموعة العادية تكتب بشكل ع 
  فتكتب بحروف مائلة.

  9 -146الجنابي أسعد، ص  
جداول  1هوسرل: أفكار ممهدة لعلم الظّاهريات الخالص، تر، أبو يعرب المروقي، جداول ط -10

  .47، ص 2011للنشر، بيروت، 
األول، تر موسـى  *أنظر كتاب هوسرل، مباحث منطقية مقدمات في المنطق المحض، الكتاب  -

  ).67.68.69، الفقرات (2010، كلمة والمركز الثّقافي العربي أبو ضبي، بيروت، 1وهيبة، ط
  11من هيثم الشّم. 261* العودة إلى الصفحة 

هيثم السيد، اإلسهامات الفلسفية والمنطقية في التّطور التّكنولوجي، الذّكاء االصطناعي نموذجاً  12
  .300-243، ص 2014، 1جامعة القاهرة، العدد مجلة ديوجين، منشورات 

 1989ط،  د. ولي يمنى طريف، فلسفة كـارل بـوبر، الهيئـة المصـرية للكتـاب،     خال  13   
  .11ص ،1989القاهرة،

هيثم السيد، اإلسهامات الفلسفية والمنطقية في التّطـور التّكنولـوجي، الـذّكاء االصـطناعي          14 
   نموذجاً،
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ص  1993 الذّكاء االصطناعي: تر. علي صبري فرغلي، عالم المعرفة، الكويـت أالن بونيه،  15
12   

المعرفة والبرمجة لم يكن  قاعدةبدل فهم ألن العالقة بين  معالجةيعود استخدام أالن بوني للفظ   ∗
ترتقي إلى مستوى الفهم فالعبارة اللغوية في حالة التّرجمة مثال كانت ال تقوم على المغنـى بـل   

  40..35التّرجمة الحرفية أنظر الذّكاء االصطناعي أالن بونيه ص 
  16.16المرجع السابق، ص  
النّظرية لأللعاز مقال وحركـات   الحل ويقصد به مختلف االستجابات وردود األفعال، والخلول ∗ 

إشـكاليا أن أو   فكر، قول... العبي الشّطرنج وكل ما يمكن أن ينتجه الفكر البشري إزاء موقف،
  ليس إشكاليا.

   1617بونيه، الذّكاء االصطناعي، ص أالن  
  ∗20...11أنظر أالن بونيه، الذّكاء االصطناعي، تر. على صبري فرغلي، ص  -11
الحميد، مقدمة الذّكاء االصـطناعي ومقدمـة البرولـوج، دار النّشـرللجامعات     بسيوني عبد    18

  .45، القاهرة، ص 1994المصرية ،
   ∗ Aix -Marseilleكان أستاذ في جامعة   

معالجة اللغات الطّبيعية هي آلية التّفاعل بين الحاسوب واللّغات الطّبيعية وهي إحدى فروع    ∗ ∗
المعلوماتية كفرع من فروع الذّكاء االصطناعي يتأسس انطالقا من الحقائق القـائم أساسـا علـى    

تّركيب منطق المحمول. والقواعد مثل قاعدتي الفصل والوصل وقاعدة اإلثبات بالوضع وعناصر ال
وتحتوي على المتحول اللساني والذّري واألرقام والعدد. والفرق بين   data typesبأو ما يسمى 

     (x)تخزين متغير لغوي في الذّاكرة االنسانية والحاسوبية هو أن هذا األخير يأخذ قيمة 
ذّكاء االصطناعي نموذجاً هيثم السيد، اإلسهامات الفلسفية والمنطقية في التّطور التّكنولوجي، ال 20

  .300-243، ص 2014، 1مجلة ديوجين، منشورات جامعة القاهرة، العدد 
أنظر مجموعة المراجع المستخدمة في مقال هيثم السيد خاصـة منهـا رسـائل الـدكتوراه       ∗ 

   والماجستير
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المعجم رافدا هاما من روافـد اللغـة البشـرية، وأداةً مهمـة فـي       : يعدتمهيد
تعليمياتها كما يمثّل دعامة هامة من دعائم المعرفة اإلنسانية. واهتمت األمم التـي  
 1سبقت العرب بتأليف المعاجم؛ فألّف اآلشوريون والبابليون واليونان معاجم لغويـة 

  .2شوفانجواآلخر معجم  موبانكما ألّف الصينيون معجمين أحدهما معجم 
واهتم العرب في نشأة حضارتهم بالمعاجم، فكان معجم العين للخليل بن أحمـد   

، ثم توالتّ المؤلّفات المعجمية تترى 3هـ) باكورة هذا االهتمام175الفراهيدي (ت 
 وكتاب التّهـذيب لألزهـري  ، 4هـ)356(ت  ككتاب البارع للقاليبمختلف أنواعها 

كتـاب  ، وكذا 6هـ)385(ت  اداحب بن عبوكتاب المحيط للص،  5هــ)370(ت 

7هـ)458(ت دهالمحكم البن سيسـع المجـال هنـا    ا ال يتّ، ...وغير هذا كثير مم
ما ينيف عن ألف  " معجم المعاجم"؛ إذ ذكر أحمد الشّرقاوي إقبال في كتابه 8لذكره

  .9ة معاجم تراثيةوأربعمائة وسبع
وجاء العصر الحديث، وشاع استعمال الحاسوب واإلنترنت؛ ودخلت اإلنسـانية  

وبه حاسوب، أو لوح إلكترونـي، أو   ؛ فال تكاد تلفي بيتا إال10ّمجتمع المعرفة"في "
هاتف ذكي على األقل؛ ودعت ضرورة مسايرة الركب الحضاري ـ ضـمن مـا    
يسمى بالعولمة والنّظام العالمي الجديد ــ إلى وجـوب رقمنـة مصـادر اللغـة     
ومعاجمها؛ فضال عن إنتاج الكتب والمعاجم اإللكترونية لتيسير سبل االطالع على 

" أمرا من أينما ارتحل، فميكنة المعجم باستعمال الحاسوب لم تعدالقارئ حيثما حّل و

قبيل الرفاهية الفنية، بل مطلبا أساسيا تفرضه طبيعة المعجم، طبيعـة مضـمونه   



كاء�ا�صطنا	ّي�الواقع�
ّ
 والّرهاناتاللغة�العربّية�وبرامج�الذ

 

  
264 

 

  

وتنظيمه، وتحديثه، وخدماته للبشر ولنظمهم اآللية، وذلك بجانـب مـا تفرضـه    

لتطوير المعرفة، وهو مـا  بالطّبع طبيعة العلم باعتباره معرفة أو باعتباره منهجا 

ونظرا . 11عليها" ينعكس في النّهاية في صورة مفاهيم تحتاج إلى مصطلحات تدّل
ألهمية المعاجم اإللكترونية فقد كان االهتمام بها منذ النّصف الثّـاني مـن القـرن    

ب من النّاحية المنهجية التّعرض لمفهوم المعجم اإللكترونـي  ؛ ولذا يتوج12الماضي
  ماهيته، وأبرز خصائصه شكال ومحتوى.   وذكر
نسـخة   : يعرفُ المعجم اإللكترونـي بكونـه:"  مفهوم المعجم اإللكتروني -1

ة معدحاسوبية. فهو يتكون من عدد كبيـر مـن المـداخل    لة من النّسخة الورقي

يحتوي كل واحد منها على المعلومات التي يمكن تجميعها حوله. تختلـف هـذه   

إلى آخر حسب األهداف التي بنـي مـن أجلهـا وأصـناف      المعلومات من معجم

 .  13"المستخدمين المستهدفين
فه عزين البوشيخي بقوله: ويعرهو نتاج تطبيق علم اإللكترونيـات وعلـوم   الد"

الحاسوب في مجال الصناعة المعجمية، ويعرفه أهل االختصاص بأنّه مخزون من 

ككيفيـة النّطـق بهـا، وأصـلها     المفردات اللغوية المرفقة بمعلومـات عنهـا،   

واستعماالتها، ومعانيها، وعالقاتها بغيرها، محفوظ بنظام معين فـي ذاكـرة ذات   

سعة تخزين كبيرة، ويقوم جهاز آلي بإدارة هذه المعطيات وتدبيرها وفق برنامج 

ه يمكن ولوجـه، واسـتعماله، وتعديلـه بالحـذف     محدد سلفا، ومن خصائصه أنّ

ويتميـز بسـهولة االسـتعمال والسـرعة فـي البحـث        واإلضافة أو غيرهما،

    .14واالسترجاع"
: للمعجم اإللكتروني أنواع عدة مثلما تتعدد في المعجـم  أنواعه وخصائصه -2

الورقي، وتختلف باختالف المعايير التي تُقسم على أساسها؛ فقد تقسم على أسـاس  
وينتج حينها" حسب الجذور، وحسب الجذوع،..."، أو على حسـب   ترتيب مداخلها

نوعية محتوى وينتج حينها"معاجم ترجمة، ومعاجم مدرسية،..."، أو على  وظيفتها
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نصية، ومتعددة الوسائط، واللغوية، والمتخصصـة، وأحـادي   وينتج عنها"  المعجم
حسب المحمل، أو د اللغات،..."اللغة ومتعد سـطح المكتـب   معاجم  ا ينتج عنه"مم

ومعــاجم صــفحات الــواب، ومعــاجم أقــراص مدمجــة، ومعــاجم تطبيقــات 
 .15األندرويد..."
ـ ويتمي زات يمكـن  ز المعجم اإللكتروني عن المعجم الورقي بمجموعة من المي

  :16تلخيصها في النّقاط اآلتية
 عدم تقيده بحجم معين؛ نظرا ليسر تخزينه على وسائط كبيرة الحجم. •
خضوعه لترتيب محدد؛ الشتماله على برنامج بذاتـه يـنظّم معطياتـه    عدم  •

 ويمكّن من عمليات البحث فيها.
عديل والحذف واإلضافة وقتما شاء المرخّص له، علـى  إمكانية خضوعه للتّ •

 عكس المعجم الورقي الذي ال يمكن التّعديل عليه آنياً.
 المعلومات المطلوبة. السرعة في البحث والدقَّةُ المتناهية في إيجاد •
ـ    • عـن الكلمـة    هعدم تقيده بطريقة واحدة في البحث، إذ يمكـن البحـث في

  والمرادفات، والجملة، والمعنى، والموضوع.     
وممتزال المعجم اإللكتروني لم ينل حظّه كما في الغرب، فما  ا ينبغي ذكره أن"

سـبعينات القـرن    منذ مطلع المنجزات قليلة وإن كان االهتمام بالموضوع قد بدأ

الماضي وخاصراسـات    صة فـي إطـار  ة في مجال القواميس المتخصمعهـد الد

بالريـاض)   المغربي (ومدينـة الملـك عبـد العزيـز     عريب بالرباط)واألبحاث للتّ

؛ ولهذا تحاول هاته الورقة البحثية فيما يـأتي الوقـوف علـى واقـع     17."..باسم
عربـي) فـي شـكل     –أحادي اللغة (عربي االستغالل العربي للمعجم اإللكتروني 

  تطبيقات موجهة ألجهزة األندرويد المرفوعة على مخزن البالي ستور.
: بدأنا في عمليـة  تطبيقات المعاجم اإللكترونية المرفوعة على البالي ستور-3

عربي)، في شكل تطبيقـات   –البحث عن المعاجم اإللكترونية أحادية اللغة (عربي 
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األندرويد، المرفوعة على مخزن البالي ستور، وهـذا باسـتعمال    موجهة ألجهزة
ثالث كلمات مفتاحية هي (معجم، وقاموس، وعربي)، وكان هذا يوم الثّـامن مـن   
شهر جانفي من عام ثمانية عشر وألفين للميالد على الساعة الثّامنة مسـاء، وقـد   

ل يحمل المعطيـات  ين تطبيقا، وضعناها ضمن جدوة وستّأسفر هذا البحث عن ستّ
  :18الضرورية المتعلّقة بها، يكون عرضها على النّحو اآلتي

اســـــم   الرقم

  التّطبيق

اإلصدا  الدولة  التّاريخ  المبرمج

  ر

ــم   01 معجــ

ــاني  المعـ
ــاموس  قـ
عربــــي 

  عربي

Atef Sharia 
Atef.sharia@gmail

.com 

24-12-
  م2017

2.9.2  األردن 
  مجاني

ــم   02 معجــ

ــاني  المعـ
المرادفــات 
  واألضداد

Atef Sharia 
Atef.sharia@gmail

.com 

24-12-
  م2017

1.4  األردن 
  مجاني

ــم   03 معجــ

ــاني  المعـ

معــــاني 
كلمـــات 
القـــرآن 

  الكريم
  
  
  

Atef Sharia 
Atef.sharia@gmail

.com 

10-06-
  م2017

1.0  األردن 
  مجاني
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ــاموس  04  قـ
عربــــي 
عربي بدون 

  إنترنت

Venox 
 3bdssamad@gmai

l.com 

10-08-
  م2016

  دون
  انتماء 

1.0 
  مجاني

ــم   05 المعجـ

ــامل  الشّـ
ــاموس  قـ
-عربـــي
  عربي

Adil Gounane 
admin@3abber.com  

04-10-
م2017  

  1.0  المغرب
  مجاني

ــم   06 معجــ
ــاموس  قـ
األضـــداد 
ــدون  بــ
ــت  إنترنـ

2017  

  زكراوي رجاء
  تطبيقات تعليمية عربية 

zekraoui.raja@gm
ail.com   

03-10-
م2017  

  دون
  انتماء 

1.0 
  مجاني

ــاموس   07 قـ
عربــــي 
عربي بدون 

  نت

// // //  //  

ــاموس   08 قـ
  المعاني

AvatarDeveloper 
Il-@live.de  

01-01-
م2015  

//  //  

ــاموس   09 قـ
  المعاني

Arabic app 
Toriro08@gmail.c

om  

27-03-
م2017  

//  Dict 
pro 
  مجاني
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ــم   10 المعجـ
ــريع  السـ
ــدون  بــ

  إنترنت

  محمد أوفير
Perfect app 
Med.oufir@gmail.

com  

20-03-
م2017  

//  2.0 
 مجاني

ــم   11 معجــ
المرادفــات 
  واألضداد

FuiRegistrado 
fuiregistrado@gma

il.com 

12-09-
  م2017

//  1.0 
 مجاني

ــم   12 معجــ
ــاني  المعـ
ــاموس  قـ
عربــــي 

  عربي

// 11-09-
  م2017

//  // 

ــم   13 معجــ
ــاموس  قـ
األضـــداد 
ــدون  بــ

  إنترنت  

Dictio Fidget 
Spinner Goku  

rajabm12@outlook
.fr 

02-08-
  م2016

 Dict  مدغشقر
pro 
 مجاني

ــاموس   14 قـ
عربــــي 
عربي بدون 
  نت المعجم

// 01-08-
  م2016

//  // 

ــم   15 معجــ
ــاني  المعـ
عربــــي 

  +عربي

Atef Sharia 
Atef.sharia@gmail

.com 

11-04-
  م2016

1.3  األردن 
 مدفوع
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اسمك فـي    16
  صورة

ــم   معجـ
  المعاني

// 12-07-
  م2015

3.0  األردن 
 مجاني

ــاموس   17 قـ
معــــاني 
 -األسماء 
  بدون نت

Koferfori  
manounabergellest
@gmail.com  

11-04-
  م2017

  دون 
  انتماء

1.0 
 مجاني

ــاموس   18 قـ
عربــــي 

  عربي 
معجم شامل 
  بدون نت

Ayodev 
HibaMartZe@gmail.
com 

16-10-
  م2017

//  1.0 
 مجاني

معجــــم   19
  األضداد 

ــاموس   قـ
عربي بدون 

  نت

// //  //  // 

ــاموس   20 قـ
معــــاني 

  األسماء

Venox 
 3bdssamad@gmail.
com 

17-01-
  م2017

//  1.0 
 مجاني

ــاموس   21 قـ
عربــــي 

  عربي
بــــدون  

  إنترنت

SiyDic 
bikhish000@gmail.c
om  

19-03-
  م2017

//  1.1 
 مجاني
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ــاموس   22 قـ
عربــــي 
عربي بدون 

  نت
  

Paul Freeh 
paulfreeh2@gmail.c
om 

14-10-
  م2017

//  8.2.1 
 مجاني

ــاموس   23 قـ
األضـــداد 
  دون إنترنت

 
 
// 

17-10-
م2017  

//  8.0.3 
  مجاني

ــاموس   24 قـ
ــماء  األسـ
  والمعاني

Sham 
Development  

shamdevelopment
@gmail.com 

07-05-
م2017  

//  1.0 
  مجاني

ــم   25 معجــ
  األسماء

Arab Apps 
appforapps@gmail

.com 

20-04-
م2013  

//  //  

ــان   26 لســ
  العرب

  البن منظور

Golden-Soft  
info@golden-

soft.net 
 

04-12-
م2017  

  أبها 
السعودية

8.4.0.
1 
  مدفوع

المنَجد فـي    27
  اللغة

  مللكراع النّ
  

 
// 

// //  //  

القــاموس   28
  المحيط

ــروز  للفيـ
  أبادي
  

 
// 

// //  //  
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ــم   29 معجــ
ــروق  الفـ

  اللغوية
ألبي هالل 
  العسكري

  

 
// 

06-12-
م2017  

//  //  

مختـــار   30
  الصحاح

لمحمد بـن  
أبــي بكــر 

  الرازي

 
// 

// //  //  

ــم   31 معجــ
  عربي

Rdeef 
info@rdeef.com 

06-06-
م2017  

 2.9دون انتماء
  مجاني

  التّعريفات    32
للشـــريف 
  الجرجاني

marqoom.org 
info@marqoom.org 

17-11-
م2016  

 2.5.7دون انتماء
  مجاني

القــاموس   33
ــيط  المحـ
ذللفيروزأبا

  ي

// 14-11-
م2016  

//  2.5.6 
  مجاني

ــم   34 معجــ
  البلدان 

يـــاقوت 
  الحموي

  

// 12-11-
م2016  

//  //  
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ــردات   35 المف
في غريب 
القـــرآن 
للراغـــب 
  األصفهاني

  

// 17-11-
م2016  

//  2.5.7 
  مجاني

ــم   36 المعجـ
الكبيــــر 
  للطبراني

// 14-11-
م2016  

//  2.5.6 
  مجاني

الصــحاح   37
تاج اللغـة  
وصــحاح 
ــة  العربيـ
  للجوهري

  

// 16-11-
م2016  

//  2.5.7 
  مجاني

ــم   38 المعجـ
ــيط  الوسـ
مجمع اللغة 
العربية في 

  القاهرة

// // //  //  

معجم العين   39
للخليل بـن  
ــد  أحمــ
  الفراهيدي

  

// 12-11-
م2016  

//  2.5.6 
  مجاني
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معجم اللغة   40
ــة  العربيـ
  المعاصرة

أحمد مختار 
  عمر

// 17-11-
م2016  

//  2.5.6 
  مجاني

مختـــار   41
  الصحاح 

زين الـدين  
  الرازي

// 12-11-
م2016  

//  //  

ــاج   42 تـــ
  العروس

للمرتضى  
  الزبيدي

// 17-11-
2016 

//  2.5.7 
  مجاني

ــاييس   43 مقـ
  اللغة 

  البن فارس

// // //  //  

ــة   44 عامي- 
ــاموس  قـ
ــردات  المف

  العامية

HayLabs 
contact@3amyah.co
m 

12-05-
م2017  

//  2.4   
  مجاني

القــاموس   45
الطّبــــي 

  الشّامل

LIBYA STUDIO 
aannemarie.rouxx@
gmail.com 

20-08-
م2016  

   1.1  ليبيا
  مجاني

ــم   46 المعجـ
  العربي

NewVision2015 
ourNewVision2015
@gmail.com 

10-09-
م2015  

 1.0دون انتماء
  مجاني
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معــــاني   47
  األسماء

// 02-10-
م2015  

//  //  

ــاموس   48 قـ
  عربي

TheFreeDictionary.c
om – Farlex 
support@tfd.com 

16-06-
م2017  

ــاريس  بـ
  فرنسا

1.6 
  مدفوع

49  Arabic 
Mu'jm 

Horizons Production  
itgc.apps@gmail.co
m 

05-11-
م2012  

  3.1دون انتماء
  مجاني

ــان   50 لســ
ــرب   –الع
  بالكامل

NujoomApps 
 moizbadri@gmail.c
om 

06-09-
م2017  

ــورت  سـ
  الهند

1.0   
  مجاني

معجم لسان   51
  العرب

// 11-10-
م2017  

//  7.0   
  مجاني

ــم   52 المعجـ
ــيط   –الوس
  بالكامل

// 06-09-
م2017  

//  1.0   
  مجاني

القــاموس   53
  المحيط

  

// 30-07-
م2017  

//  3.0  
  مجاني

ــم   54 المعجـ
  الوسيط

  

// 01-08-
م2017  

//  4.0  
  مجاني

55   
القــاموس 
ــيط  -المح
  الكامل
  

// 06-09-
م2017  

//  1.0  
  مجاني
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معجم الغني   56
ــر  الزاهـ
ــل  بالكامـ
ــدكتور  للـ
عبد الغنـي  
  .أبي العزم

 

// // //  //  

  معجم الغني  57
ــدار  اإلص

 األفضل

// 04-08-
م2017  

//  1.0  
  مدفوع

ــم   58 المعجـ
 -الوســيط 

ــدار  اإلص
  األفضل

// 19-08-
م2015  

//  2.0  
  مدفوع

القــاموس   59
  المحيط 

ــدار  اإلص
  األفضل

// 01-08-
م2017  

//  6.0  
  مدفوع

ــان   60 لســ
  العرب 

ــدار   اإلص
  األفضل

  

// // //  //  

المنجد فـي    61
 اللغة

// 29-08-
م2015  

//  2.1  
  مدفوع
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معــــاني   62
ــماء  األسـ

  العربية

LAQMED  
laqmed11@gmail.co
m 

03-11-
م2016  

  1.0دون انتماء
  مجاني

القــاموس   63
ــي  العربـ
  بدون نت

// 02-11-
م2016  

//  //  

ــاموس   64 قـ
أطلــــس 

  الحديث

Atlas Group 
Company 
it@atlassite.com 

04-12-
2014 

//  1.0  
  مجاني

ــم   65 المعجـ
ــيط  الوسـ
ــار  ومختـ

  الصحاح

Abdulaziz A S 
Almahyoubi 
s99scom@hotmail.c
om 

12-09-
م2015  

ــاض  الري
السعودية

2.0  
  مجاني

ــة   66 لهجــ
  ومعنى

OsApps lost-
aaa@hotmail.com 

04-11-
م2017  

  2.4السعودية
  مجاني

: بعد عملية الجمع نأتي اآلن إلى عملية التّصـنيف  عملية التّصنيف والتّحليل •
ة هاته النّتائج من عدة نواحٍ آخذين في ذلك معايير عدة كّل مروالتّحليل، وسنتناول 

"المحتوى، الشّكل، المطور وجنسيته ومستواه الثّقافي والتّعليمي وكـذا كونـه    مثل:
من، متابعة البرنامج وتطويره"؛ وبناء على تلكم المعايير يمكن فردا أم مؤسسة، الز

 أن تكون عملية التّحليل كاآلتي:
: إن أغلب تطبيقات المعجم العربـي  التّطبيقات بناء على المحتوىتحليل   - أ

عربي) الموجودة في موقع الغوغل بالي تعكس جهدا كبيـرا   -أحادي اللغة (عربي
 أنّها من حيث محتواها نجدها على أحد األشكال اآلتية: في عملية الرقمنة، إالّ
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  غير يسير لمعاجم تراثيـة  من التّطبيقات الموجودة جزءاً : إن/ معاجم تراثية1
 40.29ين نتيجة، أي ما نسـبته  ة وستّإذ يبلغ عددها سبعة وعشرين معجما من ستّ

  بالمائة تقريبا.
بالمائة من النّتائج المتحصل عليها معـاجم   59.71نسبة  : إن/ معاجم جديدة2

التي تفقـد   جديدة، ولم تنسب إلى مؤلّفيها وفي ذلك خطر السرقات العلمية العلمية،
  المعجم قيمته العلمية وأهميته.  

: ومن المعـاجم التـي وجـدنا    / معاجم تدمج معاجم مختلفة في معجم واحد3
معاجم تراثية، أو معاجم تراثية وأخرى حديثة تدمج في معجم واحد؛ وهنا وقعنا في 

نا أدرجناها ضمن المعاجم التّراثية، وهـي  إشكالية تصنيفها ضمن أحد الصنفين، لكنّ
ال تعدو أن تكون معجما أو اثنين مثل النّتيجة السادسة والستين ـ التي جمع فيهـا   
المطور بين معجم حديث هو المعجم الوسيط، ومعجم تراثي هو معجـم الصـحاح   

هـذا البرنـامج   " يقول مطوره في وصـفه:  الذي arabic mu'jmــ أو المعجم 

على ثالثة معاجم من معاجم اللغة العربية للكلمات (قاموس عربي عربي)  يحتوي

األول المعجم  .كلمة ومثَل 50000ومعجم لألمثال العربية ويحتوي على أكثر من 

ـتينات مـن القـرن     الوسيط الذي تمة في السإعداده من قبل مجمع اللغة العربي

والثّاني مقاييس اللغـة البـن    .الماضي ويحتوي على أكثر من أربعين ألف كلمة

    .تهاهـ وقد كان من أعالم اللغة وأئم 593ي سنة فارس الذي توفّ

ي اغب األصفهاني الذي تـوفّ والثّالث من كتاب المفردات في غريب القرآن للر

  .19"هـ وكتابه هذا من أفضل ما كتب في كلمات القرآن الكريم 502سنة 

بني على أساس قاعدة بيانـات كانـت فـي    ذا فإن بعض المعاجم إضافة إلى ه
األصل موقعا على الشّابكة، ثم برمج في شكل تطبيق لألندرويد ورفع على الغوغل 

   ره بالي، وأحسن مثال على ذلك ما نسب إلى معجم المعـاني الـذي طـوAtef 
sheria والذي بدأ بموقع المعاني من األردن ،com.Almaany.www  وجعـل ،
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هذا المبرمج معاجم عدة منها ما هو معجم لأللفاظ، ومنها ما هم معجـم لألسـماء   
ومنها وما هو خارج دراستنا كالقواميس ثنائية اللغة. والمالحـظ أن معـاجم هـذا    
المطور قد استنسخت كثيرا وغير فيها ناسخوها األلوان واألبعـاد ونسـبوها إلـى    

المبتدئ في علم برمجة تطبيقات األندرويد يعلم أن هناك برامج يمكن أنفسهم، ولعّل 
على سبيل المثال  APK Editorو ،ApKTOOL بها التّعديل على التّطبيقات مثل

ال الحصر، والهدف عند هؤالء هنا واضح هو كسب المال عن طريـق الغوغـل   
النّتائج المجدولـة سـابقا   بالي. هنا ننبه إلى أن أغلب التّطبيقات التي ذكرناها في 

المتعلّقة بمعاجم معاني األسماء قد نسخت عن معجـم المعـاني المتعلّـق بمعـاني     
األسماء؛ ومما يؤكّد ما ذهبنا إليه أن بعض هاته التّطبيقات قد وضـعت بعنـاوين   

محتوياتها غير ذلك، وكمثال على هذا معجم قاموس األضداد الـذي   أن معينة، إالّ
ره على أنّه قاموس لألضداد؛ لكنّه فـي  يجة الثّالثّة عشر، إذ رفعه مطونجده في النّت

الحقيقة معجم للمترادفات، ولقد نبه إلى ذلك المراجعون منذ مدة لكـن األمـر لـم    
ر، بل بقي االسم كما هو. يتغي      
جهد الرقمنة المبذول في  : قلنا سابقا إنتحليل التّطبيقات بناء على الشّكل   - ب
جاحد، غير أن المالحـظ   يقات المتحصل عليها في عملية البحث ال ينكره إالّالتّطب

لها إذا ما قورنت بالمعاجم األجنبية فإن البـون شاسـع بينهمـا، ويمكننـا إبـداء      
 المالحظات عليها في النّقاط اآلتية:

: قلنا آنفا إن معجم المعاني معجم جيد يـدمج مجموعـة مـن    سالمة اللغة -
فيه مثل معجم الرائد والوسيط والغني، ويشكر لصاحبه ضبطُه إياه بالشّكل المعاجم 

غير أن بعض الهنات والهفوات ما زالتّ موجودة به، ولعل الصورة اآلتية يمكـن  
إذ كتبـت بـالقطع    اكتتـاب ن خطأين أحدهما يتعلّق بهمزة الوصل في كلمة أن تبي

 ر الصورة أدناه).  واآلخر في شكل الكلمتين كتيبةً كتيبةً (تنظ
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ومازالتّ التّطبيقات الموجودة في حاجة إلى المراجعة اللغوية قصـد تصـويب   

  أخطائها بمختلف أنواعها من صرفية، إلى نحوية، إلى إمالئية، إلى مطبعية.
: تظهر جملة من التّطبيقات خبرة فـي اختيـار األلـوان    األلوان والتّصاميم -

نات، فضال عن التّصاميم المناسبة لمحتوى التّطبيـق  واللوغوهات والصور واأليقو
وكذا لقارئه أو مستعمله؛ غير أن بعضاً منها يبدي افتقار مبرمجه أو مطوره إلـى  

 الخبرة العملية والجمالية، بل إلى الحس التّذوقي في هذا المجال.
 Development Sham وعلى سبيل المثال قاموس معاني األسماء للمطور  

كان اختيار اللون بما يناسب الجنس، فما كان مذكرا اختيرت له الخلفيـة الزرقـاء   
وما ُأنِّث اختيرت له الخلفية الوردية، وهذا يحسب له، واألمر نفسـه فـي اختيـار    
   ر في اختيار صـورة تضـمة للبرنامج أو اللوغو، فقد وفّق المطومزيورة الرالص

  رضيعين ذكرا وأنثى.
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م التّطبيق بطريقة جيدة، فقد رتّب علـى بـابين   ا ما يأمالتّصميم فقد صم خص
ثة، فضال عن ترتيب األسماء ترتيبا أولهما لألسماء المذكّرة، واآلخر لألسماء المؤنّ
ريعألفبائيا في كّل باب، ناهيك عن إضافة خص20يصة للبحث الس.  

- يصة البحثخصخص ـ   : تعد فـي المعـاجم    اًيصة البحـث عنصـرا مهم
ة؛ لكونها تيسر البحث فيها، وتظهر هذه الخصيصة في أغلب التّطبيقـات  اإللكتروني

ـة  المرصودة في القائمة أعاله، مما يجعلها سهلة االستعمال مقارنة بالمعاجم الورقي
 رة، وليس بهـا خصا من هذه المعاجم ما كان  مأخوذا ككتب مصويصـة  وقليل جد

المعجـم  في القائمة أعـاله بعنـوان: "   65تّطبيق المرقّم تحت للبحث، نذكر منها ال

ه ال من السعودية، لكنّعبد العزيز الميهوب الذي برمجه الوسيط ومختار الصحاح" 
ملف ال عن يعدو أن يكون تطبيقا محوPDF ،ة البحـث  وهو بهذا يفتقر إلى خاصي

 أكثر منه. وسيكون الكتاب الورقي عملياً
إن موقع البالي سـتور مفتـوح للعامـة    رين: وآراء المحر عدد التّحميالت -

ويمكن لهم عند تحميلهم التّطبيقَ وتثبيته أن يضعوا آراءهم حول التّطبيق في شـكل  
تعليقات تدرج تحته، لكن حكمهم في الغالب ال يصدر عن موضوعية وال عن علـم  

ب هذه األحكام فـي  ا يجعل أغلطبيق؛ ممأو اطالع واسعين حول المجال العلمي للتّ
مهب الريح كما أن عدد التّحميالت ال يعكس بالضرورة مدى جودة التّطبيـق مـن   

    عدمه؛ ولهذا السبب لم نرتض تناول هذه التّطبيقات وفق هذا المحدد.  
: تظهر أغلب التّطبيقات تطبيقـات هـواة ال   التّطبيقات بناء على المطور  - ت

ا في هذا المجـال إذا مـا   ساتي محترفين، فالعمل المؤسالعربي ما زال عزيزاً جد
ساتي فـي  قورن بنظيره الغربي، ولتبيان ذلك وتوضيحه نعرض نسبة العمل المؤس

 ة البحث، فمجمل التّطبيقات التـي طوالتّطبيقات النّاتجة عن عملي سـات  رتهـا مؤس
بالمائـة،   43.28نسبته  ، ما يساويعربية ال يفوق عددها التّسعة والعشرين تطبيقا

وهي نسبة ضعيفة إذا ما افترضنا أن ـة والقمينـة   المؤسرية هي الحسات األكاديمي
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بإنجاز هاته المعاجم. وال يتعدى عدد هاته المؤسسات ثالثاً ال غير أوسـة  الها مؤس
، والثّالثـة  NujoomAppsسة نجوم أبـس  ، والثّانية مؤسmarqoom.orgمرقوم 

 .Soft-Golden غولدن سوفت 
وما قلناه آنفا عن مستوى التّطبيقات والهدف من وضعها على الـبالي سـتور   

ة إلى خوض المؤسة غمار هـذا المجـال   يعكس الحاجة الماسة العربيسات المعجمي
صة، وصـوال إلـى الجامعـات    البحث المتخصبدءا من المجامع اللغوية ومخابر 

  والمعاهد.
وبتركيزنا على جنسيات المطورين نجد أن أغلب المطورين ال يفصحون عـن  
جنسياتهم، ولعّل السبب يعود في أغلب األحيان إلى عدم ضرورة وضـع انتمـاء   

ر حين االشتراك، أو أن يدفع عن نفسه العنت واللوم إذا لم يعجب التّطبيـق  المطو
المراجعين، كما يمكن أن يفسر برغبة المطور في إخفاء شخصيته الحقيقيـة، ممـا   

افع إلى رفع هاته الملّ يؤكّد أيضا ما ذهبنا إليه قبل قليل من أنفات فـي أغلـب   الد
األحيان هو الجانب المادي الربحي ال غير، كما ال يمكن إغفال أمر آخر قد يكـون  

ر، وهو المتمثّـل فـي االبتعـاد قصـد     لحقيقية للمطودافعا إلى إخفاء الشّخصية ا
المستطاع عن الرياء والسمعة. وما وجدناه من تصريح باالنتماء وبالمعلومات فـي  
هاته التّطبيقات قليل جدا، فهو ال يتعدى التّسعة، في مقابل ثالثة وعشرين مطورا لم 

ـ  رح بهـا: (المملكـة   يصرحوا بجنسياتهم وانتماءاتهم. ومن هاته الجنسيات المص
  المغربية، وليبيا ومدغشقر، واألردن، والمملكـة العربيـة السـعودية، ثـم الهنـد     

  وفرنسا).
طبيقـات المتحصـل   المالحظ للتّ تحليل التّطبيقات بناء على تاريخ رفعها:  - ث

ة رفع لتطبيق معجمي عربي أحـادي اللغـة (عربـي   عليها يالحظ أن أقدم عملي- 
م، ويمكن إجمال تصنيفها حسب سنوات رفعهـا إلـى   2012عربي) يعود إلى سنة 

 الموقع في الجدول اآلتي:   
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  2017  2016  2015  2014  2013  2012  السنوات

  37  19  07  01  01  01  عدد التّطبيقات

أحادية اللغة على موقع الغوغل بالي هـي  وبهذا فإن نسبة رفع المعاجم العربية 
، بينما نجد النّسبة 2014و 2013و 2012نسبة ضعيفة في السنوات الثّالث األولى 

نوات األخيرة ورغم أنمؤشرا إيجابيا إالّ في تصاعد خالل الس أنّـه غيـر    هذا يعد
أن هناك أمرا يجب أن نضعه في الحسبان هو التّحديث الذي يمكـن   كاف، مع أن

التّطبيقات التي ما زالتّ  يمس التّطبيقات، ولهذا األمر وضعنا اإلصدار لننبه إلى أن
في إصدارها األوتحديثها إلى إصدارات  ل تنبئ فعال عن سنة وضعها، أما التي تم

أكثر جدة فسنواتها المصاحبة ليست بالضرورة أن تنبئ عن سنة وضعها، بل تنبئ 
مثّل التّطبيقات التي لم تُحدث منـذ وضـعها أربعـة    عن سنة آخر تحديث لها؛ وت
بالمائة، أي أن اثنين وأربعين تطبيقا تم تحديثـه   36.36وعشرين تطبيقا، إذ تمثّل 
  مرة واحدة على األقل.

نحاول هنا في تحليلنـا أن نركّـز    تحليل التّطبيقات بناء على إصداراتها:  - ج
   مجانيته، والثّاني هو رقم إصدار المعجمعلى أمرين: 

: يدلّنا رقم اإلصدار على أن النّسخة من التّطبيـق تجريبيـة أو   رقم اإلصدار -
رسمية، كما يمكن أن يستشف من خالله مدى اهتمام المطور بتطبيقـه وبتطـويره   
وإضافة الميزات له، ومحاولة إصالح مواطن الخلل والعطب فيه، وكذا اإلشكاالت 

 التي تحدث حين تثبيته.
نا سابقا إلى أن اثنين وأربعين تطبيقا حدث مرةً واحدةً علـى األقـل   ومثلما أشر

روها وتابعوها، وحاولوا تحسين أدائها وهذه التّطبيقات هي تطبيقات اعتنى بها مطو
والقضاء على إشكاالتها، في الوقت الذي نجد فيه التّطبيقات األربعـة والعشـرين   

ة اكتفت باإلصدار األوالباقيل، ولم تطورين بتحسين ره، ولتبيان مدى اهتمام المطو
  أداء تطبيقاتهم ومعالجة إشكاالتها نالحظ الجدول اآلتي:
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  عدد التّطبيقات  اإلصدار  الرقم

01  1.0  24  

02  1.1  03  

03  1.3  01  

04  1.4  01  

05  1.6  01  

06  2.0  03  

07  2.1  01  

08  2.4  02  

09  2.5.6  06  

10  2.5.7  06  

11  2.9  01  

12  2.9.2  01  

13  3.0  02  

14  3.1  01  

15  4.0  01  

16  6.0  02  

17  7.0  01  

18  8.0.3  01  

19  8.2.1  01  

20  8.4.0.1  05  

21  Dict pro 03  



كاء�ا�صطنا	ّي�الواقع�
ّ
 والّرهاناتاللغة�العربّية�وبرامج�الذ

 

  
284 

 

  

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلصدارات المتأخّرة هي إصدارات لتطبيقـات أنتجتهـا   
سات تابعت منتجاتها، وحاولت التّحسين من أدائها فعلى سبيل المثال وصـلت  مؤس

تلك المعاجم قد  ا يعني أن، مم8.4.0.1إلى  Soft-Golden إصدارات تطبيقات 
  مرت بتحسينات عدة.

- ةمجة      :التّطبيقات انية البرنامج مـن عـدمها إلـى إسـتراتيجيترجع مجاني
ر نفسه، وانقسمت التّطبيقات تبعا لذلك إلى قسمين: مجاني ومدفوع، والجدول المطو

  اآلتي يمثّل عدد التّطبيقات المجانية، وعدد التّطبيقات المدفوعة:
  عدد اإلصدارات المدفوعة  عدد اإلصدارات المجانية

54  12  

واد األعظم من ه والمالحظ أنذالسه التّطبيقات مجرو هاتـه  اني، ويهدف مطو
 تَ التّطبيقَ روادبح كلما ثبالمعاجم من وراء ذلك إلى شيوع التّطبيق، فضال عن الر

  البالي ستور، نظراً الحتواء التّطبيقات المجانية على اإلعالنات المدفوعة.
  قاط اآلتية:م في النّختاما نحاول تلخيص ما تقد :خاتمة-4
• ـة اللغـة (عربـي    إنة أحاديواد األعظم من تطبيقات المعاجم العربيالس- 

عربي) هي تطبيقات صادرة عن هوصـين ذوي  اة، ال عن محترفين أو عن متخص
 دراية بالمعجمية واللسانيات الحاسوبية.

كثير من التّطبيقات مستنسخة ــ بتصرف بسيط ــ عن بعض التّطبيقات  •
 النّاجحة، والهدف من وراء ذلك ربحي مادي ال غير.

، وتفتقر إلى PDFبعض التّطبيقات عبارة عن كتاب عادي في نسخته الــ  •
 أداة للبحث فيه، وهنا يكون الكتاب العادي أحسن من التّطبيق.

بعض األفكار القت استحسانا كدمج عدة معاجم في تطبيق واحـد علـى أن    •
ل عما هـو  يميز ما هو للمعجم األو بها في المتن، كأنتعزى الشّروحات إلى أصحا

 للمعجم اآلخر.
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• سات، وهو مـا ينبغـي أن يكـون    تطبيقات األفراد أكثر من تطبيقات المؤس
معكوسا، فالمؤسصة كالجامعات والمعاهد ومخابر البحوث والمجـامع  سات المتخص

 ور.اللغوية هي الجديرة بإنشاء المعاجم ورفعها على البالي ست
• الحظنا أن طرح تحديثات لها، وال تتابع لتحسين  الكثير من التّطبيقات ال يتم

ا يخلق الكثير من االشمئزاز والعزوف لدى المستعملين.أدائها مم 
• غم من أنالة  بالرنوات األخيرة بالتّطبيقات الجومنظّمة األلكسو عنيت في الس
ة ألحسن التّطبيقات، كماوخصة لتعليم برمجة  صت جائزة سنويتنظم دورات تدريبي

ر في الغوغل بالي ـ رغم أهميته  ها لم تفتح حسابا كمطوأنّ التّطبيقات الجوالة؛ إالّ
ــ ولم ترفع فيه أيا من تطبيقاتها الفائزة في مسابقاتها السنوية ولو كانت مدفوعة 

 وهو ما يمكن أن نراه نقصا من جانبها.
تين األخيرتين ازداد؛ لكنه غير كاف، مما يحفّزنـا  االهتمام العربي في السن •

إلى تجنيد الطّاقات المتخصصة لسد الفراغ الهائل، وإغالق الطّريق أمام المتطفّلـين  
 والمصطادين في الماء العكر.

هناك من التّطبيقات ما يحتاج إلى تدقيق ومراجعة لغـويين؛ نظـرا لكثـرة     •
ة والنّحويرفية والصة.األخطاء اإلمالئية والمطبعي 

أخيرا نرجو أن تكون الورقة البحثية قد وفقت إلى ما كانت تصبو إليه، واهللا من 
  وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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أهمية اللغة العربية قد تفاقمت مع ارتباطها بالدين مما ال شك فيه أن : صالملخّ
اإلسالمي، والقرآن الكريم، مما حدا بالكثير من الشّعوب اإلسـالمية لـتعلّم اللغـة    

ة فهم نصوص القرآن، وأيضاً فإنة بغيالقرآن الكريم قد وضع أسساً لقواعد  العربي
 ا يجعل كتاب اهللا الحـامي األوة لم تكن واضحة، أو معلومة سابقاً، ممل للّغـة لغوي  

زد على ذلك ارتباط هذه اللغة بالمعرفة، والحكمة، وليونة هذه اللغة في االسـتعمال  
  الرقمي والحاسوبي.

في  وجّل لعربية، وإعجازه عززد على هذا اإلعجاز اإللهي في القرآن، واللغة ا
خلق اإلنسان، وتقويمه، وباألخص في تركيبة الدماغ البشري، والذي يعد الكمبيوتر 

ا، وتطوا على وجه األرض، ومع ذلـك ال يـتقن الكثيـر برمجتـه     األكثر تعقيدر
م بدماغه ببرمجيات قديمة، ربما صلحت في زمن ما، وكغيره فمعظمنا يدير، ويتحكّ

ن مـن خـدمتنا   زة الذّكية يحتاج الدماغ إلى تحديث، وبرمجة دائمة ليتمكّمن األجه
": "نحن عبارة عـن طاقـة   Albert Einsteinبطريقة صحيحة فكما قال "أينشتين" "

ر فيما حولها، فعندما نستطيع تطوير طرق تفكيـر إيجابيـة   ثّؤر بما حولها، وتُتتأثّ
يجابية، وهذه العادات ستغير نظرتنـا  سنتكمن بعدها من تحويل أفكارنا إلى عادات إ

  للحياة، ومن ثم استجابة الحياة، وبيئتنا المحيطة لنا"
ا يروج إليه اليوم هو ما يسمى "بالذّكاء االصطناعي" الذي يقربنا أكثر مـن  ومم

حقيقتنا ويساعدنا على إدراك مدى تأثير العقل الباطني على حياتنا اليومية، زد على 
ء االصطناعي من خالل البرامج اإللكترونية لخدمة اللغـة العربيـة   ذلك قدرة الذّكا
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والقرآن الكريم، كالذّكاء االصطناعي في األضـداد، والـذّكاء االصـطناعي فـي     
االرتباط بين اآليات من خالل التّحليل الموضوعي، والـذّكاء االصـطناعي فـي    

 ائر في القـرآن الكـريم  التّشكيل والتّوفيق بين االضداد، زد على ذلك الوجوه والنّظ
والذّكاء االصطناعي في الفاصلة القرآنية، وفي جمال القرآن، ومقاصد الحذف فـي  

  القرآن الكريم.
كاء االصطناعي دور في خدمة اللغة العربية، والقرآن الكريم من خالل فهل للذّ

  المعاجم المفهرسة، أو المواقع اإللكترونية؟.
ت الحاسوبية، الذّكاء االصطناعي، اللغـة العربيـة   اللسانيا الكلمات المفتاحية:

  القرآن الكريم، المعاجم المفهرسة.
  

Summary:Undoubtedly, the importance of the Arabic language has 
been exacerbated by its association with the Islamic religion and the 
Holy Qur'an, which led many Muslim peoples to learn Arabic in order 
to understand the texts of the Qur'an. The Book of God makes the first 
protector of language, moreover, the link of this language to 
knowledge, wisdom, and softness of this language in digital and 
computer use. 

In addition to this divine miracle in the Koran, the Arabic 
language, and the miracle Almighty in the creation of human, and 
calendar, especially in the composition of the human brain, which is 
the most complex computer and sophisticated on the face of the earth, 
yet not much mastered programming, most of us manage, and control 
his brain with software Like other smart devices, the brain needs to be 
updated and programmed permanently to be able to serve us properly. 
As Albert Einstein said: "We are energy that is affected by what is 
around it and is affected by it. Develop positive ways of thinking, then 
we can transform our ideas into positive habits, These habits will 
change our view of life, and then life response, and our environment 
surrounding us" . 

What is being promoted today is the so-called "artificial 
intelligence" which brings us closer to our reality and helps us to 
understand the impact of the subconscious mind on our daily lives, as 
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well as the ability of artificial intelligence through electronic 
programs to serve the Arabic language and the Holy Quran, such as 
artificial intelligence in opposites, artificial intelligence In the link 
between verses through objective analysis, artificial intelligence in the 
formation, and reconcile opposites, in addition to the faces and 
isotopes in the Koran, and artificial intelligence in the Koran, and in 
the beauty of the Koran, and the purposes of deletion in the Koran. 

Does artificial intelligence have a role in serving the Arabic 
language and the Holy Quran .?  

key words: Computational Linguistics, Artificial Intelligence, 
Arabic, Quran, Indexed Dictionaries. 

  

ـ   قد ال يدرك الكثيرون منّا مدى أهمتقديم: ة" فـي حيـاة "األمة "اللغة العربية ي
ة"، كما ال يدركون أنغة، وضمان استمراريتها يكون بقدر محافظتنا حفظ اللّ العربي

كأفراد ناطقين بها، ولن تكون أي أمة سيدة نفسها، قوية في تماسكها، وبانيـة  عليها 
لمستقبلها، إالّ إذا اعتزت بلغتها، وكانت هي لسانها في المدرسة، والبيت، والشّارع، 

  .والمسجد والجامعة، وكل مجاالت الحياة
غة العربية" قائمة إلى يومنا هذا، واللّه خير حافظ لهـا، إذ حـرص   مازالتّ "اللّ

على ديمومتها، وضمن بقاءها، مادام القرآن باقيا يذكر، وهذا ال يعني أنّنا معفـون  
  ن هذه المهمة، بل واجب علينا حمايتها، وخدمتها، فنحن أهلهـا، وهـي لغتنـا   م

المحافظة عليها دين علينا، وتعلمها ولساننا المبين وحافظة تراثنا منذ قرون عديدة؛ ف
  .فرض على كل عربي

كلّما اتّسعت حضارة األمة، وكثرت حاجاتها، ومرافق حياتها، وارتقى تفكيرهـا  
نهضت لغتها، وسمت أساليبها، وتعددت فيها فنون القول، وتغيرت معـاني بعـض   
مفرداتها القديمة، وظهرت فيها مفردات أخـرى جديـدة عـن طريـق "الوضـع"      

  .و"االشتقاق" و"االقتباس"... وغيرها، للتّعبير عن المسميات، واألفكار الجديدة
غة ليست مجرد ضوضاء، أو أصوات تلقى في الهواء، وإنّمـا هـي فـي    إن اللّ

وخبراته، ودليل شخصيته  ،حقيقة األمر، وجوهره تجسيد حي لكل معارف اإلنسان
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والعقل، فالكالم الذي يؤديه اللّسـان  وهويته وهي بمثابة الكاشف عن مكنون النّفس، 
ما يستمد مادته مـن مخـزون عقلـه، ونفسـه؛ أي: مـن      ال يصدر من فراغ، وإنّ

  .محصوله المعرفي والثّقافي
غة التي توحد صفوفنا، وعقولنا، وهي عماد شخصيتنا، ال يمكن أن يـتم  وهذه اللّ

نجدها في عصرنا هـذا   لها الرقي إالّ إذا استعملت في جميع الميادين، وفي الواقع
   ا، ألنا، وسياسـيا، واقتصـاديا، واجتماعيا، وثقافيمضطربة اضطراب أهلها فكري

غة مرآة عاكسة لكل مناحي النّشاط اإلنساني في مجتمعنا، فهي تواجه مزاحمـة  اللّ
غات األجنبية من جهة أخرى، وهـذا مـا   مزدوجة من العاميات من جهة، ومن اللّ

 غويـة الكيان الذّهني إلى التّجسيد العملي عن طريق الممارسة اللّ يجعلها تخرج من
  .أو استعمال اللغة، وهو مدعاة لالهتمام، والنّظر في استراتيجياتها المتّبعة

غة من أهم القضايا التي تشغل بال النّاطقين بها، ومن أسـمى  قضية تطوير اللّف
والثّقافيـة   ،المؤسسات العلميةو ،غايات، ومرامي المجتمعات، وأكبر أهداف الدول

النّهوض بها نهوض بالمجتمع كله، وتطورها يسهم في تطوير المجتمع ألن  مه وتقد
عبير فحسـب، وال وسـيلة   غة ليست أداةً للتّوانتشار الوعي، والثّقافة، والمعرفة، فاللّ

ها شأن من لكنّواصل بين األفراد، وال شأنًا من شؤون العلم، والثّقافة، والتّدريس، للتّ
شؤون الهوية، واألمن القومي، والسيادة الوطنية، واالستقرار االجتماعي، والنّفسي 

ـ  ف رئيس من مؤلّغة مؤلّحيث اللّ ة في كّل بلد، أو وطـنٍ، أو أمة، بـل  فات الهوي
الهوية مفهوم ذو داللة لغوية، واجتماعية، وثقافية، يعني اإلحساس باالنتمـاء إلـى   

غة فهي النّاطق الرسـمي  ا اللّواالجتماع، أم هوية التي هي الدين، والثّقافة،أركان ال
  .بلسان الهوية، ووسيلة إدراك العالم، وتصنيف المجتمعات

ر والتّطو ،غات الطّبيعية، ولذا فهي محكومة بعوامل التّغيرغة العربية من اللّواللّ
تتطور، وتتّخذ الشّكل الذي تريـده  غات، ولم يعد ممكنا تركها الذي يصيب جميع اللّ

وغير الحكومية، وعدم التّدخل فـي   ،دون تدخل مقصود، من قبل الجهات الحكومية
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لـذلك  ، هجاتوفعال، يؤدي إلى ضعف الفصحى، وانتشار اللّ ،سيغة بشكل مؤساللّ
ك اللّغوي" في وقت مبكر جدا، وهناطوير "بالتّ بقضية نرى اهتمام الدول األوروبية

العشرات من الدول التي خططت للغتها، وعملت على التّأثير فيها، والتّـأثير فـي   
ساتوظيفتها، ومكانتها داخل المجتمع، وجعلت لذلك مؤس، ة، على وميزانيات خاص

خالف أغلب الدول العربية التي لم تتعد عقد المؤتمرات، والنّدوات في هذا المجـال  
  لى أرض الواقع، لعالج الواقع اللغوي السيء.ولم يكن هناك من سياسة فاعلة ع

غة العربية قد تفاقمت مع ارتباطها بالدين اإلسالمي مما ال شك فيه أن أهمية اللّو
غة العربية بغية فهم والقرآن الكريم، مما حدا بالكثير من الشّعوب اإلسالمية لتعلّم اللّ

ة لـم تكـن    القرآن الكريم قد نصوص القرآن، وأيضاً فإنوضع أسساً لقواعد لغوي
ا يجعل كتاب اهللا الحامي األول للّغة، زد على ذلـك  واضحة، أو معلومة سابقاً، مم

غة بالمعرفة، والحكمة، وليونة هذه اللغة فـي االسـتعمال الرقمـي    ارتباط هذه اللّ
  .والحاسوبي

في  وجّل وإعجازه عزغة العربية، زد على هذا اإلعجاز اإللهي في القرآن، واللّ
خلق اإلنسان، وتقويمه، وباألخص في تركيبة الدماغ البشري، والذي يعد الكمبيوتر 
األكثر تعقيدا، وتطورا على وجه األرض، ومع ذلـك ال يـتقن الكثيـر برمجتـه     

ما صلحت في زمن ما، وكغيره م بدماغه ببرمجيات قديمة، ربفمعظمنا يدير، ويتحكّ
ماغ إلى تحديث، وبرمجة دائمة ليتمكّمن األجهزة الذّكين مـن خـدمتنا   ة يحتاج الد

نحن عبارة عـن طاقـة   . "Albert Einstein"  بطريقة صحيحة فكما قال "أينشتين
ر فيما حولها، فعندما نستطيع تطوير طـرق تفكيـر إيجابيـة    ثّؤتتأثر بما حولها وتُ

ذه العادات ستغير نظرتنـا  من بعدها من تحويل أفكارنا إلى عادات إيجابية، وهسنتكّ
استجابة الحياة، وبيئتنا المحيطة لنا للحياة، ومن ثم"  

ومما يروج إليه اليوم ما يسمى "بالذّكاء االصطناعي" الذي يقربنـا أكثـر مـن    
ويساعدنا على إدراك مدى تأثير العقل الباطني على حياتنـا اليوميـة، زد    ،حقيقتنا



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
294 

 

  

غـة  من خالل البرامج اإللكترونية لخدمـة اللّ  "الذّكاء االصطناعي"على ذلك قدرة 
العربية والقرآن الكريم، كالذّكاء االصطناعي في األضداد، والذّكاء االصطناعي في 
االرتباط بين اآليات من خالل التّحليل الموضوعي، والـذّكاء االصـطناعي فـي    

ـ  رآن الكـريم  التّشكيل والتّوفيق بين االضداد، زد على ذلك الوجوه والنّظائر في الق
والذّكاء االصطناعي في الفاصلة القرآنية، وفي جمال القرآن، ومقاصد الحذف فـي  

  .القرآن الكريم
غة العربية، والقـرآن الكـريم مـن    دور في خدمة اللّ "كاء االصطناعيللذّ"فهل 

  اإللكترونية؟خالل المعاجم المفهرسة، أو المواقع 
ـ إليهـا   وصـل  التي التّقنياتى قائم على أرق لعلنا اليوم نعيش في عالم ر والتّط

مـن   مكانته غوي الذي نال هو اآلخربالجانب اللّ قتعلّیالتّكنولوجي، خصوصا ما 
 واقتحمت اإللكترونية،غة عالم الحوسبة دخلت اللّ ثیح ة،یهذه النّهضة التّكنولوج

  .ةیالمعلومات مجال
ـ میتعل"ولعـّل   ا،یمن هذه التّكنولوج نیادیر من المیكث دیتستف اللغـة   ةّی

وآدابها باستخدام الحاسـوب مـن أحـدث     ةّیغة العرباللّ میفتعلا ضمنه "ةّیالعرب
الحاسوب لخدمة  اتیتقن عیتهدف إلى تطو التي المعاصرة، ةّیمیجاهات التّعلاإلتّ

ـ تكنولوج اتیآل اعتماد وذلك من خالل ةّیالعرب ةّیغوسات اللّاالدر ـ عال ةی  ةّی
غة العربية اللّ وبما أن"، ةّیالحاسوب اتیاللسان"مجال  قترحهایو ،تضمنها ةّیالفعال
ها أسبق من فإنّ -بل وبتعدد األسماء للمسمى الواحد  -معروفة بكثرة ألفاظها، لغة 

بِحكم التّضخم التّكنولوجي الهائل  وإلى عصرنة العلوم غيرها إلى أن تلج إلى اآللة،
ر طـو غة العربية لغة مواكبة للتّالذي يشهده العالم حاليا؛ لذلك تم التّفكير في جعل اللّ

سوى حوسبتها؛ ِلما تملكـه مـن    اليوم وسيلة من والعلمي، وليس هناك ،الحضاري
خصوصيمجتمع ات تؤه جة"لها لتلة العالميناعة اللغويالص". 
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وجهين والحاسوب أصبحا  ،غةاللّ إن اللسانيات الحاسوبية والذّكاء االصطناعي:
؛ إذ أصبحت الدراسات اللغوية المعاصرة تعتمد اعتمادا مباشرا علـى  لعملة واحدة

رة، ومن هذا المنطلق لعبت الفروع المختلفة للسـانيات  وبرامجه المتطو ،الحاسوب
في فهم اللغات وتطويرها ألهـداف مختلفـة    را أساسياالنّظرية منها والتّطبيقية، دو

ـ   سانيات ذلك أنسانيات الحاسوبية أحدث فروع اللّولعل فرع اللّ ة اللغة تقع فـي قم
ة، والحاسوب هو ذروة التّقنيات الحديثـة   الموضوعات التي تهتمبها العلوم اإلنساني

أتى ليلعب دورا مهما في عصر أصبحت فيه التّكنولوجيا السمة األبرز في حياتنـا  
والمعرفية، لذا كان من الضروري أن تلتقي اللغة بالحاسـوب، فاللغـة    ،صاليةاالتّ

والـدالالت   ،ي تعبر عن المفاهيمتنمو بنمو مصطلحاتها، والمصطلح هو الوسيلة الت
  ".والصرفية، والنّحوية والداللية ،الصوتية"المختلفة في مستوياتها األربعة: 

 Linguistique" "للسانيات الحاسوبية"تعريفات  فمن خالل هذا الكالم نجد عدة
Computationnelle"،        "ـةفرعـا مـن فـروع "اللسـانيات التّطبيقي والتي تعـد

"Linguistique appliquéeنتيجة اختالف  لهاأعطيت مجموعة من المسميات " و
علـم  " ،"ةيللغات الحاسوب"ا والخلفيات، ومن تلك التّسميات ،المنطلقات والمرجعيات

 "اللغويـات المعلوماتيـة  " اإلعالمية"، اتياللسان" ،"ةياآلل اتياللسان"، "اللغة الحاسبي
 إعطاء تعريف لهـا  علينا بعصي فتعدد هذه المسميات، .. إلخ".علم حساب اللغة"و

فـي اللغـة    بحثي ثیباللغة، بح هتمیعلم " هالكن ما يمكن أن يجمع بينها هو أنّ
ف )، وتتـألّ وتريالكمب ةي(الحاسبات االلكترون لمعالجتها في اآللة عةيكأداة ط ةيالبشر

ـ ليالتّحل اتهایمسـتو  عيبجم "ةالعام اتیاللسان"مبادئ هذا العلم من   ةي: الصـوت ةي
)، ومن علم الـذّكاء  وتري(الكمب ةيومن علم الحاسبات اإللكترون ةيوالدالل ة،یوالنّحو

ف وتتـألّ  ،هذه الفروع تتناسق ثيح اتياضياالصطناعي، وعلم المنطق، ثم علم الر
  . )01("اآللي اتيعلم اللسان"لتشكل مبادئ 
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دراسة علمية للغة الطّبيعية من هي  الكالم من خالل هذا "فاللّسانيات الحاسوبية"
راسة ال يمكن أن تتمة ألنظمـة   إالّ منظور حاسوبي، وهذه الدببناء برامج حاسوبي

ومحاكاة نظام عمل الدماغ البشري لـنظم عمـل    ،غات البشرية من خالل تقييساللّ
وهناك من يعرفها بأكثر من ذلك، ويذهب إلى اعتبارها "الدراسـة   ،الحاسب اآللي

ـ ظام اللّالعلمية للنّ ى هـدفها فـي   غوي في سائر مستوياته بمنظار حاسوبي، ويتجلّ
غة إلى الحاسـوب  عند إدخال اللّ، ف)02("تطبيق النّماذج الحاسوبية على الملَكة اللغوية

ولغـة   ةياإلنسـان  غـات اللّ في ذلك ويستي اضي،ير ريتصبح "لغة قائمة على تفك
هايفف ةیغات اإلنسانا اللّالحاسوب، أم ـ قدر غ ةیاضیمن الظّواهر الر ـ ي ري  ر،يس

ـ غة مبنكما هو معلوم، واللّ دييذات طابع عقلي رمزي تجر اتياضيوالر علـى   ةي
  .   )03(واضح لكل باحث" نيالذّهني ما هو ب ديمن التّجر هايوف، رموز

سانيات الحاسوبية ذلك العلم الذي يحاول ربط عالقـة  كانت اللّ وفي هذا اإلطار،
غات الطّبيعيـة معالجـة آليـة    سانيات والمعلوميات، قصد معالجة اللّبين علمي اللّ

 راسـة غـات كمجـال أسـاس للد   وتعلُّـم اللّ  ،فجعلت من موضوعها الرئيس تعليم
  .والتّجريب

   يسـتقل أحـدهما عـن اآلخـر    مكونان متكـامالن، ال  "للسانيات الحاسوبيةو"
  :والمكونان هما

قضايا في اللسانيات النّظرية، تتناول النّظريـات  ــ ": ويعنَى بالمكون النّظري
كمـا  " ،)04("وفهمها ،الصورية للمعرفة اللغوية التي يحتاج إليها اإلنسان لتوليد اللغة

المشكالت اللغوية كالتّرجمـة  يعنى بالبحث عن كيفية عمل الدماغ اإللكتروني لحل 
    .)05("اآللية من لغة إلى لغة أخرى

ن التّطبيقي:المكو النّاتج العملي لنمذجة االستعمال اإلنساني للغةـــ "ب ويهتم 
وهو يهدف إلى إنتاج برامج ذات معرفة باللغة اإلنسانية، وهذه البرامج مما تشـتد  
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العقبة األساسية في طريـق   ان واآللة؛ إذ إنالحاجة إليه لتحسين التّفاعل بين اإلنس
  .)06("والحاسوب إنّما هي عقبة التّواصل ،هذا التّفاعل بين اإلنسان

ن المكـو "يختص بمعرفة كيفية عمل الدماغ اإللكترونـي، و  "فالمكون النّظري"
غوية، مما يعنـي  والمشكالت اللّ ،يختص بتسخير ذلك العقل لحل القضايا "التّطبيقي

والحاسوبيين، والتّعاون فيما بينهم، للخروج بنتـائج   ،غويينضرورة االلتّقاء بين اللّ
تسهم في تذليل العقبات، وحل المشكالت التي تواجـه التّحليـل الحاسـوبي للغـة     

تقوم على تصـور   -النّظري والتّطبيقي –نيها سانيات الحاسوبية بمكوالطّبيعية فاللّ
ة التي يقوم بها ل الحاسوب عقال نظري يتخيبشريا، محاولة استكناه العمليات العقلي

ـ أنّ وإدراكها، إالّ ،وفهمها ،غةالعقل البشري إلنتاج اللّ ه ها تستدرك على الحاسوب أنّ
مه له اإلنسان لذا ينبغي توصـيف  حسب البرنامج الذي صم جهاز أصم ال يعمل إالّ

ة اإلشكاالت التي يستطيع اإلنسـان  غوية له توصيفا دقيقا بحيث تستنفذ كافالمواد اللّ
    .)07(إدراكها

 L'intelligence هذا عن "اللّسانيات الحاسوبية" أما عن "الذّكاء االصطناعي" "
artificielle "ـة    ،ذو خلفيات هو اآلخر كعلم من العلوم الجديدةومرجعيـات علمي

ة هي فهم ملكة الـذّكاء لـدى اإلنسـان    ،دة له هدف واحدمتعدة أساسيواستراتيجي  
ومـع أن   ،والمعلومات اإلنسـانية  ،ألجل أن يستطيع الحاسوب "استيعاب" المعرفة

كاألنظمة الخبيرة التي تحاكي  - علماء الذّكاء اإلنساني وفقوا في بناء برامج ناجحة
وتشبثا بالبحث فـي جـوهر    ،اد رسوخادزااعتقادهم  فإن - الخبرة اإلنسانية مثال

  .الذّكاء اإلنساني وماهية وظيفته
فرعا من المعلوميات يقوم بإعـادة إنتـاج بعـض     "الذّكاء االصطناعي"ويعتبر 

وفهمهـا   ،وغيـر اللغويـة   ،مظاهر الذّكاء اإلنساني من إدراك للعالمات اللغويـة 
وإذا كان "الذّكاء"  ،واستخدامها في ظروف جديدة ،إنتاجها وتخزينها ثم ،واستيعابها

 "الذّكاء االصـطناعي "ن من حيث داللتّهما، فإن علماء ين متقاطعيو "التّعقل" مفهوم
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بهـا ضـبط    والنّجاعة التي يـتم  ،دليل على تلك القدرةاختاروا مصطلح "الذّكاء" للتّ
أو  ،وكذلك للوصول إلى فهم التّجربة الشّعورية لدى اإلنسـان  ،الظّروف الملموسة
  حتى لدى الحيوان.

وقدراتـه   ،في قدرتها وظائف اإلنسان إلى حد كبير الحاسوب آلة ذكية، تحاكيف
إلى "تفسـير كيفيـة   يهدفان  " و"الذّكاء االصطناعي"سانيات الحاسوبيةاللّ"فالذّهنية؛ 

بمعنى ؛ )08(واستعمالًا" ،واكتسابا ،اشتغال الذّهن البشري في تعامله مع اللغة، معرفة
وتقييسـه مـن    ،ه أصبح في إمكان الحاسوب محاكاة نمط اشتغال العقل اإلنسانيأنّ

غة الصناعية، كما أصـبح أيضـا   خالل لغة صورية خوارزمية أشبه ما تكون باللّ
مجالًا تطبيقيا الختبار الفرضيات حول الطّريقـة التـي يشـتغل بموجبهـا العقـل      

  .اإلنساني
إلنسان إحداث، وتصميم برامج الحواسيب التـي  "فبالذّكاء االصطناعي" يمكن ل

تحاكي أسلوب الذّكاء اإلنساني لكي يتمكّن الحاسوب من القيام ببعض المهام بـدال  
من االنسان، والتي تتطلّب التّفكير، والتّفهم، والسمع، والتّكلم، والحركـة بأسـلوب   

يحـدد الهـدف    أحد العلـوم التّطبيقيـة   "الذّكاء االصطناعيمنطقي ومنظّم، فكون "
ئيسي له بجعل الحاسوب اآللي أكثر ذكاء، ثموجعـل   ،فهم الـذّكاء اإلنسـاني   الر

وعليه، فبعد أن كان الحاسوب آلةً ذات قدرة عظيمـة  ، الحاسوب أكثر نفعا لإلنسان
وأطولهـا، أصـبح فـي     ،في التّعامل، وبسرعة فائقة، مع أعقد العمليات الحسابية

مة آلة ذكيـة قـادرة علـى تـداول مختلـف      مات المتقدتطبيقات تكنولوجية المعلو
على قواعد المعارف  "الذّكاء االصطناعي" زيركّلذلك  وتحليلها وتداولها ،المعلومات

غة العربية استفادتْ منه كثيرا في إنجاز واألشمل من قواعد البيانات، واللّ ،األعمق
غـة دون  لمعضـلة اللّ  ه ال حّلتطبيقات لغوية حققت بها قفزة نوعية؛ مما يفسر أنّ

 وهندسة المعرفة، سـعيا إلـى عالميتهـا    "،الذّكاء االصطناعي"اللجوء إلى أساليبِ 
  .ووحدتها
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 اخـتص اهللا بهـا  العقل من أعظم النّعم يعد  الذّكاء االصطناعي والقرآن الكريم:
ـ  ، إذ يميز بهاإلنسان افع والضـار  بين الحق والباطل وبين الخير والشّر، وبين النّ

أودعه اهللا بدن اإلنسان يدرك به الصالح من الفسـاد، ويـدرك بـه المعلومـات     
الصحيحة النّافعة والمعلومات الخاطئة، ويفرق به بين الذّوات، ويناط به التّكليـف  

ـ  وجّل اهللا عز وأكرمه ،ب عليه الثّواب والعقابالذي يترتّ زه عـن سـائر   به، ومي
ـ المخلوقات، فقد جعله با ز بـين الحـق والباطـل    لعقل يدرك حقائق الوجود، ويمي

واتقاء المضار وبه يتواصـل   ،والحرام، وبه يهتدي إلى تحقيق المصالح ،والحالل
ما أعطي عبد بعد اإلسالم أفضـل مـن عقـل    ": "العالء وأب، يقول "مع بني جنسه
  .   )09("صالح يرزقه

ـ  ، زة لإلنسـان الذّكاء هو من الخصائص الممي فيه، أن شك مما الو ه حيـث إنّ
ه، بلغة أخرى، ملكة الفهم إنّ ،والتّعبير ،واالبتكار ،حصيلة جملة من القدرات كالفهم

وتوضيح األفكـار   ،والتّعريفات المختلفة، بضبط الداللة ،فهم األشياء ،عند اإلنسان
وتحديـد   ،والتّذكر ،والتّحليل ،سيروالتّف ،واالستدالل ،والقيام باالستنتاج ،والمعارف

وعلى الـرغم مـن    ،وإدراك العالقات ،وحل المشكالت ،ورسم الخطط ،األهداف
قة بماهية الذّكاء، فقد وضـعت تعريفـات   التّعقيدات التي أحاطت بالدراسات المتعلّ

ة له مستندة إلى هذه القدرات المنسوبة إليه.  عام  
  "أن نكتشف حقائق فـي القـرآن الكـريم    اعيكاء االصطنفيمكننا من خالل "الذّ

  ":األضداد"في  فمثال
: القاسطون هنا هـي عكـس   "15"الجن:  ﴿وَأمّا الْقَاسطُون فَكَانُوا ِلجهنَّم حطَبا﴾

  .موهي هنا للذّ ؛المقسطين
﴾الْكَرِيم زِيزَأنْتَ الْع خان:  ﴿ذُقْ ِإنَّكفهو : رغم الوصف بالعزيز الكريم "49"الد

  .للذم أيضا
  .: بمعنى أقسم"75"الواقعة:  ﴿فَال ُأقْسم بِمواقعِ النّجومِ﴾
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بمعنى فال جناح عليـه أن ال   ":158"البقرة:  ﴿فَلَا جنَاح علَيه َأن يطَّوفَ بِهِما﴾
  .يطوف بهما

﴾يدشالر يمللََأنتَ الْح ا: هنا الوصف للذّ"87"هود:  ﴿ِإنَّكم أيض.  
ا من جهة، ومن جهة أخرى سعة اللّغة العربية، وتعدد ألفاظها، مما يجعلهـا  هذ

مميزة عن سائر اللغات، فلكل لفظ من هذه األلفاظ معنى دقيق خـاص بـه، وقـد    
ت اأو العبـار  ،معالجة المعاني الدقيقة بين الكلمـات نواجه هذا في القرآن الكريم ف

كاء يمكـن للـذّ   صين، لذلكير المتخصالمتقاربة هي من األمور التي يعجز عنها غ
ـ  كمـا  ، ةاالصطناعي إذا ما زود بالبيانات الكافية أن يساعد في تحديد المعاني بدقّ

 ت المتشـابهة اأن يكتشف االختالف اليسير في العبـار  "كاء االصطناعيللذّ"يمكن 
  :ويبين الفرق بينهما، مثال ذلك

الَ تُسمع الْمـوتَى والَ تُسـمع الصـم    ِإنَّك من سورة النّمل: ﴿ 81 – 80اآليتان 
الْعميِ عن ضاللتّهِم ِإن تُسمع ِإالَّ من يْؤمن  بِهاديالدعاء ِإذَا ولَّوا مدبِرِين وما َأنتَ 

﴾ونملسم منَا فَهاتبَِأي.    
مع الْمـوتَى والَ تُسـمع   الَ تُس فَِإنَّكمن سورة الروم: ﴿ 53 - 52 اآليتانبينما 

الْعميِ عن ضاللتّهِم ِإن تُسمع ِإالَّ مـن   بِهادالصم الدعاء ِإذَا ولَّوا مدبِرِين وما َأنتَ 
 ﴾ونملسم منَا فَهاتبَِأي نْؤمي  

 262ف ااألعـر  رحـيم﴾  الْعقَابِ وانَّه لَغَفُـور  لَسرِيع ﴿ِإن ربكوقوله تعالى: 
  .262 :األنعام الْعقَابِ وانَّه لَغَفُور رحيم﴾ سرِيع﴿ِإن ربك وقوله: 

؛ ونحو ذلك في قوله تعالى في الكلمات القرآنية المتوافقة المعنىومن ذلك أيضا 
  اآليات:

  "87 :األنعام"﴿واجتَبينَاهم وهدينَاهم ِإلَى صراط مستَقيمٍ﴾ 
 ﴾شَاءن يم هلسّن رتَبِي مجي اللَّه ّنلَٰك179 :ناآل عمر"﴿و"  

 ﴾يثادتَْأوِيِل اَألح نم كمّلعيو كّبر تَبِيكجي كَذَِلك06 :يوسف"﴿و"  
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  "121 :النّحل"﴿شَاكرا لَِّأنْعمه اجتَباه وهداه ِإلَٰى صراط مّستَقيمٍ﴾ 
  "122 :طه"﴿ثُمّ اجتَباه ربّه فَتَاب علَيه وهدٰى﴾ 

 ﴾يناِلحالص نم لَهعفَج هّبر اهتَب50 :القلم"﴿فَاج"  
  الذّكاء االصطناعي وصناعة المعاجم:

 ت فيـه ، وانتشرةالمعرف ت فيهتفجر االعصر الذي نحيا تحت ظالله عصريعد 
صال، والمعلوميات، ولقد أحدثت هذه التّطورات والتّكنولوجيا، واالتّ، والعلم، ةالثّقاف

ووسائلها تأثيرا بارزا على مختلـف منـاحي الحيـاة اليوميـة لألفـراد       ،بأدواتها
وتطبيقاتها فـي إنجـاز عملـه     ،والجماعات إلى درجة أصبح الكل يستغل نتائجها

ة على مختلفوبموجب هذه الظّاهرة طرأت تغياألنشطة التي يقوم بهـا   رات جذري
ن ثمة أصبح يعيش على إيقاع االنفجار المعلوماتي، وبذلك بِتْنـا نجـد   اإلنسان، وم

إلـخ، وبهـذا   ...غة، واالقتصاد، والتّعليم، واللّبنوكالحاسوب في اإلدارة، وال صدى
وجليلة لإلنسان في مجاالت عديـدة، ويعـد    ،وسخية ،فالحاسوب قدم خدمات مرِنة

  .غوي من أبرز تلك المجاالت، وهذه االستفادة تزداد يوما بعد يوممجال اللّال
هذا التّفجر المعرفي عرفه العرب في القديم، وبل وكان للصناعة المعجمية قـدم  
السبق عند العرب، بغية جمع اللّغة العربية، والحفاظ عليهـا، إذ بـرع اللّغويـون    

وبخاصة الجيل األول منهم؛ حيـث كانـت   العرب في علم المعجمية، وصناعتها، 
بدايات التّأليف المعجمي عند العرب في القرن الثّاني للهجرة، إذ يعد معجم "العـين"  
"للخليل بن أحمد الفراهيدي" باكورة المعاجم العربية، وبراءة اختـراعهم، فأغلـب   

اء النّطـق  المعاجم صنّفت للحفاظ على لغة القرآن الكريم، وسالمة مفرداته من أخط
والفهم، وحماية اللّغة العربية من اللّحن، والفسـاد كـدخول الغريـب، والمبتـذل     

  والحرص على اللّغة العربية يأتي من كونها السبيل الوحيد لفهم الدين اإلسالمي.
زد على ذلك كثرة األمم ذات االلسنة غير العربية التي دخلـت فـي اإلسـالم    

زاد نتاج العرب في صناعة المعاجم "إلـى معـاجم فـي    واتّخذت العربية لغتها، و
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  غريب القرآن والحديث، ومعاجم في مظاهر لغوية معجمية كاألضداد، والمثلّثـات 
  .  )10(أو في صفات األشياء"

أما فصار بوسعنا حوسبة المعاجم، وذلك باستخدام الحاسوب، بل وبـأكثر مـن   
من معلومات، هـذه المعلومـات    طريقة، وحسب ما تقتضيه الحاجة إلى ما يحتويه

  يمكننا الحصول عليها بطريقتين:
  األولى: مباشرة، وجاهزة، ومطبوعة، كما هي موجودة في المعاجم الورقية. 

والثّانية: مما نشر على شبكة االنترنت، من كتب إلكترونية، سواء أكانت بصيغة 
أخذ المعلومات كما "، أو غيرها، حيث تكننا من PDF"، أم بصيغة "Wordالوورد "

نريدها، ألنّها توفّر خاصية تحرير النّص، وإعادة تنسيقه، ونمذجته، وتهيئته لبيئـة  
  الحوسبة.

  "فللذّكاء االصطناعي" و"الحاسوب" أهمية كبيرة جدا فـي الصـناعة المعجميـة   
فمما ال شك فيه أن الحاسوب أحدث ثورة رقمية هائلة في شتى الميـادين العلميـة   

يث يعد البنية التّحتية لصناعة المعلومات، والمعارف المختلفة؛ فالحاسوب ما هو ح
إالّ أداة تقنية تتم بواسطتها حوسبة النّصوص، والمعـاجم، وفهرسـتها، وتحليلهـا    

  ومعالجتها، وتظهر أهمية الحاسوب في الصناعة المعجمية من خالل:
ها رقميـا بعـدة طـرق، تتمثّـل فـي      إمكانية حفظ المادة اللغوية، وتخزين –1

المساحات الحرة المتوفّرة على أقراص ثابتة وصلبة، وأقراص مضغوطة، وذاكرة 
  فالش.....

استغالل شبكة االنترنت من برامج، ومواقع الكترونية يمكن مـن خاللهـا    –2
  حفظ المادة اللغوية، واسترجاعها في أي مكان وزمان.

محوسبة في أي زمان ومكان، ويكـون التّحيـين   إمكانية تحيين النّصوص ال –3
بالتّعديل، أو الحذف، أو اإلضافة، مما يمكّن من تجديد، وتحديث البيانات المدخلـة  
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حاسوبيا بسهولة بالغة، كما يمكن الحصول على أجزاء محدودة من المادة المخزنة 
  بما يخدم العمل المطلوب.

سرعة متناهية، مما يسهل عملية سهولة إعادة نمذجة النّصوص، وجدولتها ب –4
  تنامي اإلنتاج اللّغوي، وتطوره.  

يسهم الحاسوب في بناء المعاجم اللّغوية الضخمة، ويوفّر لها السرعة فـي   –5
آلية البحث، وعملية االسترجاع ألي نص لغوي مدخل من بين أعداد غير متناهيـة  

  من شتى النّصوص المدخلة.
يحقّق الحاسوب المنهجية، والموضوعية في األعمال اللّغوية، كما يجعل من  –6

  الباحث اللّساني باحثا دقيقا، وموضوعيا، وسريعا في بحوثه اللّغوية.
في الصناعة المعجمية في تطوير التّرجمة اآلليـة   يسهم استخدام الحاسوب –7

به الحاسوب، فهو يستطيع أن يعطي وذلك يعود لشمولية النّظام اللّغوي الذي يزود 
  قيق ألي مصطلح أو مفهوم، في كل فرع من فروع المعرفة، حيـث إنالمعنى الد
 ر حسب االختصاص الذي تستعمل فيه، في حين أنمعاني المفاهيم، ومدلوالتها تتغي
معجماً واحداً يعجز عن سرد المعاني الممكنة، والمغايرة للمفاهيم المتنوعة في كـل  

  تلف فروع العلوم، وتقنياتها.مخ
يستطيع الحاسوب تحليل العالقات بين المعاجم، وعناصرها، كـأن يحلّـل    –8

العالقة بين جذر الكلمة، وصيغها الصرفية، كما يحلّل العالقات الموضـوعية بـين   
  عائلة المفردات، مثل: المفاهيم الرياضية ... وغيرها.

ت التي تبنى عليهـا صـياغة مفـردات    يستعمل الحاسوب لتوضيح الدالال –9
  المعجم.

لقد سبقت مرحلة استخدام الحاسوب في خدمة كتاب اهللا جـل وعـال، تقنيـات    
ة كانت تعدة عصرية، من ذلك األشرطة  ،في وقتها ذات قيمة عاليوطفرة تكنولوجي

الممغنطة وأشرطة الفيديو، لكن ومع ظهور نظـام الحوسـبة، وتقنيـات البـرامج     
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المضغوطة، أصبحت خدمة القرآن بهذه النّظم أكثر جـدوى، لشـيوعها    واألقراص
وطفرتها، وكانت البرامج األوليـة تخـتص    ،بين النّاس وسهولة استخدامها اليومي

ة في األقراص المضغوطة، ثمبالتّالوات القرآني ة البحـث عـن   تطورت لتشمل تقني
  .والسور ،اآليات

ـ   مهتمومع مرور الوقت ظهرت المشاريع ال ة ة ببناء قواعـد البيانـات المختص
والكالمية  ،ومفرداته بمختلف تراكيبها اإلعرابية ،بالقرآن والتي تعنى برسم القرآن

وتبويبها وفهرستها وفق أسس النّظم المعلوماتية وعلم البرمجة، لتكون األساس الذي 
ها ببعضها ليسهل قة بالقرآن، وربطتبنى عليه البرامج األخرى في كل العلوم المتعلّ

المسجل بالصـوت، عـالوة علـى     مأ ،البحث، سواء عن النّص القرآني المكتوب
 والموحدة في تعليم العلـوم القرآنيـة كالتّجويـد    ،االستفادة من تلك القواعد الشّاملة

وكان لقواعد البيانات هذه دور  ،والقراءات من خالل الحاسوب قبل ظهور اإلنترنت
القرآن الكريم، مع ظهور الشّبكة العنكبوتية (اإلنترنت) حيث  كبير في تيسير خدمة

ـة متاحـة    ،ل األمر من األقراصتحوة تفاعلية إلى مواقع خدميوالبرامج الحاسوبي
، ومن ذلك مـثال موقـع "مـداد    ين بالقرآنوالمهتم ،ومجاني للباحثين ،بشكل دائم
ـ موقع خاص لخدمة القرآن الكريم من قبـل  و هالبيان"؛ و راسـات  المختصين بالد

  .القرآنية
  "صورة لواجهة الموقع على شبكة االنترنت": 
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أما عن المعاجم فنجد مثال "موقع معاجم اللغة"، و"موقع الباحث العربي"و"موقـع  
قاموس المعاني"، و"موقع الرديف"؛ فأما "موقع معاجم اللغة" فهو موقع إلكترونـي  

حتوي على خمسة مصادر لغوية وهي: "معجم لغوي متوفّر على شبكة االنترنت، ي
لسان العرب"، و"معجم مختار الصحاح"، و"المعجم الوسيط"، و"معجم تاج العروس" 
و"معجم الصحاح في اللّغة"، ويوفر لنا الموقع أداة للبحـث عـن أي مفـردة مـن     
المفردات العربية، فعندما تبحث عن كلمة ما يعرض لك الموقع كل مـا ورد فـي   

  جم المحوسبة، والمتوفّرة فيما يخص هذه الكلمة.المعا
  :"صورة لواجهة الموقع على شبكة االنترنت" 

  

ـ عأما "موقع الباحث العربي" فهو اآلخر موقع إلكترونـي متـوفّر    ى شـبكة  ل
 غوية العربيـة والمراجع اللّ ،يقدم الموقع خدمة البحث في أهم القواميسو اإلنترنت

الصـحاح فـي    معجـم و" و"معجم المقاييس في اللّغة"،" "،معجم لسان العرب"وهي 
يحتوي الموقـع علـى   و العباب الزاخر"، معجمو" القاموس المحيط"، معجمو" اللغة"،

كلمة مجموعة من أهم المعـاجم   4.000.000وأكثر من  ،مادة 31.000أكثر من 
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وال  ،جانيـة هي خدمة م ، والخدمة في هذا الموقعغوية المتوفرة في العالم العربياللّ
 .ليتستدعي االشتراك أو التّسج

  :"صورة لواجهة الموقع على شبكة االنترنت" 

أما "موقع قاموس المعاني" فهو موقع إلكتروني، متوفّر هو اآلخر علـى شـبكة   
االنترنت، ويقدم عددا من الخدمات منها: معاجم متنوعة للغة العربيـة، وصـفحة   

فرداته، ويحتوي الموقـع علـى لغـات أخـرى     خاصة بالقرآن الكريم، وتحليل م
كالفرنسية والبرتغالية، والتّركية، واإلسبانية، واإلنجليزية، والفارسـية، واأللمانيـة   
وغيرها، كما يحتوي على معجم خاص بالمفردات، وآخر لألضداد، ومعجم ثنـائي  

السياق، ويحاول  بين اللّغة العربية واإلنجليزية، كذلك يراعي استخدامات الكلمة في
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هذا الموقع االرتقاء بالمحتوى اللّغوي رقميا، وإثراء المحتوى العربي على الشّـبكة  
  العنكبوتية.

  "صورة لواجهة الموقع على شبكة االنترنت":

وأما "موقع الرديف" للمعاجم العربية المتخصصة، فهو موقع إلكتروني لغـوي  
"معجم المترادفات"، و"معجـم األضـداد"    متوفّر على شبكة اإلنترنت، ويشمل على

و"معجم جموع التّكسير في العربية"، و"معجم القوافي"، فهو بذلك يفيد الطّالب فـي  
البحث عن كلمات مرادفة، أو أضداد، أو جمع كلمة معينة، كما يسهل البحث عـن  
 كلمات تنتهي بقافية معينة، ولعّل هذا الموقع يطمح إلى تـوفير بعـض القـواميس   

العربية الحرة التي يحتاجها الباحث العربي، وبخاصة في اعتمـاد الموقـع علـى    
مجموعة من معاجم المترادفات، واألضداد المتوفّرة على الشّبكة العنكبوتيـة، أمـا   
مادة جمع التّكسير فقد أخذت من "المعجم الوسيط"، ثم تم تحويلها إلى قواعد بيانات 

  بسيطة يمكن حوسبتها.
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    رة لواجهة الموقع على شبكة االنترنت":"صو

لكن ورغم كل هذه الجهود، وغيرها في مجال حوسبة المعاجم العربية، إالّ أنّنا 
في حاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى إلى وجود معجم دقيق ال يكتفي بوضـع  
المقابل العربي للمصطلح األجنبي فحسب؛ بل يورد أيضا تعريفا لهـذا المصـطلح   

اجة القارئ، أو الباحث إلى إدراك داللته، زد على ذلك التّزايد السريع فـي  يسد ح
عدد المصطلحات العلمية عموما، والحاسوبية خصوصا، مع تعاظم أثر المعلوميات 

  في حياتنا مع قدوم عصر المعلومات، واالقتصاد المبني على المعرفة. 
يشهد العالم اليـوم  :لقرآنومنتجاتها في خدمة ا ،توظيف البرمجة الحاسوبية   

وأكثر من أي وقت مضى تغيرات سريعة، وتطورات ضخمة في عالم االتّصاالت 
ويعيش انفجارا معرفيا هائال في شتى المجالت، وثورة كبرى في مجال المعلومات 
ويمثّل الحاسوب، والبرامج الحاسوبية من أرقى التّقنيات التي توصل إليه اإلنسـان  

توظيفها في خدمة القـرآن   مقارنة بكل التّقنيات المعاصرة التي تمف في هذا الميدان،
الكريم، نجد توظيف الحاسوب يتربع على رأس سلم تلك الوسائل، فما من مقارنـة  
بين مجال خدمة القرآن من خالل برامج الحاسوب، وإن كان لها دورهـا الهـادف   
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زة بابتكارات تبقى حصرية ومميق األمر فيها أيضا، ال سيما تلك األدوات التي يتعلّ
"بل إن هناك من أثبت حفظ اهللا للقرآن الكـريم باسـتخدام    ،ونتائجها ،في استعمالها

  .)11(الحاسب"
سهم في تطوير البرامج التـي تعنـى بـالقرآن    أ "الذّكاء االصطناعي"ا ظهر لمف

صـة  سهم بشكل كبير في ظهور إنتاجات لبرامج قرآنيـة متخص أوعلومه، وهو ما 
وبها إمكانية بحث دقيقـة عـن مفـردات     ،تشمل التّالوات القرآنية، وعلوم القرآن

القرآن واآليات والسور، وخيارات التّفسير، ومعارف أخرى ملحقة، وكلها تعتمـد  
  ب إنتاجها مجهودات مضنية.على قواعد بيانات قرآنية، تطلّ

م والتّعليم، فهي تعمل علـى  لقد فتحت تقنيات الحاسوب آفاقا كثيرة، ونافعة للتّعلّ
تشجيع التّعليم على كل المستويات المتعلّقة بالقرآن الكريم، وتجعل مبدأ التّعلم متاحا 
عند الطّلب في أي مكان، فاستخدام "الذّكاء االصطناعي"، و"الحاسوب"، و"التّقنيـات  

بفوائـد  المعاصرة" عموما في تعلم القرآن، وتعليمه يعود على الطّلبة، والمعلّمـين  
  عديدة من أهمها:

توفير تعلّم القرآن الكريم في أي وقت، وفي أي مكان دون االقتصار على  – 1
أوقات الحصص في األقسام، أو الورشات العلمية، فالحاسوب، واالنترنت، والهاتف 

  المحمول موجودة في كل مكان.
رد حفـظ  تطوير مهارات الطّالب، والمعلّمين على حد سواء ليتجاوزوا مج – 2

القرآن الكريم، وتالوته على الشّكل الصحيح، إلى زيادة قـدرتهم علـى اسـتخدام    
  التّقنيات الحديثة، والتّفاعل معها، وربطها بحفظ القرآن، وتالوته، وتعلّم علومه.

تطوير المعلّم مهنيا، وأكاديميا، كالمشاركة في المؤتمرات الحية من خالل  – 3
  اور مع المعلّمين ذوي العالقـة فـي البلـدان األخـرى    البريد اإللكتروني، والتّح

  وتحسين أساليب التّدريس من خالل تبادل الخبرات.
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نشر رسالة القرآن الكريم على المسـتويات كافـة المحليـة، واإلقليميـة      – 4
  والعالمية.

ومنتجاتها في خدمة القرآن على مسـتويات   ،وتمثل توظيف البرمجة الحاسوبية
  :مختلفة منها البرامج الموسوعية، ومنها البرامج العادية

ة ال:أووتنقسم إلى قسمين أساسيين :البرامج الموسوعي:  
1- ة المتخصصة في علوم القرآنالبرامج الموسوعي: ز هذا النّوع مـن  ويتمي

أو التّالوات  ،حاسوبية في جمع نسخ القرآنالمشاريع بإعداد قواعد بيانات، وبرامج 
 "التّفسـير "و "،كعلم القراءات"القرآنية لعدد من القراء، أو في علم من علوم القرآن، 

ومثال ذلك: (برنامج موسوعة جامع القراءات)، وقد  ،وغير ذلك "،الرسم القرآني"و
أخـرى، ومـن   وعلوم  ،، تتيح تعلم القراءاتإلكترونيااشتمل على عشرين مصحفا 

وعلوم القرآن) يوجد على شبكة إسالم ويب  ،ذلك أيضا (برنامج موسوعة التّفاسير
وعلومـه   ،(مجانا) وهو من البرامج الرائدة المتخصصة في مجال تفسير القـرآن 

ـ  ،أيضا ص فـي كتـب علـوم    ومن ذلك أيضا (برنامج موسوعة القرآن) المتخص
مجانا، وهذه البرامج على اخـتالف   "انموقع نداء اإليم"القرآن، ويمكن تنزيله من 

مواضيعها، منها ما يباع في المؤسة بالبرمجيات، ومنها مـا يمكـن   سات المختص
   .وعلومه ،تحميله مجانا من اإلنترنت، السيما من المواقع التي تعنى بخدمة القرآن

2-  ة العاموهي برامج تشـتمل   :ة التي تعنى بعلوم القرآنالبرامج الموسوعي
والمسموعة، مع  ،على كم هائل من العلوم القرآنية، فضال عن المصاحف المكتوبة

ة البحثخاصوالقراءات، وعادة ما تشتمل على محركات بحـث  ،وتعليم التّجويد ،ي 
ـة   ،رها من شركة إلى أخرىتختلف في تطوومن ذلك (برنامج الموسوعة القرآني

نية المعلومات، وهي موسـوعة شـمولية   الميسرة) من إصدارات الدار العربية لتق
علوم القرآن اشتملت على أهم، ة المتخصصة، وقد وكذلك برنامج الموسوعة القرآني

ة نفيسة، وبرنامج الموسوعة  ،ها مجموعة من العلماءأعدواشتملت على علوم قرآني
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  ءالقرآنية الشّاملة واشتملت على كثير من المصاحف القرآنيـة لعـدد مـن القـرا    
  .وغيرها من البرامج المشابهة

وعـدم الشّـمول    ،ص المحدودسم بالتّخصوهي برامج تتّ :ثانيا: البرامج العادية
وعلومه، مثل: برامج تعلـيم   ،ويقتصر دورها على جوانب جزئية في خدمة القرآن

وأغلبهـا اآلن   ،والتّالوة، وبرامج التّالوة لقارئ معين، أو عدد من القراء ،التّجويد
ومن ذلك مـثال برنـامج    ؛أصبح متاحا بالمجان على المواقع القرآنية في اإلنترنت

  .(معلم القرآن)
ة في  ،ومراكز ،ساتومع ظهور مؤسة، تعنى بتوظيف التّقنيومعاهد عديدة خدمي

خدمة القرآن الكريم بالمجان، ظهرت مشاريع عمالقة متكاملة فـي صـياغة كـل    
وعلومه على الشّبكة العنكبوتية، وهذا أثر بشكل كبير علـى   ،لقرآنبات نشر امتطلّ

 مأ ،رواج البرامج الحاسوبية القرآنية التي تباع فـي األسـواق، سـواء الواقعيـة    
وابتكارها لألغراض التّسويقية، وفـي هـذا    ،ر على صناعتهااإلليكترونية، كما أثّ

   .اس بدون مقابلوتقريبه للنّ ،إنجاز كبير على مستوى خدمة القرآن
وعلى ضوء ما تقدم فنحن اليوم في حاجة ماسة إلى توفير قاموس لسـاني لـم   
يسبق إنجازه يستعين به الباحثون، والطّلبة، بل وحتى المختصون فـي اللّسـانيات   
الحاسوبية فاللّغة تنمو بنمو مصطلحاتها، والمصطلح هو الوسيلة التي تعبـر عـن   

علـم  "يـة  ونظـرا ألهم  لدالالت المختلفة في مستوياتها العلمية كافـة، المفاهيم وا
جه في معظم مباحثها لدراسـة  غوية المعاصرة تتّفقد أخذت الدراسات اللّ "المصطلح
وتعنى بمطالبه عنايـة شـديدة    "،ساني الحاسوبيوباألخص المصطلح اللّ"هذا العلم 

ول على عاتقها إنشـاء بنـوك   رت مباحثه في العالم الغربي، فأخذت فتطوبعض الد
، فتطور أي لغة من لغات العالم وسعة انتشارها )12(لمصطلحاتها قصد الحفاظ عليها

  نة النّاس؛ وذلـك ألنر مصطلحاتها، ومدى شيوعها على السرورة لتطويتبع بالض
  المصطلح يعد البذرة األولى التي تقوم عليها المعارف، والعلوم المختلفة.
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هذا ال يتأتى إالّ بفتح موقع على اإلنترنت خاص بالمصطلحات اللسـانية   ولعل
الحاسوبية ليكون مرجعا هاماً في هذا العلم، مما لـه شـأن فـي إثـراء المجـال      
المصطلحي اللّساني الحاسوبي، دون أن ننسى أهميـة ترجمـة األعمـال العلميـة     

الحاسوبية"، و"الذّكاء االصـطناعي"   المكتوبة باللّغات األجنبية في مجال "اللّسانيات
إلى اللّغة العربية ومما يزيد األمر أهمية هو إنشـاء أقسـام خاصـة "باللّسـانيات     
الحاسوبية" و"الذّكاء االصطناعي" في األقسام، والكليات، والجامعـات، واعتمادهـا   

  مقررا دراسيا في الجامعات العربية.
ورمز هوية، وعامل توحيد، ولغـة تخاطـب    العربية لغة وجود،ي األخير ففو

عالمي وأن ة الفرد من قوقوة شخصيكثير من الشّـباب ليسـت فـي     ة لغته، وأن
ة، إنة ثابتة تتناول مكونات الهوية اصطالحيأذهانهم صيغ لغوي ـ ة اللّقو ن غة وتمكّ

ن من التّعبيـر  وتحريكه، فإذا فهم المتلقي ما يقرأ، وتمكّ ،أهلها تزيد في فهم المتلقي
بلغة قوية جزلة تجعل له حراكاً ثقافياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً ال نظير له 

ول المتقدمـة لغويـاً متقدمـة     وأنول، فالدما يقاس على األشخاص يقاس على الد
  .اقتصادياً، وعلمياً وثقافياً، وسياسياً

ـ  أن ات، وعولمة، وحوسبةفي ظل ما يشهده العالم اليوم من تقني فيجب علينا م نعظّ
م تقـد وأن نستغل استخدام مجاالت "الـذّكاء االصـطناعي" فـي    العربية في النّفوس، 

وعلومها بطريقة سهلة، وبلغة واضحة حديثة معاصـرة قريبـة إلـى قلـوب      ،العربية
ـة ملـك    النّاطقين بها، لتأخذ من قلوبهم مكاناً، ومن فكرهم حيزاً، وأن من ملـك العربي

  والقـرآن يلعنـه   اليـوم  كم من قارئ للقرآنف وبخاصة في القرآن الكريم، خيراً كثيراً،
  .روالتّدب  ه ال يفهم ما يقرأ، وال يتفاعل مع النّص القرآني حق التّفاعلحيث أنّ
إن خل الفردي والقـومي ال  اللّ في إدراكنا أنة مصدر من مصادر الدغة العربي

وما بين الدول  ،أ مكانة مرموقة في النّفوسالعربية تتبومشكل من مشكالتنا، يجعل 
ة اليوم إنهـي   في الواقعين االفتراضي والمعـاش  األزمة التي تعاني منها العربي
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أزمة في نفوس أهلها ال بها، فإذا واجهنا التّحديات اآلنفة الذّكر "بتخطـيط لغـوي"   
طة لغوية قابلة للتطبيق نكون رصين واضح بين األهداف، والوسائل، والنّتائج في خ

الحروب القادمـة هـي حـروب لغويـة ال      ة المزعومة ألناألم قد نجحنا في حّل
  .عسكرية

ة و"الذّكاء االصطناعي" اليوم، إنالتّخطيط للغة هـو التّخطـيط   و استخدام التّقني
اسـتراتيجية  خطة بقوم ن يجب علينا أن خدمة العربية نا العمل علىللجميع، وإذا أرد

ق بالعربية والتّعريب، ابتداء مـن  لغوية تأتي من وضوح الرؤية، والرسالة بما يتعلّ
والمجموعات، ترسمها الدولة، ويشرع لها مجلس  ،رأس هرم الدولة، وانتهاء بالفرد

ة، وتسـلّحت    األمة وتستجيب لها الشّعوب، فإذا أحكمت هذه الخطـة االسـتراتيجي
يدة، واإللمام بعلم التّسويق، وآلية صـنع القـرارات، ورافقتهـا إدارة    باإلدارة الرش

ياسيين، فإنإلنشاء "معجم لساني حاسوبي عربي"، وغيرها  المشروع النّهضوي الس
جارب التّ هذه النّجاح، كما نجحت هاسوف يكتب ل من المشاريع اللّغوية ذات الصلة

  .في البالد المختلفة
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م وال حتى اكتساب المعـارف مرهونـا   التّعليم والتّعلّ لم يعدص المشاركة ملخّ
ة بالمؤسة حيث نشهد اليوم حركيصال والتّواصل رهيبة في وسائل االتّسات التّعليمي

ة اليومبين النّاس، ولم تعد اللغة بمنأى عن هذه التّغيرات والمستجدوإن -ات؛ فالعربي
ها استفادت من بعض أنّ إالّ -لم تقطع شوطا كبيرا في المعامالت اللغوية الحاسوبية

م وتعليمها لدى المـتعلّ مه أهلها في هذا الميدان رغبة في تسهيل طرق تعلمها ما قد
والفكرة موضوع البحث تدور حـول توصـيف برنـامج     م على حد السواءوالمعلّ
-مـين والتّعريف به أكثر وتقريبه مـن المتلقي(فئـة المعلّ  العربي  رفللص قطرب
والذي يروم التّضلع في اللغـة   مون غير النّاطقين باللغة العربية)المتعلّ-مونالمتعلّ

ة خاصرف العربي.ة فالعربيي مجال الص  
التّحليل  -توصيف -التّصريف اآللي لألفعال-برنامج قطرب :الكلمات المفتاحية

  العربية والتّصريف اآللي. -الصرفي اآللي
  

Abstract : Education, learning, and even knowledge acquisition 
are no longer tied to educational institutions. Today, we are witnessing 
a terrible movement in the means of communication and contact 
between people, and language is no longer far from these changes and 
developments; Although Arabic today has not made much progress in 
computer language transactions, it has benefited from some of the 
contributions made by its native speakers in this field in a desire to 
facilitate the learning and teaching methods for both the teacher and 
the learner.  

The idea which is the subject under research is to describe Qatar 
Arab grammar program and to introduce it more closely to the 
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recipient (teachers, learners, non-Arabic speakers) which aims to 
engage in Arabic, especially in the field of Arabic Grammar. 

Key Words: qutrub program- Automatic conjugation of verbs-
description- Automatic conjugation analysis- Arabic and automatic 
conjugation. 

  

مــةمقد :عرف العصر الحديث عدة تحوت قطاعات كثيرة، حيث ال الت مس
الكّل يعيش في حركية تواصلية مهما تباعدت المسافات، وهو عزلة وال تقوقع إنّما 

ـة ولعـلّ   حال العلوم والمعارف، والتي لم تعدتدرس بمعزل عن التّغيرات اليومي 
لت مظهرا من مظاهر هذا التّغيـر  شكّ -على وجه التّحديد-اللغة عموما والعربية 

اليوم يختلـف عـن سـابق    تعلّما وتعليما وبدرجات متفاوتة ومن بلد آلخر، فحالها 
  م].  المتعلّ -م (مصدر المعرفة)عهدها حيث المجال المغلق [المعلّ

عن اللغـات األجنبيـة (االنجليزيـة     رة نسبياًالمعالجة اآللية للغة العربية متأخّ
والفرنسية مثال)، األمر الذي أحدث فجوة رقمية بين لغة الضـاد وبقيـة اللغـات    

فياًومعر مة تقنياًالمتقد ة للغاتهاوالتي قطعت أشواطا متقد1مة في المعالجة اآللي.  
لقد ولجت العربية المجال الحاسوبي بفضل باحثين كان لهم قصب السبق، فـي  

بكّل -على الصعيد  العالمي، فمكّن ذلك من إخراج التّراث العربي التّعريف بها تقنياُ
ة يسهل في شكل مصنّ -ناته تقريبامكنوفات رقمي  الوصول إليها عبـر كبسـة زر  

طبيـق  وهذا الحقل البيني يرتكز على برامترات لسانية وأخرى تقنية، تبدو قابلة للتّ
على مختلف مستويات البحث اللساني؛ مما له صلة بالصوت والتّركيب والصـرف  

ل ، لقد صمم لنا هؤالء البحاثة نوعا جديدا من الوسائ2والتّداولية وتحليل الخطاب...
(التّطبيقات اللغوية الحاسوبية) التي تعـين البـاحثين فـي حقـل      التّعليمية التّعلّمية

اللغويات على فهم وتفسير العديد من الظّواهر اللغوية واستعمال هذه التّطبيقات في 
  .3أبحاثهم وتواصلهم اليومي بطريقة سهلة سريعة ووظيفية
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 تروني نموذجي باللغة العربية الفصـحى البرنامج تطبيق الك التّعريف بالبرنامج:
يعمل على مستوى من مستوياتها وهو المستوى الصرفي، وقد حمل اسم علم مـن  

  .4أعالم العربية وهو قطرب
ق اإلمالئي العربي ويهدف إلـى دراسـة   هذا البرنامج جزء من مشروع المدقّ

فة والكشـف  لمتصرسلوك األفعال العربية ألجل توفير ميزة التّعرف على األفعال ا
أو البحث عنها، وقد قام الفريق القـائم علـى    عن أصولها، ومن ثم تدقيقها إمالئياً

المشروع بإطالق لبنة جديدة من لبنات دعم المعالجة اآللية للغة العربية، وجا فـي  
  : 5اإلعالن
  �هدف البرنامج هو تمكين تصريف األفعال العربية تصريفا آليا مبسطا �

ها لغة بسيطة تمكننا من تجربـة البرنـامج   ، ألنّبايثونتم برمجة التّطبيق بلغة 
نسـقها  والخوارزمي ات دون الحاجة إلى الغوص في متاهات تمثيل البيانات، كما أن

  .6يمكننا من تحويل الخوارزميات في المستقبل إلى لغات برمجة أخرى
رف مكانة مهمة، حيـث إنّـه   ة في ميدان المعالجة ويحتّل الصة للغة العربياآللي

ركيزة الفونولوجي وقـد عـد    -إن لم نقل-رابطة العقد لعناصر المنظومة اللغوية
لوصف النّظام الشّامل للغة العربية، وتفسير العديد مـن ظواهرهـا    مدخال أساسياً

  .7وتحديد أسلوب معالجتها آليا
ة مرهون وعليه النّجاح في الوصول إلى تحليل صرفي ناجع وفعال للغة العربي

بالبدايات الصحيحة، وبخالف ذلك متى كانت معالجة الصرف يشوبها شـيء مـن   
النّقص أو االضطراب، جاءت نتائجها ناقصة ومقلقة للمبرمج ومستعمل البرنـامج  

  على حد السواء.
والتّحليل الصرفي يشمل التّعامل مع جميع األشكال الصرفية الممكنـة للكلمـة   
(الفعل مثال)، ويصطلح على هذا النّوع من العمليات المرتبطـة باللغـة العربيـة    

على  والذي يشتغل  form-based morphologyبالتّحليل الشّكلي أو الصوري
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الكلمة دون تقديم تبرير للمورفيمات المنفصـلة وال لنـوع     steammingتجذيع
  .  8الجذر

بضرورة العالقة بين التّحليل الصرفي وبناء المعاجم اآللية  9يقول عمر مهديوي
  .10للغة العربية، وفي رأيه التّركيز على العالج الصرفي للغة العربية أمر مقبول

  عمـل البرنـامج:
 )Archive WinRAR ZIP( البرنامج متاح على الشّابكة ومجـاني بصـيغة  

ـة:  ة ثوان فقط، حجمهيمكن تحميله في عد6.95بالقيمة االلكتروني Mo    يحتـاج
برنامج مساعدا يكون مثبتا على الحاسوب لفك الضغط واالشـتغال عليـه وهـو    ال

  أيقونة  وهي على التّرتيب: 16عند فتحه تظهر لك  WinRAR)برنامج (
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 األيقونات  التّرتيب  األيقونات  التّرتيب

01  .. 09  QtGui4.dll  

02  images  10  QtCore4.dll  

03  ar  11  Python26.dll  

04  Library.zip 12 PyQt4.QtGui.
pyd 

05  W9xpopen.e
xe 

13 PyQt4.QtCor
e.pyd 

06  Unicodedata.
pyd 

14 Main_gui.exe.l
og 

07  Sip.pyd 15 Main_gui.exe 

08  Select.pyd 16 Bz2.pyd 

      
  يعمل البرنامج بصيغتين:  

صـال بشـبكة االنترنـت    ب الوصول إلى البرنامج االتّ: يتطلّالصيغة األولى •
 البرنامج يعمل على الحاسوب ويدعم الهواتف الذّكية التي تشتغل بنظام االندرويد.
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البرنامج وهو متاح بصيغة الملـف المضـغوط   : يمكن تحميل الصيغة الثّانية •
الوينرار، والذي يسلتزم التّثبيت مسبقا على الحاسوب، ودون أية كلمة مرور تنتقـل  

غط علـى أيقونـة   إلى البرنامج مباشرة وبمجرد الضmain_gui.exe 
 يفتح البرنامج.

  

  
    

الشّرائط هي برنامج تصريف األفعال العربية وعند فتحه تظهر لنا مجموعة من 
ـ هو  مساعدة) كما-أدوات-عرض-تحرير-ات (ملفعبارة عن مهم ح فـي  موض

ورة أعاله، تليها مجموعة من المعطيات المدمالصنة آليا هي األخـرى  جة والمخز
 على يمين النّافـذة  هنالحظها أثناء تشغيل البرنامج، حيث خانة الفعل المراد تصريف

قبل المستخدمين (الفعل الثّالثي الصحيح السـالم  جريب عليه من والفعل الحاضر للتّ
ة كلمة تلتقي معه فـي  كَتَبإلزالة أي لبس داللي مع أي إرفاقه بالشّكل التّام وقد تم (

.وري مثل: كُتُبشكلها الص    
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صريف على وضـعين  مبرمج للتّ) par défautالفعل (عينة االشتغال افتراضيا 
  وللمستعمل االختيار بينهما:في المضارع 

1.  كَتَب)- .(كْتُبي 
2.  كَتَب)-   .(بكْتي  

 منهـا  عند البدء بالتّصريف هناك واجهة تحمل عدة خانات وأيقونـات لكـلّ  -
كّل األزمنـة -تصريفتها التي وضعت ألجلها من قبيل:(داللتّها ومهم-  ي متعـد-

  ).الفعلخصائص  -المبني للمجهول-خيارات-المبني للمعلوم
 حركة عين الثّالثي وعند الضغط عليها تظهر لنا خانتان هما: أيقونة خيارات -
  .البحث في المعجمية أخرى هي وخاص -حسب)-شرِب/حسب-(شرب
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فا في جميع حاالتـه، وغـذا   يظهر لك الفعل متصركّل األزمنة بعد تحديد خانة 
أنـت الـزمن الـذي تريـده     تجاهلتها تظهر لك جميع خانات أزمنة الفعل، لتختار 

ة األزمنة.      وبالتّالي يتمحجب بقي  
ـا  ويلي ذلك األيقونات الخاصمائر كلّها في الشّريط العمودي التّنازلي، أمة بالض

على مستوى الشّريط األفقي المتدرج من اليمين إلى اليسار فقـد وضـعت أزمنـة    
المضـارع  -لماضي المعلوما( جة من البسيط إلى المركبالتّصريف المعروفة متدر

-المضـارع المؤكّـد الثّقيـل   -المضارع المنصوب-المضارع المجزوم -المعلوم
  ).األمر المؤكّد -األمر
يمكنك التّعرف على نـوع الفعـل    وأثناء الكبس عليها خصائص الفعل أيقونة-

ق بنوع الفعل وميزانه.يا، إضافة إلى معلومات أخرى تتعلّالزما كان أم متعد  
  ي: بحثَالثّالثي المتعدالفعل 
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الفعل الثّالثي الالزم: نَام  

  
  

مباعي قَاوالفعل الر  
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  الفعل الخماسي انْتَقََل
رتَثْمداسي اسالفعل الس  
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  تعليمات لمستخدمي البرنامج:
� أكتب (الحركات والشّدة) في خانة الفعل مثال:   اًالفعل مشكوال شكال تام 

فَعر ،افَعوإال ستظهر لك نافذة الفعل ... غير صالح، ر ....... ،مد. 
فأكتبه علـى   آخىمثل  ،فاعـلل على وزن إذا كان الفعل مهموز األو ُأالحظ �

 كي أحصل على تصريف صحيح وصائب. ءاخَـىالنّحو التّالي: 
 إذا كان الفعل ثالثيا ُأحدد حركة عين الفعل في المضارع مثال: �
  يكتُبكتب ـــــــــــــــ  
  يمسحمسح ـــــــــــــــ  
 فأختار   الة على الفعل الذي أسعى لتصريفه، فتحـة أو ضـمة فـي  الحركة الد

 .هذه الميزة أتجاهُلالمضارع، أما إذا كان الفعل غير ثالثي، 
� نالفعل بين اللزوم والتّعدي. أتبي 
� من الذي أريد التّصريف إليه. أختارالز 
  ."على أيقونة "صرف الفعل أضغطُ �

  األخطاء المحتملة
قد تتضمن الكلمة (الفعل المراد تصريفه) حرفا غير صحيح بحكم تأثير النّطق  •

 اللهجي.  
 عدد حروف الكلمة أقل من ثالثة أحرف أو أكثر من سبعة.   •
همـزة تحـت    اشتمال الفعل على حرف غير مناسب: تنوين، تاء مربوطـة،  •

 األلف.  
قد تحتوي الكلمة موضع التّصريف على حرف في غير موضعه: حركة فـي   •

  ليست في األخير.  ’ ى’في أول الكلمة،أو ’ ئ’، ’ؤ’البداية، أو 
  إيجابيات البرنامج:

 سهولة االستعمال بالنّسبة حتى للمبتدئين. •
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 البرنامج مجاني ومتاح للجميع. •
 ا في وقت قياسي.البرنامج له قدرة عجيبة على تمييز األفعال وتصريفه •
ف عن االشتغال ولو أجريت عليه مئـات عمليـات   ر البرنامج وال يتوقّال يتأثّ •

 التّصريف.
البرنامج ثري من ناحية اشتماله على كّل أفعال اللغة العربيـة تقريبـا؛ فهـو     •
مزوة  د بقاعدة بيانات تضما هائال من األفعال (الثّالثية  -كمباعيالمزيـدة   -الر- 
ة...).المعتلّ -المهموزة  -المة الس  

  سلبيات البرنامج:
• قيق في وسط وأواخر األفعال إذا لم يتمبط الدكتابة األفعال بشكلها  مشكلة الض

حيح من قبيل (مدم-علّم-الصوغيرها من األفعال التي تسـتدعي  -شمر-عل...رّشَم
 الضبط الدقيق بالشّكل للحصول على تصريف سليم).

•  يعمل البرنامج إذا تم غط عنه مـن برنـامج    فصله عن االنترنت أو فكالض
 الوينرار.

 -يعمل البرنامج على تصريف الكلمات حتى ولو لم تكـن أفعـاال (مكتـب     •
 متى...).   -مغوار -عميد  -طريف -مكاتب
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تهدف هذه الورقة البحثية إلى الوقوف على الفـرق بـين مصـطلحي     :صملخّ
"العربية نحو توصيف وذلك من خالل كتاب  الوصف والتّوصيف في اللغة العربية.

جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية" لنهاد الموسى، الذي عرض من خالله الكثيـر  
بـات  من األمثلة بخصوص توصيف اللغة العربية للحاسوب.كما وقف علـى متطلّ 

 ة التّوصيف وشروطها.وفي األخير ختم كتابه بالحديث عن أهـمالمشـكالت   عملي
  يف اللغة العربية.اللغوية التي تقف أمام توص

المشـكالت   -الحاسوب -اللغة العربية -توصيف -وصف الكلمات المفتاحية:
  اللغوية.

Describing Arabic language for computer 
-Book of Arabic for a new description under computational 

linguistics of Nihad el Moussa as a model- 

Abstract:This paper is an attempt at determining the difference 
between the two terms "Description" and" Describing" in Arabic 
language through the Book of "Arabic for a new description under 
computational linguistics" of  Nihad el Moussa, in which he has 
presented a set of models concerning describing Arabic language for 
computer as well as dealing with the conditions  required for this 
process, concluding by presenting the linguistic problems that stand 
against describing Arabic language. 

Key words: Description-Describing-Arabic language-Computer-
Linguistic problems. 
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 إن أظهر فرق نتمثّله بين تعليم اإلنسان اللغة وتمثيل الكفاية اللغوية للحاسـوب 
ا الحاسـوب  ل في الفرق بين الوصف والتّوصيف، يكتفي اإلنسان بالوصف، أميتمثّ

ع بع العقل الذي يتمتّليعوض عن ذلك الحدس الخفي الكامن  فيحتاج إلى التّوصيف،
  1اإلنساني.

المقصود به النّظام اللغوي بصورته اإلجمالية، وهو تخطـيط إجمـالي   الوصف:
دال داللة كافية أو قريبة من الكفاية في الداللة على مالمح صـورة اللغـة لمـن    

  2.مها من النّاسيتعلّ
اعد مسـتنبطة  فوصف العربية ما وقع للعلماء العرب من قو ما يعمل لإلنسان. 

وهو مبني في شطر منه على المستقبِل يسـهم إسـهاما    من األداء اللغوي الواقعي،
ـ  ل لإلنسـان مـن معرفـة    فاعال في الحدث التّواصلي،مضافا إلى ذلك ما يتحص

    3والمقام. ،والعرف اللغوي،والتّثقف ،والسليقة والخبرة المعرفية  ،بالحدس
قـد يهـدي إلـى     مضاف إلى الوصف،هو تخطيط تفصيلي مسهب  التّوصيف:

وقد يفي إلى كشف  خطى التّدرج في اكتساب اللغة لدى الطّفل وتعلمها لدى النّاشئة،
مـوذج اللغـوي   ولكن التّوصيف يبقـى ممـثال للنّ   بعض مسارب الحدس الخفي،
    4المقتضى إيداعه في الحاسوب.

ـ  -حسب نهاد الموسى-التّوصيف  اإلنشـاء (أو  ة إلـى نهـج   يعني "رسم األدلّ
ونهج التّحليل بالبيـان عـن    التّركيب) بالبيان عن كيفيات استعمال المكون اللغوي،

5يزه".كيفيات تمي  
مضافا إليه العناصـر   وهو ينتظم الوصف اللغوي المجرد، ما يعمل للحاسوب، 

التي يتعر  ليقة والقـرائن المتعـدـة فها اإلنسان بالحدس والسـة   ،دة اللفظيوالمعنوي
 كئ عليه اإلنسان في تعرفه اللغـة وأدائهـا  ما يتّ الحدس أظهرولما كان  الموقفية.و

،ـف   ولما كان الحاسوب يفتقر إلى هذا العنصر البشري الخالصصووجب على الم
  6ليبلغ بالحاسوب مبلغ المعرفة اإلنسانية باللغة. أن يتدارك هذا النّقص،
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وعليه يتبيولـيس   ولإلنسان فهـم،  اسوب حدس،لإلنسان حدس وليس للح ن أن
فالعقل اإلنساني حين يبلغ درجة الكفاية اللغوية  للحاسوب حتى اآلن فهم واستيعاب.

يكون قادرا على إنشـاء   ومعطياتها، إنّهيكون قد أدخل قواعدها بأنظمتها المختلفة 
ةاللغة إنشاء تاموتيـة  ،ا وفق قواعدها الصة ، والفونولوجيـرفيـة   ،والصوالتّركيبي

كما سيكون قادرا على تحليل اللغـة   والكتابية، ،واألسلوبية ،والمعجمية ،واإلعرابية
  7وفق تلك القواعد.

فالحاسوب يفتقر إلى الفهم اآللي أو ما يعرف بالحدس أو السـليقة اللغويـة أو   
يحتاج منذ  يضاء،فهو كالطّفل الصغير أو اآللة الصماء أو الذّاكرة الب الملكة اللغوية،

البداية إلى عيار تفصيلي مسهب من أجل التّعرف على منظومة قواعد اللغة العربية 
ه منذ فإنّ (الفاعل) للحاسوب، فلو أخذنا توصيف تمثيلها وفهمها واستيعابها، ومن ثم

 ة مـن مثـل أن يكـون   ينتظم أدلّ كأن ،عرف عليهالبداية محتاج إلى فضل بيان للتّ
  8يقع بعد الفعل...الخ. (اسما) وأن

ظـام  ل في تقديم توصيف شامل ودقيق للنّوالغاية من حوسبة اللغة العربية تتمثّ
فيصـبح   نه من مضاهاة اإلنسان في كفايته وأدائه اللغويين،تمكّ ،اللغوي للحاسوب

ويعـرف   ل الرسم الكتابي باإلمالء الصحيح،يمثّ قادرا على تركيب اللغة وتحليلها،
ويبنـي   النّظام الكتابي ما ظهر منها وما بطن فيكشف األخطاء اإلمالئيـة، قواعد 

ويعرب كما يعرب اإلنسان، ويصـحح   وينشئ الجمل الصحيحة، الصيغ الصرفية،
(صـباح   (سـباح الخيـر) بـدال مـن     النّطق إذا عثر به اللسان مثال في عبـارة 

نماذج  ل الصرفي إالّمحلّوما مشاريع المصحح اإلمالئي والمعرب وال الخير)...الخ
ة الكفاية اللغوية ونماذج وتطبيقات تمثيـل اللغـة   لمحاكاة ما يختزنه اإلنسان من أدلّ

 9للحاسوب.

مـن المشـكالت التـي تواجـه      مثال بخصوص الحدس والكلمات الحاسوبية:
 توصيف اللغة العربية للحاسوب مثال مشكلة الشّكل أو ضبط الكلمـات بالحركـات  
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 ،(ابتَسـم)  منضبطا بحركاته هكذا ابتسم)يل المثال إذا لم يكن فعل األمر (فعلى سب
الحاسوب لن يميز بينه وبين الماضي ( فإنمتَسإذا لم يكن هو اآلخر منضـبطا   )،اب

وحل هذه المشكلة  وبذلك يكون الفعالن في حساباته فعال واحدا ال فعلين. بحركاته.
زة عن األخـرى  بل في جعل كل واحدة منهما ممي ليس إلقاء التّبعة على الحاسوب،

ومن هذه الضوابط الحركات الفارقة التي تجعل الفعل الماضـي   بضوابطها البنائية.
)(مابتس ) مختلفا عن فعل األمرمـ  فالحدس ).ابتس ف علـى ثالثـة   الحاسوبي يتوقّ

  10الضابط اإلمالئي،الضابط الصرفي والضابط النّحوي. :ضوابط هي

من المشكالت أيضـا التـي تقـف     مثال بخصوص توصيف الجانب النّحـوي: 
إذ  نذكر مثاال عن التّوصيف من بابي الصفة والعلم، كحاجز أمام عملية التّوصيف،

هناك بعض األلفاظ في اللغة العربية، تستعمل على وجهين أو أكثر كأن يكون اللفظ 
 -محمـود  -صـالح  -كما هو الحـال فـي: عـادل   صفة ويمكن أن يكون  علما

  كريم...الخ.
ولكن أدنى قرينة تجعل مستعمل اللغة قادرا على تمييز العلم من الصفة يكفيـه  

  أن يجد مثال:
  عادل اسم علم. ن أنيتبي كان عادٌل محبوباً.../ -

  ويكفيه أن يجد مثال:
  عادل صفة وليس اسم علم. ن أنيتبي كان عمر عادالً محبوباً.../ -
ما استودعه العربي من ألفاظ العلم ومفهوماتها وأنحاء استعمالها في وظائفها  إن

ـ     ة حاضرة تسعفه وتساعده علـى تمييـز العلـم. أمة يمثل عدة وأداة تلقائيا النّحوي
يحتاج إلى تصميم عيار تفصـيلي   توصيف هذا الفرق بين الصفة والعلم للحاسوب،

  على نحو:
1-كالم غير مضافة إلى اسم نحـو: عـادٌل رجـٌل    ل الإذا وقعت مبتدأ في أو

  فاضٌل.
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  إذا وقعت فاعال بعد فعل نحو: تخرج عادل من الجامعة.-2
(بعد فعل مبني للمجهول) نحـو: اُنتخـب عـادل     إذا وقعت نائبا عن الفاعل-3

  رئيسا.
وغيرهـا مـن    كـان عـادل نشـيطا.    إذا وقعت اسما لكان وأخواتها نحو:-4

  11الشّروط.
يف الوظائف النّحوية للحاسوب، فقد جاء نهاد الموسـى باألمثلـة   أما عن توص

إذ يصـعب علـى    هناك مشـكلة فـي توصـيفها،    لتوضيح أن التّوضيحية التّالية،
سـمع   افيقـول مـثال: إذ   الحاسوب معرفة الوظائف النّحوية للكلمات داخل الجمل،

فإذا  ويعرف عالئقها،لها إلى عناصرها فيحلّ ،دخل موسى المستشفىالعربي جملة: 
ره ولـم  موسى هو الفاعل مـع تـأخّ   أدرك أن دخل المستشفى موسى، سمع جملة:

يحتج إلى بيان أن فـي هـذا    (داخال) في الفهم أن يكون فاعال المستشفى ال يصح
ه يحتاج إلى قائمة من البيانات المعجمية حول كل كلمـة  ا الحاسوب فإنّأم التّركيب.

د سلوكها في اتحد12"موسى". ال يدخل "المستشفى" لجملة حتى يدرك أن   

  م جملتي:وإذا سمع المتعلّ
  رأى الحصان السوط. -

  -سمع الحصان الصوت.
أدرك أن ةالمنطوق في األوغير المنطوق في الثّاني (وطالس) علـى   ل (وتالص)
يكـن إلدراك   ولم يكن بحاجة إلى بيان مهماً هما متماهيان في السمع.الرغم من أنّ

وال إلقامـة الفـرق    ا الحاسوب فإنّالفرق.أمه يحتاج إلى دليل مستقصى مـن الـد  
ل تفضي إلـى  دوال معجمية في المقام األو الجملتين، وهيوإدراك المراد في كلتا 

ه حي يسـمع  كان في البيان عن الحصان أنّ الكلم، وإذاإيضاح العالئق الممكنة بين 
الصوت  ضي البيان عن "سمع"و"رأى"و"السوط"و"الصوت"أنه ينبغي أن يففإنّ ويرى

  13ه يسمع.ال يرى وأنّ
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  م (الواو) في مثل:وإذا سمع المتعلّ
  -عاد المسافر وأهله.

  -عاد المسافر وأهله نائمون.
  -عاد المسافر والغروب.

ة الواو في األولى عرف أن(عاطفة)، وفي الثّاني ،(ةحالي) وفي الثّالثّة   (ـةللمعي)
ا الحاسوب فهو أم مستعينا في ذلك بحدسه الذي يكون دليله إلى الفهم وإقامة الفرق.

إلـى   ،يحتاج إلى ثبت من القرائن والبيانات اإلضافية حول كل مفردة في الجمـل 
جانب عيار مستوفى حول الواو يعين معناها في كل جملة ويدل على الفـرق بـين   

  14كل واو وغيرها في هذه الجمل.

م لمـتعلّ اويشبه نهاد الموسى عملية التّوصيف للحاسوب بعملية تعليم اللغة لدى 
"إذ ينبئنا تنامي الكفاية لدى األطفال كما تنبئنـا   فيقول: في مراحله التّعليمية األولى،

ها تقترب بنـا  مين بمدارج التّوصيف للحاسوب ألنّنواحي قصور الكفاية لدى المتعلّ
  15لى لتشكيل اللغة".من البدايات األو

وألن ة يتمي(الحاسوب)، ز بها اإلنسان دون اآللةالحدس خاصي النّاشئ حين  فإن
م اللغة كما في قاعدة الفاعل والمفعول في المثال الشّهير"ضرب زيد عمـرا"  يبدأ تعلّ

يكون التّماهي بين معنى الفاعل ومعنى المفعول في اللغة واالصطالح معا تـدبيرا  
ل عليه يجعله قـادرا علـى   ذلك أن الفهم المتحص ه على استيعاب القاعدة،مساعدا ل

ل كيف ما يصعب عليه في مرحلة مبكرة أن يتمثّإنّ إدراك المراد بالفاعل والمفعول،
هـل ضـرب زيـد     وفي مثل: لم يضرب زيد عمرا، (زيد) فاعال في مثل: يكون

ـ   عمرا؟ ويكون اإلسناد مفهوما مجردا يقتضيه فهما متقد ا ما في نمـوه العقلـي. أم
د ويحتاج منذ البداية إلى عيار محـد  ه يفتقر إلى مثل هذا الفهم األولي،الحاسوب فإنّ

  16يعين له الفاعل والمفعول.
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توصيف اللغة للحاسوب يتخذ بعدين آخرين هما: ويشير نهاد الموسى إلى أن  
الحاسوب تفوق الـذّاكرة  ذاكرة  ذلك أن ق بالذّاكرة الحافظة،ويعلّ.البعد الكمي: 1

ـ  نه استيعاب معجمات اللغة ونصوصها بل تراثها جميعا،لفردية، إذ يمكّا ب فإذا رتّ
التي يشتمل عليهـا   ،له المرء مفاتيح ذلك أمكنه استدعاء كل ما شاء من المعطيات

ا تطيقه الذّاكرة.بأسرع وأوسع مم  
المعطيات والقواعـد   إذا أمكن اإلنسان أن يستودع الحاسوب :.البعد المنهجي2

سـيظل محتاجـا إلـى     ،ق له بها الكفاية اللغويةالتي يختزنها العقل اإلنساني فتحقّ
ومعالجتها قصد االنتفـاع   ،وأدلة منهجية الستدعائها ،رصيد إضافي من المعطيات

 17بها السيفاء شروط الكفاية اللغوية.

الضمير المنفصـل فـي    ة تعيينفي البيان عن أدلّ مثال عن الضمير المنفصل:
–أنـا   ن بأفراد ألفاظهـا: الضمائر المنفصلة تتعي وكما هو معلوم فإن سياق الكالم،

  بحيث: هم هن.–هما -هي-هو-أنتن-أنتم-أنتما-أنت-نحن
  منفصلة. ال يقع بعد أنا (ب) -
  منفصلة. ال يقع بعد أنا (ت) -
  منفصلة. ال يقع بعد أنا (ح) -
  فصلة.من ال يقع بعد أنا (م) -
  منفصلة. ال يقع بعد أنا (ل) -

 (أنـا) فـي مثـل    ى أشكال الكلـم أن وهو يتقر وهكذا حتى ال يوهم الحاسوب،
  18أنام وأنال) تكون ضميراً.-أناح-أنات-(أناب
ـة،   إنمن معوقات التّوصيف اللغوي للحاسوب أيضا تمثيـل العربي  ذلـك أن 

المعرفـة   لذلك فإن غير مشكولة.العربية في معظم نصوصها المتداولة والمعاصرة 
هو  ،اللغوية المتكاملة أو التّضافر العضوي بين عناصر النّظام اللغوي(أو مستوياته)

  الذي يكون دليلنا في الوصول إلى نتائج أحسن.
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وقد وقف نهاد الموسى في معالجته لهذه الفكرة على بعـض مسـتويات اللغـة    
  في: فأعطانا الكثير من األمثلة كما هو الحال

ة وجـوه  (وعد) دون شكل تأتي على عد فنجد مثال كلمةالمستوى التّركيبـي:  -
  وعد.-وعد -وعد-وعد-وعد منها:

.(دعو) فإذا قرأنا: اعتذر إلى صديقك وعد، تبينت  
فإذا قرأنا: اعتذر إلى صديقك وعد بأن ال يتكرد عند فـإذا  ر منك ذلك. فقد نترد

  صديقك (وعد) أهي وعد أم وعد.قرأنا: اعتذر إلى 
  تعينت وعد. فإذا قرأنا: اذهب إلى المرعى وعد،

(وعد) حتى يسـعفنا   د عندفقد نترد فإذا قرأنا: اذهب إلى المرعى وعد األغنام.
.(دعو)اللة علىالتّركيب والد  

  فإذا قرأنا: وعد الحر فأنجز.
  وعد الحر دين.              

د بين فقد نترد(دعو) ّفي الجملتين حتى نقف على التّركيب كل (دعو)ه بعالقاته و
  19وداللتّه.
ر المعنى كما هـو  ر الصوت فيتغيوفي هذا المستوى يتغي المستوى الصوتي:-

،ربالحال بالنّسبة لكلمتي (ص ويتغي ،(ربـ  س ـوت لتغيـوتي   ر الصر التّشـكيل الص
،ازتهر) وتي بالتّنغيم فيتغير التّركيـب  ر ازدهر)، كما يتغيوت في التّشكيل الصالص

  أنا مسؤول؟)... (أنا مسؤول، والمعنى من اإلثبات إلى النّفي باالستفهام اإلنكاري
صيغ الفعل الثّالثـي المجـرد    وفي هذا المستوى نجد أن المستوى الصرفي:-

ويحتـاج   وفَعـل.  فهي فعل على وجوهها الثّالثة: فَعل وفَعـل  دون شكل متشابهة،
 ويشتبه فيهـا الفعـل بالمصـدر    الفرق بينهما إلى دليل من التّركيب وتمام المعنى.

،َنَعنْع)، (مم   (ـنسن،حسح،نسح)فة المشـبهة نحوقد يشتبه الفعل والمصدر والص 
اللة شرطان مهمرفي المقصود.وبهذا يكون التّركيب والد20ان في تعيين الوجه الص  
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وبخصوص هذه المستويات فقد جاء نهـاد   اإلعراب والمعجم: النّظم،مستوى -
والتـي مـن شـأنها التّوضـيح      ،ةالموسى ببعض األمثلة عن كل مستوى على حد

  والبيان:
  ر المعنى نحو:  ر التّرتيب يتغيبتغي :يقول نهاد الموسىمستوى النّظم  فعلى

  زارت سلمى أروى.-
  زارت أروى سلمى.-

وذكـر   ر معناهـا. قد تتغير حركة أواخر الكلمات فيتغياإلعراب:  وفي مستوى
مثال اآلية الكريمة من قوله تعالى﴿...أن اهللا بريء من المشركين ورسوله﴾ بكسر 

  الالم من رسوله.
بدليل  ن على وجه إالّالمعنى ال يتعي وفي هذا المستوى نجد أنمستوى المعجم: 

  جاز كما هو الحال في األمثلة التّالية:من التّركيب وعرف الداللة والم
  يضرب زيد عمراً.-
  يضرب النّاس في األرض.-
 يضرب اهللا األمثال.-

ويكون السياق الخارجي هو الفيصل في تعيـين المـراد ودفـع اللـبس علـى      
(اسـمع) أمـر هـو أم    بن المـراد  فالسياق هو الذي يعي المستويات اللغوية جميعا.

(السائل) أمن السيولة هو ام من السـؤال   الذي رفع اللبس عن والسياق هو التّماس.
  21في قولنا: هل خرج السائل؟

ونجد أن ق في نهاد الموسى قد تطرنحو تمثيل الـنّظم" بالمعنون ل الفصل األو": 
خـذ فـي هـذا    ه يتّوأنّ ه قصد به هنا نظام الجملة،يقول بأنّ الذيإلى مفهوم النّظم 

ف في كثير من األمثلة على نحو مـن التّتـابع الخطـي أو    تألّالعرض نسقا أفقيا ي
يستوعب كذلك األمثلة التي يجري فيها النّظم على وفق قواعده في التّرتيـب مـن   

  22تقديم وتأخير...
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نحو تمثيل النّص"فسماه:"  الفصل الثّانيا أم،     وفيـه يـرى نهـاد الموسـى أن 
ويحتـاج ذو   توصيف اللغة العربية يقتضي تمثيل النّص بعد تمثيل نظام الجملـة، 

باإلضافة إلى تمثيل  الكفاية في اللغة إلى عناصر تعقد مابين وحدات النّظم(الجمل)،
  23الروابط بمعانيها ووجوه استعمال تلك الروابط اإلضافية الالزمة.

 فيرى نهـاد الموسـى أن   ،ل اإلعراب"نحو تمثي:"بالمعنون  الفصل الثّالثّوفي 
اإلعراب:" هو عمل لغوي وهو تحليل الزم في نطاق تحليل النّص اللغوي لغايـات  

م أو لغايات الفهم أو لغايات األداء أو لغايات التّرجمة وغير ذلك مـن وجـوه   التّعلّ
  استعمالنّا للغة".
ة هي: كما يرى أن24تمثيل اإلعراب يقوم على أربع نقاط أساسي  

  .نوع الكلمة.1
  .الوظيفة.2
  .الحالة اإلعرابية.3
  .عالمة اإلعراب.4

فقد تحـدث   ،نحو تمثيل البنية":"بمن هذا الكتاب والمعنون  الفصل الرابعوفي 
ة تتّ نهاد الموسى فيه عن فكرة االطّراد فيرى أنة الكلم في العربيصف باطّراد أبني

جلّ الفت إذ أنفيعطي مثاال عـن الفعـل الماضـي     دة.ها يجري وفق قوالب محد
  ه يأتي على صيغ ثالث:الثّالثي بأنّ

  جلَس...-نَزَل فَعل...........نحو:
  فَهِم...-علم فَعَل..........نحو:
  كَبر...-حسن فَعَل..........نحو:

ى من بين أبنية الكلم في النّص العربي حسب ويعطي مثاال آخر عن تمييز المثنّ
ه"ما ى على أنّن المثنّوالصرفيين يعرف ذلك أن ريف الصرفيين ال يتأتى للحاسوب،تع
يقـول  -على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون يحيل إلى المعنى"، وهو أمر دّل
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موها من بني ه ال يسعف به الفهم الذي يستدخله أبناء اللغة ومن تعلّأنّ-نهاد الموسى
الكتابين...ولكن الحاسوب سيواجه بعض الكلمات  -سانالرئي -القائدان البشر نحو:

غضبان الصحفيين...لهذا تكون القاعدة الشّكلية األولى -استبان-تحضرين من مثل:
  25ونصبح بحاجة إلى قاعدة أخرى. غير كافية،

ليل على أخطـاء  من الكتاب فقد جاء تحت عنوان الفصل الخامسا أمنحو الد ":

تمثيل النّظم واإلعـراب   ويشير فيه نهاد الموسى إلى أن ،والبنية"النّظم واإلعراب 
وهو مطلب مـن مطالـب    والبنية في التّوصيف مرجع دال على ما يقع من الخطأ،

الكفاية اللغويـة فـي أحـد     ذلك أن م إنساناً كان أم حاسوباً.توصيف العربية للمتعلّ
ومـن   ن الخطأ في أداء اآلخـر يوتب ب الخطأ في أداء صاحبه،عناصرها تعني تجنّ

ـ    ق بـالنّظم  أجل توضيح ذلك عرض نهاد الموسى الكثير من األمثلـة التـي تتعلّ
  26واإلعراب والبنية.

تحدث نهـاد   :"نحو تمثيل المعجم"،الذي جاء تحت عنوانالفصل السادس وفي 
وكيف أصـبح المعجـم    الموسى عن أهمية المعجم في مجال اللسانيات الحاسوبية،

كما أشار إلى أن توصـيف   وليد اللغوي.اللة ومحورا للتّموقعا محوريا ومفتاحا للد
لـم يكـن    ،يقتضي نسقاً من البيانات الداللية التّفصـيلية  المعجمية، أصبحالمفردة 

كمـا   مستفادة بالفطرة والخبرة لـديهم  معظمها، ألنّهاالنّاطقون باللغة محتاجين إلى 
إعرابيـة   نظمية، صرفية، ت إضافية صوتية فونولوجية،أصبح المعجم بؤرة لبيانا

  وسياقية.
ل في ه يتمثّومن أجل توصيف مفردات المعجم الداللي يشير نهاد الموسى إلى أنّ

  27عيار يعتمد على:
  المكون الصوتي). الصيغة الحالية، ( الصيغة األصلية،المفردة:-
  أداة). حرف، فعل، سم،ا :( نوعها من الكالم:التّغير الصرفي-
  معتل، الزم...). صحيح، مزيد، د،: (مجرالبنية-
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  جمع). ى،مثنّ :(مفرد،العدد -
  ث).مؤنّ (مذكر،الجنس: -
  مفعول غير مباشر...). مفعول صريح، : (فاعل،االقتضاء-
  حال...). ماض مستمر، : (ماض،الزمان-
  غائب). مخاطب، م،: (متكلّالجهة-
  نبات...). حيوان، حي، (عاقل،المعنى: -
  يوناني...). فارسي، (عربي،األصل: -
  عباسي...). إسالمي، (جاهلي،الصيرورة: -
  (التّعريف مثال (ال). الوظيفة:-
  مثال (كما في الفعل). أول، الرتبة: -
  بعد االسم..). بعد السين، بعد أدوات النّداء، (بعد كان وأخواتها،الموقع: -
-بحذف النّون...). (بالواو واأللف والياء، باأللف والياء، بحالة اإلعراب: معر  

  على حذف حرف العلّة...). (على السكون، مبني                   
  اسم موصول...). اسم علم، اسم إشارة، (ضمير، معرفة التّعريف والتّنكير:-

  وبهذا يقوم التّوصيف على اختيار عناصر العيار المناسب الذي يوافق المفردة.
ابع ا أمنحـو  بواألخير من هذا الكتاب والذي عنونه نهاد الموسـى  الفصل الس":

  تين هما:ث فيه عن نقطتين مهمفقد تحد تمثيل المنطوق والمكتوب"،

ال: تمثيل المنطوق:أو تمثيل األصوات مفردة أو في مقاطع مفتوحة  إذ يرى أن
تساعد على تعيين مقابالتها من الرموز الكتابيـة يواجـه مشـكلة     ،بصورة وظيفية

إذ يكشف تباين األفراد في نطـق عبـارة    التّباين في أداء النّاطقين بهذه األصوات.
ل صعوبة يجهد اللسـانيون  ولكن هذا التّباين يمثّ واحدة مثال عن شخصية صاحبها

  الحاسوبيون في معالجتها.
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إن مستوى التّشكيل الص    عوبات التـي تـنجم عـن تحـوالت وتي هو أحد الص
 األصوات في سياقها الوظيفي إذا قمنا بتمثيل األصوات المفردة بصـورة طيفيـة.  
وتعد القواعد الفونولوجية وما ينجم عنها من التّحوالت شرطا الزمـا فـي تمثيـل    

جية ال القواعد الفونولو وتبرز الصعوبات أيضا في تمثيل المنطوق في أن المنطوق
ضح ذلك في إقامة الفرق مثال بين"سوط"و"صوت" فإذا ويتّ تبلغ بالتّمثيل حد الكفاية،

  نطقنا بهاتين الجملتين:
  رفع الحوذي صوته عاليا.-1
  رفع الحوذي سوطه عاليا. -2

بقرائن سياق خارج العبارة. ن صوته من سوطه إالّفال يتبي  
طروح في تحويل الشّكل المكتـوب إلـى   اإلشكال الم إن ثانيا: تمثيل المكتوب:

النّص المكتوب غالبا مـا يكـون    كما يحدث في حال القراءة هو أن هيئة الملفوظ،
غير مشكول وكثيرا ما يكون خاليا من الضوابط كالشّدة. ولتجنب هـذا اإلشـكال   

ب األمر أن يودع في ذاكرة الحاسوب نموذج منطوق إزاء كل كلمة من كلمات يتطلّ
وهذا يستدعي أيضا أن يصـبح الـدليل    ويزود برسم الكلم وهيئات نطقها، ،المعجم

 28النّحوي والمعنى الداللي مطلبين الزمين لتحقيق ذلك.

  خالصة:
والتـي تقـف    من أهم مشكالت توصيف اللغة العربية التي أشار إليها الكاتب،

ة على وجه خاص، وأمام  مكعقبة أمام تقدالبحث على مستوى توصيف اللغة العربي
  يلي: نذكر ما على وجه عام ات الحاسوبيةاللساني تقدم البحث في

  .اللَّبس.1
2الت المجاز..تحو  
  .فضاء السياق.3
  .صيرورة المعجم.4
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 ة في النّص العربي غير المشكولل خاصإذ يرى نهاد الموسى أن اللّبس يتمثّ -
إذ يكـون بعـض    أن كثيرا من مواضع اللّبس يكشف عنها سياق المقال الداخلي،و

  ة االعتماد المتبادل.اللّبس قابال للمعالجة باستخدام أدلّ
كمـا   نظـم...)، -(نظـر  من المشكالت أيضاً تمايز األبنية بتمايز األصوات -

متمايزتين بتمـايز  تتمايز المفردات في اللغة بأصواتها فتكون مثال (فائدة)و (عائدة) 
  الفرق الصوتي بين الفاء والعين.

  يعد معجم السياق الدليل الذي ال استغناء عنه لدفع اللّبس. -
ة الزمة لفهم النّص وتحليله عند تمثيلـه  من أجل دفع اللّبس أيضاً البد من أدلّ -

فكلهـا   كما هو الحال مثال لذكر سبب ومناسبة القصيدة وسيرة الشّاعر، للحاسوب،
  ة الزمة لتمام الفهم وغاية التّحليل لفهم النّص.أدلّ

معطيـات   -إضافة إلى كل ما سبق ذكـره -الحاسوب يحتاج إلى أن يختزن -
  السياق الثّقافي وصيرورته لدى النّاطقين باللغة.

ب معجماً جامعاً يتجاوز المعجـم  إن لمعالجة اللغة العربية تحليال وإنشاء، يتطلّ-
كما تنتقل بـين الـدالالت ووجـوه     األلفاظ تستحدث باستمرار، ذلك أن التّاريخي،

  معجم اللغة. وال يكاد يضاهي عالم الحاسوب في تطوره إالّ االستعمال على الدوام،
إن توفر برنامجاً منهجياً في متابعة المستحدث من األلفاظ، يظل مطلباً أساسياً  -

  وب أو تمام توصيفها.من أجل تمام استيعاب العربية في الحاس
أصول البيـان   عالئق الكلم، أسرار النّظم، الت اللغة،ل كل من ضبط تحويمثّ-

 والبالغة غاية النّهاية في توصيف اللغة وتمثيلها للحاسوب.         
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 الحاسـوب  الستخدام الدول معظم توليه الذي االهتمام من الرغم على: ملخص

 قلة لوحظ أنه إال ، من أجل مواكبة التّطور المعرفي والتّكنولوجي،الصفي التّعلم في
 توفر بعـض  رغم المدارس الجزائرية في العملية التّدريسية في الحاسوب استخدام

 للبحـث  الدراسة مشكلة جاءت هنا ومن فيها، واألجهزة الحديثة البرامج الحاسوبية
وأسباب عزوف بعض األساتذة فـي   الصفي، التّعلم في الحاسوب استخدام واقع عن

   .استعمال الحاسوب في العملية التّعليمية
وفي أفق خلق إمكانات نظرية ومنهجية تسمح بتحقيق فعل تعليمي تعلمي نـاجح  

سنحاول في هذه الورقة طرح الحاسوب كوسيلة تعليمية جديدة التّي يمكـن   وفعال،
الخبرة للمتعلمين وفي إتمـام العمليـة التّعليميـة    االستفادة منها في تهيئة مجاالت 

  التّعلمية وإنجازها.
 البرمجيات، تطبيقات، المتعلم. التّعليم، الحاسوب،: الكلمات المفتاحية

 

Abstract: Though most countries take interest in using computer in 
classroom learning, it is -through the experience of researchers in the 
field- noted the lack of computer use in classroom learning in 
Algerian schools, though the availability of software and hardware in 
these schools. Hence the question of the study to search for situation 
of using computers in classroom learning. And the reasons for the 
reluctance of some professors in the use of computers in the 
educational process. 

In order to create theoretical and methodological potentials to 
achieve a successful and effective learning educational action, this 
paper is an attempt present the computer as a new educational means 
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that can be used in creating areas of expertise for learners and in the 
completion and achievement of the learning process. 

Keywords: Education, Computer, Software, Applications, Learner  
 

عصـر  دخـول  مـع  العالمي المجتمع يشهدها التّي للتغيرات نظرا: مةمقـد 
 التّعليميـة  المؤسسات برامج تطوير إلى يسعى فإنه وثورة االتصاالت المعلوماتية

 العمليـة  محتوى في النّظر كان من الضرورى إعادة لذا التّغيرات تلك تواكب لكي
السـريعة   يتيح للمتعلم استثمار و االستفادة مما ووسائلها وأهدافها التّعلمية  التّعليمية

 أحـد  الحاسوب ويعتبر الدراسي، تحصيله في المعاصرة التّكنولوجية الوسائل من
أقحـم اسـتخدامه فـي المجـال      المعاصـرة  التّكنولوجيـة  الثّروة إفرازات ابرز

تـذليل    ،نظرا الستجابته السريعة والفورية للمدخالت، وقدرته الكبيرة في.التّعليمي
وبالتّـالي   1صعوبات التّعلم وتحسين الفاعلية الداخلية والخارجية للنظام التّربـوي، 

يساهم في تغيير الرؤية القديمة للتعلم في وقتنا الحاضر من رؤية تقليدية إلى رؤيـة  
  2حداثية  تتميز بالدقة والبرمجة.
 الحواسـيب األخـرى  هو جهاز مثله كمثل أجهزة  مفهوم الحاسوب التّعليمي:

وإن ما يميزه عن غيره مـن أجهـزة    حيث ال يختلف عنـها في تركيبه األساسي،
مما يجعله أداة طيعة في يد المعلـم   الحواسيب هو نوع البرمجيات التّي يستخدمها،

إلعتماده على مجموعة من البرامج اإللكترونیة متعددة أنمـاط اإلثـارة   3.والمتعلم
الل الحاسوب إلدارة التّعلیم أو نقـل التّعلـیم مباشـرة    التّي تنتج وتستخدم من خ

وكامال إلى المتعلمین لتحقیق أهداف تعلیمیة محددة، ترتبط بمقررات دراسیة 
  4ومن ثم تعزيز عملية التّعليم وتعديل اتجاهها. معینة

اتضحت أهمية التّعليمة من خالل تطور نظم  حتمية التّقاء التّعليمية بالحاسوب:
ماتية عبر مراحلها المتعددة، فخالل نصف القرن المنصرم تطور الحاسـوب  المعلو

تطورا نوعيا أدى به في النّهاية إلى مواجهة حاسمة مـع منظومـة اللغـة علـى     
  :5اتساعها، وفيما يلي تبيان لمراحل هذا التّطور



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
347 

 

  

: اسـتخدم الحاسـوب كآلـة لسـحق األرقـام      في الخمسينات والستينات -1
على النّواحي التّجارية ذات الطابع الرقمي والعمليات الحسـابية  واقتصرت تطبيقاته 

والمنطقية المحدودة، وذلك بهدف إصدار الفواتير وكشوف الحسـابات المصـرفية   
 وقوائم المرتبات وما شابه ذلك.

تطور الحاسوب ليصبح آلة لمعالجـة   في السبعينات من القرن المنصرم: -2
السترجاع، الحذف، اإلضافة، التّعـديل، وانتشـار   المعلومات، من حيث التّخزين، ا

 نظم اإلدارة.
: تطور الحاسوب من آلة لمعالجـة المعلومـات إلـى آلـة     في الثّمانينات -3

لمعالجة المعرفة، وعندها حدثت المواجهة الحاسـمة بـين الحاسـوب ومنظومـة     
 التّعليمية بوصفها أداة تكوين هذا العقل المولد للمعارف الجديدة.

األمر على صعيد الحاسوب أقل إثارة وتحـديا، فقـد فرضـت عليـه     لم يكن 
المواجهة مع التّعليمية بشتى فروعها ضرورة االرتقاء بكثير من خصائصه وقدراته 
 حتى يتهيأ لهذا اللقاء المثري، وقد شملت نواحي ارتقائه زيادة سرعته الحاسـوبية 

ة والضة، واألهـم مـن ذلـك    وسعة ذاكرته، وطاقة تخزين وسائطه المعناطيسيوئي
االرتقاء بأساليب برمجته التّي سعت إلى التّخلص من طابعها القطعي الخـوارزمي  

  لكونه ال يستطيع التّعامل إال مع المدخالت الصريحة والظاهرة.
إن أهم دليل على ما أحدثته تعليمة في تطوير منظومة الحاسوب نذكر باختصار 

السادس من الحواسيب الذي طورته اليابـان، حيـث   أهم التّطبيقات األساسية للجيل 
 نالحظ التّرابط العضوي بين منظومة الحاسوب وتطبيقاته وعالقتها باللغة، فهنـاك 

  6أربعة تطبيقات أساسية للجيل السادس من الحواسيب وهي:
 النّظم الخبيرة.   -1
 التّرجمة اآللية. -2
 النّظم الذكية لإلنسان. -3
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 تصميم والتّصنيع.تطبيقات مساندة للحاسوب لل -4
لكن ماينبغي أن نشير إليه في هذا المقام أن التّطبيقات التّكنولوجية بحاجة ماسة 
 إلى اللغة، فالنّظم الخبيرة "تحتاج لتخزين المعارف التّي تؤسـس عليهـا خبرتهـا   
 وبالتّالي فهي بحاجة إلى اللغة بوصفها أهم وسيلة من وسائل نقل المعرفة وتمثيلهـا 

الذكية لإلنسان اآللي تحتاج إلى قدرات لغويـة كـي تسـتوعب األوامـر     والنّظم 
وتتواصل مع اإلنسان البشري، أما التّرجمة اآللية فهي بحكم طبيعتها تطبيق لغوي 

 7صرف.
إن اسـتخدام الحاسـوب كأحـد أسـاليب      :التّعليم في الحاسوب استخدام مزايا

نتيجة التّطبيق الفعلي لتلـك البـرامج    رة،تكنولوجيا التّعليم يخدم أهدافَا تعليمية مباش
 8ومن أهم هذه المزايا:

يساهم بدوره في خلق برمجيات تعليمية متنوعة تتصـف بالقـدرة علـى     .1
 9.المعلومات على للحصول البيانات التّخزين ومعالجة

 10يساهم في زيادة ثقة الطالب بنفسه، وينمي مفهوما إيجابيا للذات. .2
 أو يقر طالب فكل فردي وبشكل باستقاللية الطلبة يعمل حيث التّعليم، تفريد .3
 11بمفردة. األسئلة عن ويجيب يتابع
 ازدحـام  مشـكالت  حـل  خالل من فاعليته وزيادة التّعليم نوعية تحسين .4

  .والمتخصصين المؤهلين المعلمين إعداد في النّقص الدراسية ومواجهة القاعات
تُخرِج الطالب مـن روتـين   يقوم بجذب انتباه المتعلم، فهو وسيلة مشوقة  .5

ومـا   انطالقا من المثل الصيني القائل: ما أسمعه أنساه، الحفظ والتّلقين إلى العمل،
  وما أعمله بيدي أتعلمه. أراه أتذكره،

وعلى االحتفـاظ   ويثير انتباهه نحو الموضوع، يزيد قدرته على المتابعة، .6
 12بالمعلومات في أقل وقت دون تكلفة.
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تتبع  على وتساعد للتعلم دافعيته من تزيد فورية راجعة ذيةبتغ المتعلم إمداد .7
 المادة ومتابعة أخطاءهو تصحيحها.

مما يساهم في إمكانية  وتحديد نقاط ضعف الطالب، عرض المادة العلمية، .8
 طرح األنشطة العالجية التّي تتفق وحاجة الطلبة

كـون   المختلفة،يضمن التّعليم بالحاسوب تصحيحا دقيقا وسريع لإلجابات  .9
المتعلم يستطيع أن يستعين ذاكرة الحاسوب لكي يتحقق من صحة اإلجابة إما يدويا 

 .13أو أوتوماتيكيا
  أهداف استثمار الحاسوب في العملية التّعليمة: 

لحوسبة العملية التّعليمية فوائد عديدة يكفي أن نشير إلى أن حوسبة ميدان التّعليم 
لمعرفة لما له من مزايا عرض متعددة ومختلفة وطرق سيساعد كثيرا في اكتساب ا

  منهجية تعليمية تساعد على تجسير الفجوة بين المادة المعرفية ومتعلميها.
وفي هذا الصدد، نشير أنه يوجد أبحاث جادة مـن قبـل اللغـويين ومهندسـي     

ـ  الحاسوب من أجل إدخال الحوسبة إلى التّعليم خاصة بما يعرف بالتّرجمة ة (ترجم
المواد) اآللية أو بمفهومها اآلخر بشيء من االختالف في درجة استخدام الحاسوب 
في التّرجمة وهذا أمر يعتمد على عدة عوامل األمـر األول هـو تطـوير جهـاز     
الحاسوب إلى درجة تمكنه من التّعامل مع اللغات في هذا المجال، أما األمر الثّاني 

  ب التّعامل معها وتمكين المتعلم من فهمها. فهو إعداد اللغات بشكل يتيح للحاسو
وتشكل ترجمة المواد الصفية وتبسيطها أكبر تحديات الحاسـوب فـي مجـال    
التّعليمية، وذلك لسبب بسيط هو أن التّعامل مع اللغة البشرية يعتمد علـى الملكـة   

يـات  العقلية للبشر، وهذه ليست عمال آليا كما هو الشأن في األمور األخرى، كعمل
  .14التّصنيع، التّي أظهر الحاسوب قدرة هائلة عليها

وعلى العموم تتمثل الغاية من وراء حوسبة التّعليمية في تقديم توصيف شـامل  
ودقيق للنظام المواد التّعليمية تمكنه من مضاهاة المتعلم في كفايته وأدائه ، فيصـبح   
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مثال قادرا على تركيب وتحليلها،  ويعرف قواعد النّظام الكتابي ما ظهر منها ومـا  
بطن فيكشف األخطاء اإلمالئية، ويبني الصيغ الصرفية، ويعرفها في سياق الكـالم  
وينشئ الجمل الصحيحة، ويعرب كما يعرب اإلنسان، ويصحح النّطق إذا عثر بـه  

جعز) يحولها إلى (صوت مـزعج) وتغييـر   اللسان فإذا ورد مثال عبارة (صوت م
صفته إذا سمع قائال يقول (سباح الخير) بدال من (صباح الخيـر) ...الـخ  ومـا    

الرزم التّعليمية " و " المحلـل  مشاريع برمجيات التّمرين والممارسة " و "برمجيات 
يـة  الصرفي " إال نماذج لمحاكاة ما يختزنه المتعلم من مكتسابات قبليـة فـي العمل  

 15التّعليمية.
 وقد تتعدد أهداف استثمار الحاسوب في التّعليم وفق توجه المعرفـي والمبتغـى  

  ويمكن إجمالها فيما يلي:
تيسير إدراك المعارف المختلفة وجعل العملية التّعليمية أكثر إثارة وتشـويقا   •

عبر الصورة والصوت والحركة واأللوان مما يشجع على المواكبـة واالنخـراط   
 16والتّفاعل.

تأهيل المتعلمين ليندمجوا في مجتمع المعرفة حيث التّواصل أساسي وتقاسـم   •
مـن   المعرفة ضروري في ظل فيضانات المعلومات. لقد أضحى تحيين المعارف،

لمن يريد مسايرة عصره أمر حتميـا وإال خسـر    يوم آلخر بل من ساعة ألخرى،
 العديد من الرهانات.

استراتيجيات التّعلم الذاتي قصد التّحـرر فـي بنـاء     تعويد المتعلمين اعتماد •
المعارف من جهة وكذا االنطالق إلشباع نهمهم المعرفي دونما اإلحساس بالحاجـة  

 إلي تدخل خارجي.
يسمح بتعلم بعض المواد عبر المشاهدة التّجريبية، ففي مادة العلوم الطبيعيـة   •

 17مثال يمكن تتبع مراحل أقسام الخلية.
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ت افتراضية معرفية، كما يـورد الخبيـران الحسـين هيشـور     خلق جماعا •
قصد توفير"فضاءات مثالية مـن أجـل تبـادل اآلراء والخبـرات      وجيفري كوب،

التّربوية، وتدعيم العمل الجماعي بين الفعاليات التّربوية، وكذا رفع العزلـة عـن   
 18.المدرسين والباحثين التّربويين

 اإلجابـة  ومعرفة والتّقويم، المتابعة خالل نم فنية إمكانات الحاسوب يوفر •
 المـتعلم  ثقة لزيادة يتيحها التّي والمساعدة والتّعزيز العالمات، وتسجيل الصحيحة،

 التّعلم. نحو دافعية يثير مما بنفسه،
إذ يستطيع كل تلميـذ   يتيح لنا فرصة تعليم عشرات المتعلمين في آن واحد، •

إن مراعاة مثل هـذه   البرنامج الذي يقع عليه اختياره،أن يستعمل الحاسوب وكذلك 
العناصر الدقيقة داخل الفعل التّعليمي من شأنه أن يبعد الملل وكذا الفروقات الفردية 

وهو ما يجعل المتعلم قادرا على أن يتعلم معظم األشياء بنفسه ممـا   بين المتعلمين.
 19.كان متلقيا فقط يقوي عنصر الثّقة ويصبح قادرا على العطاء بعد أن

 وتتمثل في: :للحاسوب باستخدامه يحققها المتعلم التّي الكفايات

 الموهوبين للطالب الخاصة الحاجات تلبية في الحاسوب استخدام على القدرة •
 . والمعاقين

 .للتعلم الدافعية إثارة بطرق اإللمام •
بشكل  محددة منهجية موضوعات إطار في اآلخرين مع التّواصل على القدرة •

 · فعال ومميز
 فـي  اسـتخدامه  وإمكانيات عام بوجه وحدوده الحاسوب بإمكانات المعرفة •

 التّربية
 لبيان التّعليمية الوسائل من غيره عن الحاسوب مميزات إظهار على القدرة •

 . تطبيقاته في التّحكم أو البيانات جميع في قدراته،
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 منهـا  يتعلـق  مـا  خاصة و المستقبلية الحاسوب الستخدامات رؤيا يمتلك •
 . التّربوية بالتّطبيقات

 ·  20المشكالت لحل كأداة الحاسوب استخدام على القدرة •
  أسس إنشاء وخلق البرمجيات التّعليمية:

ووقت كبيرين، فالبرنامج الجيد يتطلب عنايـة   يحتاج إعداد البرنامج إلى جهد،
حسـب   وطريقة األطوتنظيمهـا، وتتوقـف،  والمحتوى،  فائقة في تحديد األهداف،

مبادئ أساسية حتى يتسنى استعمال الحاسوب فـي   ) على أربعةdepoverديبوفر (
  21عملية التّعلم والتّدريس على نحو جيد وفعال وتتمثل في:

من أجل صياغة برمجية تعليمية البد من العمل على مساعدة  مبدأ الهيكلة: -01
وذلك بإظهارها إلى  وهيكلة البرمجية التّي يشتغل عليها،المتعلم على اكتشاف وبناء 

 المراقب وتوضيح العالقة بين جميع اللحظات الديداكتيكية التّي سيمر منها.
وتتمثل في اعطاء الفرصة للمتعلم ليأخذ المبادرة في تنشيط  مبدأ التّنشيط: -02

نحو التّحكم في الكفايـات   أي منح المتعلم فرصة التّدرج العملية التّعليمية التّعلمية،
 التّي وضعت كأهداف إجرائية للعملية التّعلمية.

إن التّعلم ال يكون فعاال إال إذا وضع المتعلم فـي وضـعية    مبدأ التّدرج: -03
ومن هنا يمكن القول إن تطبيق هـذا   تسمح له بمواجهة الصعوبات بشكل تدريجي،

لب أوال تفكيك المحتويـات الصـعبة   يتط المبدأ في صياغة وبناء برمجية تعليمية،
 لموضوع التّعلم وتحويلها الى وحدات سهلة ومتدرجة من األسهل الى الصعب.

هذا المبدأ يجمع بين مراقبة نشاط المتعلم من جهة وتكييـف   مبدأ الضبط: -04
أي استطاعة المـتعلم بواسـطة    البرمجية التّعليمية مع هذا النّشاط من جهة أخرى.

ام بتقويم لكل نشاط على حدة حتى يتسنى له معرفة هل بالفعل حققـا  الحاسوب القي
 22نجاحا أم ال.
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أن هذه المبادئ األربعة في مجملها تحاول أن تؤسس لمنطق الحوار والتّفاعـل  
  بين المتعلم والحاسوب من خالل صياغة البرمجيات.

الحاسـوب  تطورت أساليب استخدام  المحوسبة التّعليمية البرامج إعداد خطوات
وهنالك جهود كبيرة من جانب المؤسسات التّعليمية في تطـوير طـرق    في التّعليم،

 لما له من أثر كبير في تحسـين مخرجـات التّعلـيم    التّدريس بمساعدة الحاسوب،
ذات العالقـة   وتحقيق مبدأ التّعلم الفعال. عبر البرمجيـات التّعليميـة المختلفـة،   

ة إنشاء البرنامج بعدة خطوات حتى نصـل فـي   تمر مرحل بالموضوعات العلمية،
 23النّهاية إلي البرنامج المطلوب لحل مشكلة أو تنفيذ مهمة وهذه الخطوات هي:

 يساعد حتى محددة هدفية وبعبارات بدقة للبرنامج التّعليمية األهداف تحديد .1
 .األهداف هذه تحقيق يضمن بحيث البرنامج على توجية المبرمج

 .للمتعلمين المناسبة التّعليمية المادة اختيار وبالتّالي المتعلمين مستوى تحديد .2
 .البرنامج منها يتكون التّي التّعليمية المادة تحديد .3
 منطقيـا  ترتيبـا  يتطلب وهذا للبرنامج التّعليمية المادة عرض نظام تحديد .4
 .الصعب الى السهل من تتدرج بحيث التّعليمية، للمادة
 بغرض مع التّسلیة العلمي التّحصیل فیه یمتزج تعلیمي مناخ إیجاد .5
 للوصول إلى قدراته وتحدد التّعلم إلى األطفال تحبب التّي والتّشویق اإلثارة تولید

 24.والمهارات المعلومات إتقان من أعلى مستویات
 جـدا  صغيرة وحدات إلى التّعليمية المادة تقسم أي البرنامج إطارات كتابة .6
 والمثيـرات  المعلومـات  مـن  يتكـون  إطار وكل خطوة أو منها إطار كال يكون

 الفوري. والتّعزيز الراجعة يتبعها التّغذية التّي واالستجابات
 من عشوائية عينة على تجريبتها خالل من وذلك وتعديلة البرنامج تجريب  .7

 .الطلبة من راجعة تغذية من علية يحصل ما على ويعدل بناء الطلبة،
 المستهدفة. الفئة على وتوزيعه البرنامج استنساخ .8
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يتضمن التّعلم بمسـاعدة الحاسـوب    بعض نماذج تطبيقات الحاسوب التّربوية:
وهو التّعلم حيث نجـد   طرقا وأساليب متنوعة يستخدم فيها الحاسوب بهدف واحد،
 واألنمـاط اإلحصـائية   أنماطا متعددة مثل التّمرين والممارسة، والرزم التّعليميـة، 

  ..ة.والمحاكا والنّمذجة
 وسنقتصر على بعض النّماذج المحدودة بحكم أن جوانب الموضـوع متفرعـة  

والتّجارب في هذا الميدان كثيرة ومختلفة وقد اختلفـت التّطبيقـات حسـب نـوع     
  البرمجيات المستعملة والوظائف المسندة إليها.

ـ  برمجيات التّمرين والممارسة: ددة األساس في البرمجيات هو القيام بمهام مح
معززة بتغذية راجعة تحدد فيها درجة الصعوبة أداء المتعلم فعندما تكـون إجابتـه   

وإذا فشل المتعلم وتكرر جوابه الخطأ  صحيحة ينتقل البرنامج إلى التّمرين الصعب،
وقد تدرك بعض البـرامج نمـط    يقوم البرنامج بتقديم مجموعة أبسط من التّمارين،

تتكيف مع هذه المشكلة وتزويده بنتيجة تحصيلية أوال  الخطأ وتقدم سلسلة من المهام
 25بأول.

هي امتداد للبرمجيات التّمـرين  (برمجيات الرزم التّعليمية): برمجيات إيضاحية
والممارسة وذلك من حيث تقـديم المعلومـات أو التّوضـيح والعـرض العلمـي      

ذلك عند تدريس حيث يطلب منهم إدخال البيانات على الحاسوب، ومثال  للمتعلمين،
عملية ما أو تشغيل قطعة من األجهزة يعرض البرنامج رسما متحركا لذلك الجهاز 

 ويطرح على المتعلمين أسئلة بالتّسلسل المطلوب لتركيب الجهـاز  الذي تم تركيبه،
وتقوم هذه البرمجية بتحليل مداخالت وأداء المتعلم وتعلمه بأدائه الصحيح أو نـوع  

  26ه.الخطأ الذي وقع في
من مميزات هذه البرمجيات أنها تساعد المتعلم على اختيار  برمجيات المحاكاة:

وتستعمل بكثرة فـي تـدريس العلـوم     وقياس نماذج نظرية عن طريق المحاكاة،
الفيزيائية بحيث يتحول الحاسوب من خاللها إلى مختبر مصغر للتطبيق والتّجريب 
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لبيئة والتّي ال يمكن توفيرهـا بشـكل   على أساس محكاة الموضوعات التّي تتعلق با
  إلى غير ذلك. طبيعي للمتعلمين ألسباب متعددة قد تتعلق بالوقت أو الكلفة،

بغبة الكشف عـن   فمن خالل هذه البرمجيات نقدم فرصة للمتعلم بشكل مباشر،
 العالقات المتعددة والمتغيرات والتّي تتحكم في نموذج التّمرين التّطبيقي.

إن أهمية دمج الحاسوب في التّعلـيم   بالحاسوب: التّعلیم عند لألستاذ إرشادات
كاتجاه تربوي معاصر أصبح حاجة ملحة لرفـع مسـتوى التّحصـيل والوصـول     
لمستويات إتقان عليا في عملية التّعلّم وكذلك المساهمة في تعزيز الـوعي البيئـي   

من الدراسات التّربويـة فـي   النّاجم عن المعرفة والتّعلّم مع ما أشارت إليه العديد 
 برنـامج  ببنـاء  أسـتاذ  أي اميق لذا نرى من الواجب عند أهمية البرامج المعرفية،

تتمثـل   بالحاسـوب،  ذه التّعلميتنف عند ةيأساس نقاط عدة إتباع من هيعل بد ال مييتعل
 في:

 .للمتعلم البرنامج من قهايتحق المراد  ةيميالتّعل األهداف حيتوض -
 .بالحاسوب للتعلم  المتاحة ةيالزمن المدة عن المتعلمينإعالم -
ـ  هـا يعل زيالتّرك لزمي التّي الخبرات أو ميالمفاه المتعلم أهم ديتزو-  لهايوتحص
 .التّعلم أثناء

 البرنامج إلنجاز إتباعها المتعلم على التّي كافة اتيالمسؤول أو الخطوات شرح-
 المطلوب

 .بالحاسوب المطلوب التّعلم ألنواع لهميتحص ميتقو ةيفيالمتعلم بك فيتعر-
 .البرنامج تعلم من انتهائه متعلم بعد كل بها قوميس التّي األنشطة ديتحد-
 الذي المناسب العمل عن خبارهم◌ٕ للبرنامج، ا المناسبة النّسخة متعلم كل ميتسل-

 27لجهاز. استخدام عند قومون بهيس
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ـ  فـي  الحاسـوب  استخدام أن لهذا البحث ختامنا في نستخلص الخاتمة: م يالتّعل
فـإلى حـدود    أضحت ضرورة حتمية وواجبا لكن استخدامه فعليا مازال متواضعا،

 يومنا هذا نجد أن النّظام التّعليمي لم يواكب هذه المستجدات بشكل كلـي وشـامل  
  باستثناء مقترح إنشاء قاعات أو نوادي اإلعالميات في كل مؤسسة تربوية.

 الجهـد  مـن  فيالتّخف على تعمل مهمة ذلك باعتباره أداة مع العلم أن يتجاوز
 تعمـل  ضايأ ذلك على ادةيز الدرس، إلقاء في األستاذ به قوميالذي  والوقت ريالكب

 بـرامج  ميتقـد  خالل من األستاذ، عمل نيروت من رييعلى التّغ ةيميالتّعل لةيالوس
مما يزيد فـي   أو ملل، متنوعة تتميز بالتّشويق واإلثارة دون تذمر ةيميتعل وأنشطة

  ويعزز من سرعة. االكتساب. كفاءة العملية التّعليمية،
لكن ما ينبغي اإلشارة إليه، إن من بين ما يستلزمه هذا البرنامج الخاص بإدماج 
الحاسوب في التّعليم وتعميم توظيفاته على نطاق واسع وشامل وجود الرغبة األكيدة 

  التّعليم، ونبرزها في النّقاط التّالية:لدى جميع فئات المجتمع لتطوير 
 . محو أمية الحاسب لدى المتعلم وجعله مثقفاً حاسوبياً )1
تدريب المتعلم على استخدام الحاسوب في حل المشكالت التّي تواجـه فـي    )2

 حياته.
 جعل المتعلم متقن للمتطلبات األساسية لبرامج تطبيقات الحاسوب. )3
 المتميز في مجال الحاسوب.توفير مهارات متقدمة للمتعلم  )4
إعداد األساتذة وفق نماذج أصلية تستند إلـى معطيـات الواقـع وتطلعـات      )5

 المستقبل.
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يعتبر الطّفل بطبيعته وفطرته مياالً للقصة يتلذذ باالستماع إليها ويتشـوق   ص:الملخّ
أن يقرأ أو يشاهد حوادثها أمامه، ألنها حركة وحياة تثير انتباهه. وللقصة تـأثير فعـال   

فهي تنمي قدراته العقلية المختلفة مثل: التّذكر والتّخيل والتّفكيـر  على شخصية الطّفل، 
  والقدرة على حل المشكالت، ولها أثر بالغ في تنمية جوانبه النّفسية.والتّحليل والنّقد 

تعمل على تنمية ثروة الطّفـل اللغويـة     - مقروءة كانت أو مرئية - كما أن القصة 
وتساعد على نموه اللغوي، بما تحتويه من مفردات جديدة وعبارات جيدة، كمـا أنهـا   

لغوية، وتؤدي إلى اتسـاع معجمـه اللغـوي    تُقوٍم أسلوبه وتصحح ما لديه من أخطاء 
وتقوي قدرته على التّعبير والتّحدث، فالقصة من أهم مصادر الحصول على المفـردات  
وزيادتها فهي تعرض الطّفل للكلمة مباشرة من خالل رؤيتها وسماعها ونطقها، وكلمـا  

ألن القصـة   ازداد تعلق الطّفل بالقصة وتمسكه بها كلما أصبح لديه رصيد لغوي أكبر،
 تعود الطّفل على القراءة وتحببه بها فيصبح الطّفل شغوفا بالقراءة.

ومن هذا المنطلق أحاول من خالل هذه الورقة البحثية التّساؤل هل يمكننا االسـتفادة  
من هذا النّوع األدبي كمدخل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عن طريـق التّعلـيم   

في اللغـة العربيـة    - الحاسوب؟ خاصة وأن األسلوب القصصي  االلكتروني باستخدام
  يمكن القارئ من فهم الثقافة العربية وطبائعها وخصائصها. - المستهدفة في البحث

Abstract: The child is naturally inclined to listen to the story, and is 
eager to read or watch the incidents in front of him, because it is a 
movement and life that arouses his attention. The story has an effective 
impact on the child's personality, it develops various mental abilities such 
as: remembering and imagining, thinking, analysis and criticism and the 
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ability to solve problems, and has a significant impact on the 
development of psychological aspects. 

The story - read or visible - works to develop the child's linguistic 
wealth, and help the linguistic development, including the new 
vocabulary and good phrases, as it evaluates his style and corrects his 
linguistic errors, and lead to the expansion of the lexicon and strengthen 
the ability to express and speak The story is one of the most important 
sources of acquiring and increasing vocabulary. It exposes the child to 
the word directly through seeing, hearing and pronouncing it. The more 
the child attaches to the story and the more he holds it, the more linguistic 
balance he has, because the story accustoms the child to reading and 
loves him and the child becomes eager to read. 

From this point of view I try through this paper to ask can we take 
advantage of this type of literature as an introduction to the teaching of 
Arabic to non-Arabic speakers through e-learning using computer? 
Especially since the narrative method - in the targeted Arabic language in 
the research - enables the reader to understand the Arab culture and its 
natures and characteristics. 

 

ة يتلذذ باالستماع إليها، ويتشـوق أن   :مةمقدبفطرة الطّفل وطبيعته، يميل إلى القص
وللقصة تأثير فعال علـى   وحياة تثير انتباهه.يقرأ أو يشاهد حوادثها أمامه، ألنها حركة 

فهي تنمي قدراته العقلية المختلفة مثـل: التّـذكر والتّخيـل والتّفكيـر     شخصية الطّفل، 
  والتّحليل والنّقد والقدرة على حل المشكالت، ولها أثر بالغ في تنمية جوانبه النّفسية.

على تنمية ثروة الطّفل اللغويـة،  تعمل   - مقروءة كانت أو مرئية - كما أن القصة 
وتساعد على نموه اللغوي، بما تحتويه من مفردات جديدة وعبارات جيدة كما أنها تُقـوٍم  
أسلوبه وتُصحح ما لديه من أخطاء لغوية، وتُؤدي إلى اتساع معجمه اللغـوي وتُقـوي   

دات قدرته على التّعبير والتّحدث، فالقصة من أهم مصـادر الحصـول علـى المفـر    
وزيادتها فهي تعرض الطّفل للكلمة مباشرة من خالل رؤيتها وسماعها ونطقها، وكلمـا  
ازداد تعلق الطّفل بالقصة وتمسكه بها كلما أصبح لديه رصيد لغوي أكبر، ألن القصـة  

 تعود الطّفل على القراءة وتحببه بها فيصبح الطّفل شغوفاً بالقراءة.
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ل هل يمكننـا االسـتفادة   ؤه الورقة البحثية التّساومن هذا المنطلق أحاول من خالل هذ
من هذا النّوع األدبي كمدخل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عـن طريـق التّعلـيم    

فـي اللغـة العربيـة     - االلكتروني باستخدام الحاسوب؟ خاصة وأن األسلوب القصصي 
  ة وطبائعها وخصائصها.يمكن القارئ من فهم الثقافة العربي - المستهدفة في البحث

وكيف تساعد القصة العربية عن طريق التّعليم االلكتروني في تيسير تعلـم مهـارات   
  االستماع والقراءة باللغة العربية لدى األطفال النّاطقين بغيرها؟

أهدف من خالل هذه الورقة إلى البحث عن الكيفية التي نستطيع من خاللها الرفع من 
بية لدى المتعلمين النّاطقين بغيرها، وزيادة حصيلة التّلميذ العلميـة مـن   مستوى اللغة العر

خالل إيجاد بيئة مشوقة ومشجعة على التّعلم عن طريق القصـة ومـن خـالل الـتّعلم     
  االلكتروني.

أن التّطور العلمي المذهل الذي حققه اإلنسـان فـي    ال شك التّعليم االلكتروني: .1
القرن العشرين قد أثر بفاعلية على أسلوب الحياة في كافة المجتمعات المعاصـر بحيـث   
ساهمت تكنولوجيا االتصاالت في سرعة الحصول على المعلومات ومعالجتها وتخزينهـا  

ـ   رة وسـرعة تحقيـق   واستخدامها في كافة العمليات لمواجهة متطلبات الحيـاة المعاص
 .األهداف

وأصبحت التّكنولوجيا بكافة أشكالها السالح الحقيقي لمواجهة التّحديات، وهدفا قوميـا  
 .واحتياجا حقيقيا لنمو المجتمع وقدرات أفراده وحسن استخدام موارده وحمايتها

والـذي  وانطالقا من هذا الواقع ظهر التّعليم االلكتروني كأساس لتطوير التّعليم العام، 
يهدف إلى خلق مجتمع متكامل ومتجانس من الطّلبة وأولياء األمور والمعلمين والمدرسـة  
وكذلك بين المدارس ارتكازا على تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت لتحـديث العمليـة    

  .التّعليمية ووسائل الشّرح والتّربية وبالتّالي تخريج أجيال أكثر مهارة واحترافية
 لغـة  العربية بوصـفها  اللغة لتعليم كمدخل منها االستفادة يمكن فقد طلقالمن هذا ومن

 للناطقين ثانية
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 اإللكتروني. التّعليم خالل من االبتدائية المرحلة في بغيرها الحاسوب طريق عن أي
 الوسـائط  علـي  تعتمـد  التي التّعليمية الوسائل أحد من اإللكتروني التّعليم يعد حيث

 إلتاحة االلكترونية
 قـد  الحاسـوب  أن فيه شك ال الدراسية. مما القاعات خارج ينتشرون للذين المعرفة

 شتى في دخل
 به يتمتع ولما مباشر، غير أو مباشر بشكل النّاس حياة في يؤثر وأصبح الحياة مناحي

 العمليـة  فـي  اسـتخدامه  اتسع فقد التّعليمية الوسائل من غيره في ال توجد مميزات من
 للحـدث  باالستجابة الحاسوب يقوم حيث التّفاعلية هذه المميزات: أهم من ولعل التّعليمية.
 ومـن  تجاوبه. ودرجة المتعلم اختيار علي بناء التّالية الخطوة فيقرر المتعلم عن الصادر

 اإللكترونـي  الـتّعلم  أن الباحث يرى .للمتعلمين الفردية الفروق مراعاة يمكن ذلك خالل
 حيـث  والتّعلم التّعليم عملية في متفاعلين مشاركين يكونوا أن من للمتعلمين الفرصة يمنح

ـلبية  المعلومات تلقي من بدال الخاصة العقلية نماذجهم بأنفسهم يبنون  منفعلـة  بطريقة س
  :ثالث بخصائص الحاسوب خالل من النّظرة وهذه

 علـى  الحاسـوب  دور ويقتصر / التّعلم مسيرات في كبير حد إلى يتحكم مالمتعل1ّ- 
 .الرئيسية األفكار تقدم أن فيها ض يفتر بيئة توفير

 عضـوية  بصورة التّعلم ينتج النّتائج، بحيث إلى ال العمليات إلى األفضلية تعطي2-
  .1التّفاعل بيئة عن

ذاتهـا   حد في للمتعلمين محفزة تكون أن فيها يفترض هذه الحواري التّفاعل حرية3-
  .2خارجية مساندة كل عن وتغني

 المواقـف  فيه تترابط تسلسال يضمن أن ينبغي الحواري التّفاعل "هازن" بأن ويضيف
 المعزز والتّعلم التّعليم في الحوارية البيئات هذه وتتميز  3الراجحة. والتّغذية واالستجابات

 تتـيح  وأن الواقعي: بالعالم ارتباطًا األكثر التّعلم أسلوب تعكس أن بقدر أعلى بالحاسوب
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 عبـر  يتم اللغة اكتساب أن اعتبار على النّفس علماء يجمع حيث اإلدراكي. النّوم عمليات
  .واالستكشاف والتّجريب االختبار من فاعلة عملية
 التّعليمـي  النّظام عناصر من عنصر هي التّعليمية الوسائلالوسائل التّعليمية:  1- 2
 المـواد  عـن  عبارة وهي محددة تعليمية أهداف تحقيق إلى تسعى الحواس جميع تشمل

 بطريقـة  التّعليمي االتصال مجال في المعلم يستخدمها التي التّعليمية والمواقف واألجهزة
 بغرض الموضوعات أحد شرح أو غامض مفهوم تفسير أو فكرة لتوضيح خاص ونظام
 4.محددة سلوكية ألهداف التّلميذ تحقيق

 جميـع  تسـتخدم  طـرق  و أدوات هي التّعليمية الوسائل أن نستنتجمن هذا التّعريف 
 معظم في انتشرت و المواد لجميع التّدريس تستخدم في التّعليمية كما العملية في الحواس

 المعلـم  خاللها من يستطيع التّعليم في وفعاال هاما تلعب دورا ،حيث التّعليمية المؤسسات
 المعرفيـة  األهـداف  تحقـق  نافعة علمية محاضرة محاضرته، من يجعل أن المدرس،و

 جـو  إلـى  والخمول الرتابة من المحاضرة جو وأن ينقل المطلوبة، والوجدانية والمهارية
 وحبهـا  المعرفةو العلم طلب إلى يشوقهم الطّلبة بما لدى الرغبة و الحركة و التّفاعل من

  ومالحظة ومناقشة في حوار معه والتّفاعل الدرس لمحاور المتابعةو
 الكتـاب  علـى  و المعلـم  علـى  أساسية بصفة تعتمد التّعليم عملية ورغم هذا ظلت

 التّالميذ تشوق لكي الدرس إلى تضاف زيادات مجرد فهي األخرى الوسائل أما المدرسي
 لـيس  شيئا التّعليمية الوسيلة أصبحت وهكذا الكتاب، أو المعلم يقوله ما وتؤكد توضح أو

 االتصال وسائل وهي استخدامها في جديد مفهوم ظهر حتى التّدريس عملية في جوهريا
  . التّعليمية
 الوسـائل  أن اعتبـار  علـى  المرحلـة  هذه ركزت"التّعليمية:  صالاالتّ وسائل 2- 2

 تعليميـة  ومواد أدوات التّعلمية التّعليمية والوسائل البصرية السمعية والوسائل اإليضاحية
 المفهـوم  المرحلـة  هذه في تشكل التي االتصال عملية تحقيق في ودرايةبخبرة  تستخدم
 .5والتّعليم" التّعلم لعملية
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 عـن  عبـارة  هـي  التّعليمي االتصال وسائل أن يتضح التّعريف هذا خالل من إذن
 وعناصـر  االتصال، وسيلة بوجود معرفية مادة طريق عن بطالبه المعلم من كل اتصال

  كالتّالي:هي  العملية هذه
 .المدرس دوره المرسل: ويأخذه 
 والخبرة. المعرفة وتحمل الرسالة: 
 .المتعلم وهو المستقبل: 
 .المستقبل إلى المرسل من المعرفة نقل أداة وهي االتصال: وسيلة 

 آخـر  مصـطلح  سطح على ظهر اإلنسان، حياة في والتّقني الصناعي التّطور ومع
  .التّعليم تكنولوجيا وهي أال النّظم بمفهوم مرتبط
 التـي  المركبـة  التّقنية طبيعة من التّسمية تنبثق هذهالتّعليم:  تكنولوجيا وسائل 3- 2
 واألشكال النّصوص من مجموعة وهي منها الوسائط المتعددة"الوسائل،  هذه منها تتكون

 .6بالحاسوب" فيها التّحكم يتم الوسائط أنواع من وغيرها واألفالم واألصوات
 بتزويـد  تقـوم  حيث التّعليم مجال في استحدثت التي الحديثة التّكنولوجيا من وتعتبر

 ورجـال  البـاحثين  أمـام  الشّاغل يعد فلم .متكامل تعليمي تربوي المتعلم بنموذج الطّالب
 التّعليميـة  العمليـة  في استخدامها كيفية هو للتعليم التّكنولوجية بالوسائل المهتمين التّربية

 فهي عالية، وكفاءة فعالة بطريقة وإنتاجها موادها إعداد بكيفية البالغ اهتمامهم أصبح وإنما
 لمهاراتاو الحقائق ضوء في هدف تربوي، لتحقيق وسيلة وإنما ذاتها حد في هدفا ليست

 وضـوح  حيـث  من للدارسين التّعليمية المناسبة المادة إنتاج على تساعد كما والمفاهيم،
 .7 تكاملها" و األجزاء وترابط التّفاصيل

 كافـة  فـي  حداثـة  واألكثـر  الواسع بمفهومها التّعليم دخلت تكنولوجيا فإن وبالتّالي
 ظـل  في إليها ينظر أصبحو التّربوي، المجال شمل والذي الحالي عصرنا في المجاالت

 التّعليميـة  العمليـة  وهي متكاملة منظومة من ال يتجزأ جزء أنها أي المنظومات أسلوب
 باإلسـتراتيجية  لكـن  و فقط التّعليمية األجهزة أو التّعليمية بالمواد ليس االهتمام بدأ حيث
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 للتعلـيم  التّكنولوجية الوسائل أن البعض ويظن المنظومة. هذه مصمم قبل من الموضوعة
 أو فقـط  التّعليميـة  اآلالت اسـتخدام  أو التّربويـة  العملية من فقط األساليب الحديثة هي

 األجهـزة  مـن  عدد بوجود يتباهى من المعلمين من هناك أن التّعليمية، لدرجة األجهزة
 الوسـائل  ولكـن  األجهـزة  مـن  العديـد  ومعه الفصل يدخل أنه أو بمدرسته التّعليمية

 الحاسـبات  والسـبورة،  الطّباشـير  من تكون قد فهي ذلك من أشمل للتعليم التّكنولوجية
 علمـا  أصبحت أن إلى مختلفة بمراحل التّعليم تكنولوجيا مرت فقد .، وهكذا..االلكترونية

 .وتعريفاته دالالته له
يهدف التّعليم اإللكتروني إلى تحقيـق العديـد مـن     أهداف التّعليم اإللكتروني: 4- 2

  األهداف على مستوى الفرد والمجتمع منها:
  التّعليمية.تحسين مستوى فاعلية المعلمين وزيادة الخبرة لديهم في إعداد المواد  - 
الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول على الصور والفيديو وأوراق البحـث   - 

  عن طريق شبكة االنترنت واستخدامها في شرح وإيضاح العملية التّعليمية.
 توفير المادة التّعليمية بصورتها اإللكترونية للطالب والمعلم. - 
أن النّقص في الكوادر التّعليمية المميـزة  إمكانية توفير دروس ألساتذة مميزين، إذ  - 

يجعلهم حكرا على مدارس معينة ويستفيد منهم جزء محدود من الطّـالب. كمـا يمكـن    
تعويض النّقص في الكوادر األكاديمية والتّدريبية في بعض القطاعـات التّعليميـة عـن    

 .8طريق الصفوف االفتراضية
ثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع للدرس فـي  تساعد الطّالب على الفهم والتّعمق أك - 

أي وقت، كما يساعده على القيام بواجباته المدرسية بالرجوع إلى مصـادر المعلومـات   
المتنوعة على شبكة االنترنت أو للمادة االلكترونية التي يزودها األستاذ لطالبـه مدعمـة   

أطول ألنهـا أصـبحت مدعمـة    باألمثلة المتعددة. بالتّالي الطّالب يحتفظ بالمعلومة لمدة 
 بالصوت والصورة والفهم.
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إدخال االنترنت كجزء أساسي في العملية التّعليمية له فائدة جمة برفـع المسـتوى    - 
 الثقافي العلمي للطالب، وزيادة الوعي باستغالل الوقت بما ينمـي لـديهم القـدرة علـى     

 المستوى األخالقي والثقافي. إلبداع بدال من إهداره على مواقع ال تؤدي إال إلى انحطاط
بناء شبكة لكل مدرسة بحيث يتواصل من خاللها أولياء األمـور مـع المعلمـين     - 

 على اضطالع دائم على مستوى أبناءهم ونشاطات المدرسة. واإلدارة لكي يكونوا
  تواصل المدرسة مع المؤسسات التّربوية والحكومية بطريقة منظمة وسهلة. - 
 علـى  التّربـويين  جانـب  مـن  كامال اتفاقا هناك اإللكتروني: التّعلم مميزات 5- 2

 العصـر  قضايا مع التّعامل على تساعده عقلية وقدرات مهارات المتعلم إكساب ضرورة
 تصميم إن التّعليمية. العملية في توظيفا سليما توظيفها ثم ومن المعلومات قضية وبخاصة

 فعلـى سـبيل  . تحديا يعتبر متنوعين لمتعلمين وموزع ومرن مفتوح إلكتروني تعلم نظام
مـن   الثاقبة النّظرة لديهم يكون سوف بغيرها للناطقين العربية تعليم برامج مصممي المثال

 باللغـة  الخـاص  اإللكترونـي  للتعلم حيث االطالع الكبير على ما يصلح وما ال يصلح
 تؤدي عديدة خصائص يقدم أن جيدا المصصم التّعلم اإللكتروني لبرنامج ويمكن. العربية

 اإللكترونـي  الـتّعلم  برنامج في مجد بشكل الخصائص هذه دمج ينبغي ولكن التّعلم. إلى
 . 9فيه المنشود التّعلم أهداف لتحقيق
 :اإللكتروني التّعلم مميزات لبعض أمثلة يلي وفيما 3
 التّفاعلية :أوال 4
 األصالة : ثانيا 5
 المتعلم حول التّمركز : ثالثا 6
 االستخدام وسهولة التّحكم في والذاتية المالئمة : رابعا 7
 التّمييـز  مـن  والخلـو  الثقافـات  بـين  والتّفاعل التّكلفة وفاعلية التّعاون: خامسا 8

 العنصري.
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 كل عرفها حيث الرقمية، بالقصة الخاصة التّعريفات تنوعت القصة االلكترونية: - 2
 خـالل  مـن  المعلومات ومشاركة القصص أخبار تتضمن بأنها وثومبسون" "جاكار من

 األطفـال  لـدى  دائم انطباع ترك في القصة قدرات يحسن وسيط فهي المتعددة، الوسائط
   ) والخلفيـات  النّصـوص،  األشـكال،  الرسـومات،  الصور،(:مثل المرئيات باستخدام

 10.)الموسيقى صوت السرد، صوت( مثل الصوت وباستخدام
 السـرد  بـين  الدمج تشمل: "عملية الرقمية: القصص فإن "نورمان" نظر وجهة ومن

 لتحريـر  الحديثـة  والتّقنيات التّصويرية، والموسيقى المرئيات من وعدد للقصة، اللفظي
 .11"ومشاركتها القصة
 الوسائط تدمج التي العملية تلك " :أنها الرقمية " القصة Frazel "فرزل ترى حين في

 والصـور  الموسـيقية  بالمؤثرات والمنطوقة المكتوبة النّصوص إلثراء المتنوعة التّعليمية
 تشـويق  مالمـح  ذات تربويـة  غاية ذلك في الروائي مستهدفة الفن ومهارات المتحركة

  .12"المتطورة والعشرين الحادي مهارات القرن تناسب وإثارة
 التّقليديـة  القصة على الحادث بأنها: "التّطور الرقمية القصص "سالمونز" وصفت وقد

 العناصر للقصة وفرت والتي الرقمية، التّكنولوجيا على باالعتماد وذلك عليها، المتعارف
 قصـة  إنتاج بغرض وذلك المتحركة، الصور الصوت، الصورة، النّص، :اآلتية الرقمية
  ."13التّعليم في فريدا دورا تلعب متماسكة، رقمية
 الصـور  من تتألف الرقمية القصة أن يتضح السابقة التّعريفات استعراض خالل من 

 األحـداث  لتجسـيد  والموسيقى األصوات إلى باإلضافة والنّصوص، المتحركة، والرسوم
 .والمواقف والشّخصيات

 أضـيف  التي القصص من هي: مجموعة الرقمية القصص إجرائي فإن منظور ومن
 والمـؤثرات  والنّصوص والصورة الصوت، تشمل بحيث المتعددة الوسائط من مزيج إليها

 بغـرض  شـائق  بأسلوب رقمية قصص إلنتاج المتحركة، الكرتونية والرسوم الصوتية،
  .القرائي الفهم مهارات لتنمية التّعليمية العملية في توظيفها



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
368 

 

  

 :القصة بناء ماتومقو عناصر 1- 2

أن للقصة مجموعة من العناصر تلزمها وال تخلوا منها تتمثل فيمـا   14يرى "الجاجي"
  يلي:

 الفكرة: وهي التي تجري أحداث القصة في إطارها. - 1
البناء والحبكة: هي بناء أحكام القصة بطريقة منطقية مقنعة، ومعناها أن تكـون    - 2

سـكة  الشّخصيات واألحداث مرتبطة ارتباطا منطقيا، يجعل من مجموعهـا وحـدة متما  
األجزاء، ذات داللة محددة وهي تتطلب نوع من الغموض تتضح أسـراره فـي الوقـت    

 المناسب.
األسلوب أو نسيج القصة: وهو مزاج الفنان وطبيعته ووسيلته فـي التّعبيـر أو    - 3

 طريقته في اختيار األلفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني واألفكار.
بشكل فني مؤثر يتصف بالحركة التـي   الحدث: وهو مجموعة الوقائع المتتابعة - 4

 تؤثر في كيان الطّفل كله، فتثيره نفسيا وروحيا وعقليا.
الشّخصيات: مجموعة من الشّخصيات الحية المجسمة يختارها المؤلـف بدقـة    - 5

ورسم، لتدور مع ما رسمه في الوقائع واألحداث في فلك واحد يتحرك كله في الطّريـق  
 بدايتها حتى الخاتمة.المرسوم عبر مراحل القصة من 

الزمان والمكان: تشتمل القصة على الزمان والمكان، فهما محددان، ولكن لـيس   - 6
 له ضرورة فنية ونفسية تهم عالم الصغار.

تصنف د. نشوى رفعت شحاتة القصص الرقمية الـى  أنواع القصص الرقمية:  2- 2
  :15مايلي
بتة والنّصوص، ففي هذا القصص الفوتوغرافية: هي مجموعات من الصور الثا - 1

النّوع من القصص تكفى معرفة كيفية التّقاط الصور وكيفية تطوير شرائح مـن برنـامج   
  البوربينت ووضع الصور بداخلها إلعداد القصة.
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كلمات الفيديو: هى مجموعة من الكلمات أو العبارات والصـور إلنتـاج فـيلم      - 2
ويطلب من المتعلمين التّعليق على قصير وبسيط، ويمكن أن يحضر المعلم بعض الصور 

  الصور بالكلمات.
العروض التّقديمية: هي مجموعة من النّصوص والصـور لتقـديم موضـوع     - 3

  معين، وتعد من أكثر عمليات صناعة القصة شيوعاً.
4 -    التّمثيل المسرحي: وفيه ال يتم التّركيز على عرض الحقائق فقـط، ولكـن يـتم 

  قوال في إطار من التّقديم المحبب.إعادة عرض المشاعر واألحداث واأل
مقطوعات الفيديو: وفيه يتم دمج الصور والنّصـوص والموسـيقى وتسـجيل     - 5

  المحادثات معاً لعمل عرض يدور حول موضوع معين.  
اللوحة القصصية: اللوحة القصصية هي سلسلة متتابعة من المرئيـات البسـيطة    - 6

سوم) المحددة (كلصق األشكال والصبإطارات مفـردة، والتـي تقـدم تمثـيالً     ور، أو الر
لمحتوى القصة الرقمية، حيث تحتوى على كل األحداث المتضمنة داخل النّص مصـورة  

بحيث تصف كل الصـور    في عدد من اللوحات التي تمثل كل منها أحد األحداث المرئية
 الثابتة التي نريد استخدامها.

  للهدف الذي صممت ألجله إلى:القصة االلكترونية وفقا 16كما صنف "فاسي" 
القصص الشّخصية: وهي تلك القصص التي تحتوي على أحداث مهمة في حياة  - 1

شخص معين، وتتمركز القصة بأكملها حول هذه الشّخصية ومن شـأنها أن تـؤثر فـي    
 شخصيات أفراد آخرين من خالل اإليحاء أو التّقمص والتّعاطف.

سلوكيات ومسـارات اآلخـرين    القصة الموجهة: هي قصص صممت لتوجيه  - 2
 نحو اتجاهات معينة أو نماذج سلوكية مرغوبة أو قيم مطلوبة.

الوثائق التّاريخية: وهي القصص التي تعرض األحداث التّاريخية المثيرة والتي   - 3
 بدورها تكون إطارها المفاهيمي عن الماضي وأحداثه.
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القضـايا  القصص الوصفية: تلك القصص التي تعرض وصـف للظـاهرات و   - 4
االجتماعية والثقافية والدينية من خالل المرور على المكان والزمان والمراحل التي تمـر  

  عبر القصة.
يوجد شبه إجماع في األدب التّربـوي علـى وجـود    عناصر القصة الرقمية:  3- 2

فعاليتهـا  بعض العناصر الفعالة واألساسية التي يجب توافرها في القصة الرقمية لضمان 
  :17وتأثيرها في المتلقين، يمكن اختصارها في ما يلي

 .وفيها يتم تحديد فكرة القصة ووجهة نظر راويها وجهة النّظر: - 1
وهو التّساؤل الذي يجذب انتباه المتلقين ويتم اإلجابة عليـه   استفسار دراماتيكي: - 2

لخوف أو التّرقب أو التّـوثر  في نهاية القصة، من خالل توفير حالة درامية منذ البداية كا
بحيث تجعل المتلقي يشكا تساؤال في ذهنه يدفعه إلى متابعة أحداث القصة والتّفاعل معهـا  

 إلى النّهاية.
يقصد به المصداقية في أحداث القصة، بحيث تجعل المتلقـي   المحتوى العاطفي: - 3

المتلقـين مـن خـالل    يعتبر نفسه واحدا من شخصيات القصة، كما تتم مشاركة مشاعر 
 .الحب واأللم والفكاهة وغيرها من المشاعر

يهدف صوت الراوي: وهو الذي يقوم برواية القصة، ويمثل العصب الرئيس لها - 4
 .إلى مساعدة المتلقين على فهم أحداث القصة

5 - من خالله يتم توظيف األصوات والموسيقى التي تؤيد أو تـرفض  ة الصوت: قو
ة والتي تزيد من درجة تفاعل المتلقيناألحداث الجارية في القص. 

ويمكن من إدراج الصور والرسوم والمشاهد والمعلومات الضـرورية   االقتصاد:- 6
 .لمحتوى القصة

ويهدف إلى عرض تسلسل أحداث القصة بسرعة السرعة أو وثيرة سير القصة: - 7
  .أو ببطء حسب طبيعة وعمر المتلقين
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ة مكوة:نات القصة التّعليميقميكما ترى الباحثة: شحاته نشوى رفعـت محمـد أن    الر
 :18للقصة الرقمية مكونات يجب توافرها فيها وهي

 .يجب تحديد الشّخصية الرئيسية والشّخصيات الثانوية الشّخصية:
 .م من هذه القصة أو المشكلة التي سيتم التّغلب عليهاوهي ما سيكتسبه المتعلّ العقدة:

 .ويقصد بها اإلجراءات والمراحل التي تربط مراحل القصة ببعضها اإلجراءات:
 .وهي األفكار والمعلومات المستفادة من هذه القصة أو حلول لمشكلة القصة الذروة:
  .يتم عرض موجز ألحداث في القصة وذلك في نهايتها الخاتمة:

  مراحل إنتاج القصة االلكترونية: 4- 2

القصة: يجب تحديد مجال القصة، ثقافيا كان أم دينيا أم جغرافيـا أم  حصر مجال  - 1
 تاريخيا..

2 - ة الكتابة والمراجعـة   كتابة نصة، مع إمكانية للقصئيسية: تحديد الفكرة الرالقص
 والتّصحيح، إلى غاية الوصول إلى الصيغة النّهائية.

ص والوسـائط المتعـددة   تحضير السيناريو: يسعى معد السيناريو إلى تحديد النّ - 3
 المراد استخدامها في القصة.

المصادر الواجب توفرها: يجب توفر الوسائط المتعددة المطلوبة إلنتاج القصـة   - 4
 سواء من خالل االنترنت أو من خالل وسائل مثل: الكمبيوتر، الكاميرا ماسح ضوئي ...

إلكترونية معـدة لهـذا   اإلنتاج: يتم إنتاج القصة الرقمية وذلك باستخدام برامج   - 5
 المجال.

النّشر والمشاركة: مشاركتها ونشرها لآلخرين عبر االنترنـت أو أسـطوانات    - 6
 مدمجة.
 القصـص  فـي  اإللكترونـي  التّعلم استخدام أثر القصة االلكترونية في التّعليم: - 3

العديد مـن   وفي .فعال بشكل يمكن استخدامها بغيرها، للناطقين العربية اللغة لتعليم كجانب
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 مـن  شـكل  هـي  تربوية، فالقصص تعلم كإستراتيجية القصصي السرد يستخدم المرات
  19واالكتشافات. المعلومات، نقل في التّذكير أشكال
 نتعلمه ما تذكر في الخبرة، نظام من شكل هي القصص أن إلى "ماكيالن" أشار وقد 

 اإللكترونـي  التّعلم في شائعة تقنية يوفر اإللكتروني القصصي السرد أصبح لقد وتداخله.
 واسـعا  تعريفـا  يـوفر  الرقمي القصصي السرد في المتنامي األدب أن " "ميلون ويذكر

 الرسـوم  الفيديو، الصوت،: المتوفرة المتعددة الوسائط أدوات جميع يشرك الذي للمصطلح
  .  20المتحركة

 دراسـات  عشر بتحليل  Vinsonhalar and Bass"  و"باس "هالرفينسو الباحثان قام
 وطالبـة  طالـب  آالف عشرة حوالي على استملت تجربة 30 من تتكون مستقلة سابقة،
 التّعلـيم  نظـام  إطـار  فـي  بالحاسوب، المعزز والتّعلم التّعليم استخدام أثار تحديد بهدف

 .21التّقليدية بالطّريقة درسوا آخرين بتحصيل مقارنة التّالميذ، تحصيل على التّقليدي
 فـي  التّقليديـة  بالطّريقة درسوا الذين التّالميذ تحصيل أن إلى الدراسة نتائج أشارت

 تعلـيم  عمليـة  أن الباحث وجد المنطلق هذا فمن %35 عن تزيد قد بنسبة األحيان أغلب
  فاعلية. ذو اإللكتروني التّعلم بواسطة العربية اللغة

، تـايلور   Edward Nortenالبـاحثون: إدوراد نـورتن   قـدم  أخـرى  ناحيـة  من
 ،Taylor Dusswldrدوسولدرو

 تالميـذ  مـن  عينـات  على أجريت الموضوع نفس في الدراسات من عدد بمراجعة
 أكثـر  فعالية ذا كان بالحاسوب المعزز التّعليم أن النّتائج، إلى أشارت االبتدائية، المرحلة

 ..التّقليدية بالطّرق التّعليم من الطّالب تحصيل على
 المواقـف  فيه تترابط تسلسال يضمن أن ينبغي الحواري التّفاعل بأن "هازن" ويضيف
 المعـزز  والتّعلم التّعليم في الحوارية البيئات هذه وتتميز .الراجحة والتّغذية واالستجابات

 تتيح وأن : الواقعي بالعالم ارتباطًا األكثر التّعلم أسلوب تعكس أن على بقدرتها بالحاسوب
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 يـتم  اللغـة  اكتساب أن اعتبار على النّفس علماء يجمع حيث .22اإلدراكي النّمو عمليات
 . واالستكشاف والتّجريب االختبار من فاعلة عملية عبر

 عنها تعبر صورة الكلمة تصاحب عندما أفضل يتعلمون الطّالب ميار" أن كما ذكر "
   .23رأسها على المتعددة الوسائط عبر المتعلم ذهن في الرسوخ على يساعدها ذاك فإن
تطور المتعلمون بسـبب ظهـور    أهمية استخدام القصص الرقمية في التّعليم. 1- 3

وتطور التّكنولوجيا وانتشارها السريع في هذا العصر، وقد وصف الجيـل الحـالي مـن    
في إشارة إلى األشخاص الذين وِلدوا أثناء أو بعـد دخـول    بالمواطنين الرقميينالمتعلمين 

ولدوا قبـل هـذه الفتـرة بالمهـاجرين      التّكنولوجيا إلى حياتنا، بينما وصف أولئك الذين
سـاعة   5000الرقميين، كما أن المتعلمين الخريجين في الوقت الحاضر يقضون أقل من 

وعليـه، فـإن    .ساعة في استخدام التّكنولوجيا 10000من حياتهم في القراءة وأكثر من 
جذرياً عـن  استخدامهم الواسع والمتفاعل مع التّكنولوجيا أدى إلى تفكيرهم بشكل مختلف 

 .24أسالفهم
دمج وسائل التّكنولوجيا المختلفة في بيئات الـتّعلم  وهكذا، أصبح المعلمون بحاجة إلى 

ة والتي تنتشر فـي  الستيعاب المتعلمين في هذا القرن، ومن هذه الوسائل القصص الرقمي
 .المواقع اإللكترونية التي يتفاعل معها المتعلمون ألغراض ترفيهية

وبفضل التّكنولوجيا التي تسمح بتشارك وإنتاج القصص الرقمية بطريقة سهلة ويمكـن  
الوصول إليها، يمكننا إنشاء ومشاركة القصص الرقمية الخاصة بنا، وتوظيفها في خدمـة  

 .عليميةالعملية التّ
 25:وتمثل أهمية استخدام القصص الرقمية في التّعليم بأنها

 .تحسن من استيعاب المتعلمين –
 .تعطي فرصة لخيال المتعلم في تحليل وتفسير أحداث القصة –
 .الملل عن المتعلمينتبعد  –
 .لدى المتعلمينتوظف جميع الحواس  –
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 .تجعل عملية انتقال المعلومات تتم بشكل سهل وميسر –
 .تضيف المتعة والتّسلية إلى عملية التّعليم والتّعلم –
  تكسب المتعلمين مهارات النّقد والحوار والتّحليل. –
 دراسات سابقة اهتمت باستخدام القصص الرقمية في التّعليم:  2- 3

راسات التي اهتمت باستخدام القصص الرقمية والتي أكـدت  لقد أجريت الكثير من الد
 :ها أصبحت أكثر شيوعا في التّعليم خالل العقد الماضي لعدة أسبابكلها على أنّ

تطلب القصص الرقمية خبرة محدودة في مجال التّكنولوجيا، ويمكـن االسـتفادة    - 
 .منها بأسعار معقولة

 .تسمح للمتعلمين بالتّعلم مع زمالئهم  - 
 .متوفرة داخل وخارج األوقات الدراسية - 
 .تسمح للمتعلمين إبداع األفكار، والصور، والسرد بشكل إبداعي - 
 .تيسر التّواصل العاطفي للطالب مع المفاهيم المعقدة  - 
تعزز التّعلم من خالل بناء المعرفة والمعنى، وتثير الدافعية وتؤكد على المعرفـة    - 

 .26السابقة
والتـي حاولـت مـن خاللهـا     السيد محمد عبد الصمد:دراسة الباحثة أسماء  - 1

التّعرف على أثر تصميم قصص رقمية في تاريخ الرياضيات في تنمية مهارة تصـميمها  
ومعتقدات دمج تاريخ الرياضيات في تدريسها لدى المعلمة قبل الخدمـة وشـملت عينـة    

معـة أم القـرى، واسـتخدم    معلمة ما قبل الخدمة في كلية القنفذة التّابعة لجا 30الدراسة 
المنهج التّجريبي ذو المجموعة الواحدة في هذه الدراسة وكانت أدوات الدراسـة متعـددة،   
منها استبانة وبطاقة مالحظة وقصص رقمية واختبار، وتشير نتائج الدراسة إلـى زيـادة   
ونمو معارف عينة الدراسة في تصميم القصص الرقمية وارتفاع أدائهـن فـي تصـميم    

 .رقمية في تدريس الرياضيات قصص
  



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
375 

 

  

  وقد خلص بحثها إل مجموعة من التّوصيات نذكر منها:
االعتماد على القصص باعتبارها إحدى األنشطة اللغوية الفعالة لتنميـة مختلـف    - 

 جوانب نمو التّالميذ األسوياء بشكل عام.
 ضرورة تفعيل استخدام أسلوب حكي القصص الرقمية غير مباشر حـر للتالميـذ   - 

 المعاقين بصريا باعتباره أسلوب مشوق وجذاب ومناسب لهؤالء المتعلمين.
ضرورة إعطاء مساحة من الحرية للمتعلمين بعد عرض القصة الرقمية لمناقشـة   - 

 أحداثها، مع توفير بيئة تعليمية مريحة بعيدا عن جو المحاضرات التّقليدية النّمطية.
  دراسة الباحثة نازيك: - 2

خاللها إلى معرفة نسبة المدرسين الذين يستخدمون القصص الرقميـة فـي   هدفت من 
عملية التّعليم، ومدى تأثير هذه العملية على عملتي التّعلم واألداء عنـد المتعلمـين، فـي    

 50في باكستان، وكانت عينـة الدراسـة    (NUST) الجامعة الوطنية للعلوم والتّكنولوجيا
ن مختلف التّخصصات واستخدمت هذه الدراسة المـنهج  عضو هيئة تدريس م 50طالباً و

  المسحي.
وخلصت الدراسة إلى أن القصص الرقمية لها فائدة علـى جلـب االنتبـاه والـتّعلم     
التّعاوني، وخلصت الدراسة أيضاً أن المعلمين األصغر سناً هم األكثر تحمساً في استخدام 

 .القصص الرقمية
استهدفت الباحثة من خالل هـذه الدراسـة   : 27شكر إيمان جمعة فهميدراسة   - 3

كشف تأثير اسـتخدام القصـص    عبر ،معرفة تأثير استخدام القصص الرقمية في التّعليم
وكانـت عينـة الدراسـة     صعوبات التّعلمالرقمية على تنمية الهوية الثقافية لألطفال ذوي 

طالب من الجمعية الخيرية لصعوبات التّعلم بمدينة الريـاض، واسـتخدمت    3مكونة من 
الوصفي والتّصميم شبه التّجريبي لمجموعة واحدة وكانت أدوات الدراسـة   الدراسة المنهج

متنوعة، وكانت نتائج الدراسة قد أشارت إلى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين    
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متوسطي رتب درجات األطفال ذوي صعوبات التّعلم على مقياس الهوية الثقافية لألطفال 
  ي.الح القياس البعدقبل وبعد استخدام القصص الرقمية لص

تناولـت الدراسـة فاعليـة توظيـف     دراسة الباحثة براعم عمر علي دحالن:  - 4
القصص الرقمية في تنمية مهارات حل المسائل اللفظية الرياضية لدى تالمـذة الصـف   

تلميذا وتلميذة من الصف الثالث األساس فـي   70الثالث األساس بغزة، تكونت العينة من 
 35االبتدائية المشتركة، حيث بلغ عدد أفـراد المجموعـة التّجريبيـة     مدرسة خان يونس

تلميذا، ونس العدد ألفراد المجموعة الضابطة، وقد اعتمـدت الدراسـة علـى المـنهج     
 :28التّجريبي، وخلصت إلى نتائج نذكر منها

وجود فروق ذات داللة إيجابية لصالح ذكور وإناث المجموعـة التّجريبيـة مقارنـة    
بنظرائهم في المجموعة الضابطة. وأوصت الباحثة بضرورة توظيف القصص الرقميـة  
في تدريس الرياضيات واالستفادة من الوسائط المتعددة، لجعل تعلم الرياضـيات مشـوقا   

  كما أوصت بتبني فكرة حوسبة المقررات الدراسية، كأحد أساليب التّدريس الحديثة.
يختلف متعلمي اللغة العربيـة   :لى النّاطقين بغير العربيةتأثير القصة الرقمية ع 3- 3

من النّاطقين بغيرها، على غيرهم من أبناء اللغة، فاألخير يسعى إلى قراءة تستجلي البعـد  
الجمالي وتستنطق تمظهراته الظاهرة والمستترة، وال تقف على حـدود الفهـم األوليـة    

يستدعي منه ممارسة عملية الفهم والتّحليـل  مما “للنص، بل تتجاوزها إلى تأويل النّص، 
والتّفسير باللجوء إلى التّأويل الذي يبني عليه مفهومه مما يـؤدي إلـى تعـدد تأويالتـه     

تقسيم وظيفة السرد القصصي لمتعلمـي   –إجماال  –وبالتّالي فإنه يمكن ". 29وتكثيف معناه
 :العربية من النّاطقين بغيرها إلى وظيفتين كبريين، هما

 .الوظيفة اللغوية التّعليمية، أو ما يصطلح عليه في تعليمية اللغة بالكفاية اللغوية •
 .الوظيفة الجمالية الفنية، وهي تندرج تحت مصطلح الكفاية األدبية •

من مهام القصة نقل الحادثة من صورتها الواقعـة إلـى صـورتها     :الوظيفة اللغوية
حد ذاتها هدف رئيسي للمتلقي النّاطق بغير العربيـة إذ   اللغوية، وهذه الصورة اللغوية في
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ومهاراتهـا    من خالل اكتساب عناصـر اللغـة   يسعى المتعلم إلى تحقيق الكفاية اللغوية،
متخذا من السرد القصصي وسيلة إلى ذلك، فالكفاية اللغوية تجعلهم قـادرين علـى فهـم    

ي  يحكم ظواهرهـا والخصـائص التـي    والنّظام الت طبيعة اللغة والقواعد التي تضبطها،
، ومن ثم ينتقـل المـتعلم مـن    30تتميز بها مكوناتها أصواتا، ومفردات وتراكيب ومفاهيم

 مرحلة تعلم القراءة إلى التّعلم بالقراءة.
وبالتّالي فإن السرد القصصي يساهم بشكل مباشر في استمرارية التّعلم والتّعلم الـذاتي  

  عملية مستمرة ومتطورة في آن واحد.وال سيما أن اكتساب اللغة 
"لذا يعد السرد القصصي مصدرا من مصادر الدخل اللغوي التـي تشـكل الحصـيلة    

عند المتعلم، مما يسهم في إثراء مفرداته علـى المسـتوى الـداللي والمسـتوى      اللغوية
بشـكل   المعجمي، وال سيما أن المتعلمين للعربية يولون اهتماما كبيرا بتحصيل المفردات

علـى عنصـر   “ملحوظ، فقد أكدت إحدى الدراسات حرص متعلمـي العربيـة الشّـديد    
 .31المفردات، ونظرتهم إلى أن عنصر المفردات يمثل أهم عناصر اللغة عند اكتسابها"

من الوظائف األساسية التي يتطلب وجودها في القصة هي تحقيـق   :الوظيفة الجمالية
ة واللذة الجمالية، إذ إنها الغاية المقصودة من األدب والفنون بصفة عامة، ومن المتعة الفني

ومن هذا المنطلق يجب على منتج القصص الرقمية للناطقين بغيـر  . السرد بصفة خاصة
  العربية، أن يجمع بين المتعة الفنية، والمنفعة التّعليمية.

المقصودة، بينما الوظيفة اللغويـة  وعليه فإن الوظيفة الجمالية (المتعة الفنية) هي الغاية 
(النّفعية) هي وظيفة ضمنية غير مقصودة في ذاتها، وهذه المعادلة بـين طرفـي المتعـة    
والمنفعة هي الدافع الرئيسي لتبسيط السرد القصصي للناطقين بغير العربية وذلـك كـي   

ت السرد القصصي عائقـا  يتسنى للمتعلم الشّعور باللذة الفنية أثناء قراءته، وال تقف تحديا
 32.أمامه
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 فهـي  جدا قوية والتّربية بالتّعليم القصة أن عالقة لنا يتبين استنتاجاً مما سبقخاتمة: 
 : المنشودة التّعليمية الغايات من كثيرا وتحقق سامية وظيفة التّربوي المجال في تؤدي

 المتعلمـين  منهـا  يأخذ والمحبوب، بمميزاتها تعتبر وسيلة للتعليم الجذاب القصة 1-
 حيوية. خبرات منه والمعرفة، ويكسبون الثقافة ضروب من كثيرا

 وتحبيـب  والتّعلـيم  القراءة إلى المتعلمين لتشويق العوامل أفضل من تعتبر القصة 2-
 . إليهم المدرسة

 باألفكـار  المـتعلم  تـزود  فهي العربية لتعليم الوسائل أنجح من القصة كما تعتبر3-
 األداء بحسـن  أحيانا وتأخذهم الفهم ودقة االستماع، حسن وتعودهم واألساليب والمفردات

 واالطالع القراءة إلى التّالميذ دفع في النّاجحة العوامل من كذلك وهي المعاني وتصوير
  .واألخالق النّفس وتهذيب

 التّربويـة  التّوصيات بعض إبداء يمكن الدراسات نتائج عنه أسفرت ما وعلى ضوء
 :التّالية
 اإللكترونية القصص طريق عن العربية اللغة مقرر بعض محاور محاولة تدريس - 

 .االبتدائية المرحلة لتلميذات المكاني تنمية الذكاء على إيجابي أثر من لها لما
 .اإللكترونية بمقرراتهم القصص وتقديم تصميم كيفية على المعلمين تدريب - 
 نجـاح  لضمان األولى المراحل لتالميذ مستمرة وبصورة الدعم من قدر أكبر توفير- 
 بكـل  اإللكتروني التّعلم لدعم خاص قسم إنشاء خالل من اإللكتروني، وذلك التّعلم عملية

 .مدرسة
 التّربية بوزارة التّعليمية الهيئة لمساعدة التّعليمي التّصميم مجال في مختصين توفير- 

 وتوظيفهـا  إلكترونياً، التّعليمية والمواد الدراسية، وتطوير المقررات في تصميم، والتّعليم
  .مشوق وشكل جديد قالب في صحيحة بطريقة

  
  
  



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

379 

  االحاالت:

األساس المعرفي للغويات العربية، عبد الرحمن بودرع، منشورات نادي الكتابة لكلية تيطـوان   1
  .2000المغرب، مارس 

  الجزائر. تحليل العملية التّعليمية، محمد الدريج، دار الكتاب، البليدة. 2
  المرجع نفسه.3
  .8، ص2006عمان األردن،  حمزة الجبالي، الوسائل التّعليمية، دار أسامة، 4
الرحيم الكلوب، التّكنولوجيا في عملية التّعلم والتّعليم، دار الشّـروق، عمـان األردن    بشير عبد 5

  .24، ص 1988
  .101ص، 1999 السعودية، الرياض الموسوعة، أعمال مؤسسة ،العالمية العربية الموسوعة 6
 2009، مصـر  اإلسكندرية، األزاريفة الحقوق كلية التّعليمية، الوسائل إنتاج ،صالح محمود ماجد 7

  .43ص 
  .34ص  ،2009، دار الثقافة، عمان، الحاسوب وطرق التّدريس والتّقويم، غسان قطيط 8

  .216 ص، 2005، سوريا، والعلوم للنشر شعاع، اإللكتروني التّعلم استراتيجيات ن،الخا بدر 9
أثر تنوع أبعاد الصورة في القصة االلكترونية، أحمد محمد النّوبي، المؤتمر الـدولي الثالـث    10

  .2013للتعلم عن بعد، الرياض 
  23األطفال خبرات علمية، ريمة سالم الحربات، دمشق. ص إكسابدور القصة في  11
  24. ص السابقالمرجع  12
  21في القصة االلكترونية، ص أثر تنوع أبعاد الصورة 13
  .131، صأدب األطفال في المنظور اإلسالمي ـ دراسة وتقويم ،محمد أديب حمود الجاجي 14

15  http://el-gradu.blogspot.com/2014/01/blog-post_10.html  
براعم عمر علي دحالن، فاعلية توظيف القصص الرقمية في تنمية مهـارات حـل المسـائل     16

  .14الرياضية، الجامعة اإلسالمية، غزة، ص
ألطفـال ذوي  إيمان جمعة فهمي. استخدام رواية القصص الرقمية في تنمية الهوية الثقافيـة ل  17

  .215، ص 2015مصر، –مجلة كلية التّربية جامعة بنها .صعوبات التّعلم
تعليمية مقترحة عبر الويب في ضوء نمـوذج   إستراتيجيةنشوى رفعت محمد. تصميم  شحاته 18

- تكنولوجيا التّعلـيم  .أبعاد التّعلم لتنمية مهارات تطوير القصص الرقمية التّعليمية واالتجاه نحوها
  .2014مصر،



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

380 

  .45هدى برادة وآخرون، دراسة تحليلية لقصص األطفال الشّائعة، ص. 19
  .47المرجع نفسه، ص  20
علم الـنّفس  في دراسات : في الشّائعة األطفال لقصص تحليلية دراسة وآخرون، .. براده هدى 21

  45ص ، 1980الكتب،  عالم ، الكتب التّربوي، عالم
  .70ن، ص  عما , 1 ط ,الفكر دار , التّعليم في الحاسوب استخدام، الفار الوكيل عبد إبراهيم 22
دار الشّـروق  / الثانيـة  الطّبعة والتّعليم، التّعلم عملية في التّكنولوجيا الكلوب، الرحيم عبد بشير 23

  1993 عمان
  .165شحاته نشوى رفعت محمد، مرجع سابق، ص  24
قصة رقمية مقترحة كمدخل لتحسين اإلدراك البصري للخط البسيط  ،العدوي داليا حسني محمد 25

كليـة   –مجلة بحوث في التّربية الفنية والفنـون   ،في الطّبيعة لدى األطفال ذوي صعوبات التّعلم
  .مصر –جامعة حلوان  –التّربية الفنية 

مجلة كليـة التّربيـة، ع    ، تأثير أساليب حكي القصص الرقمية...،أسماء السيد محمد عبد الصمد 
  2017.26، جامعة األزهر، مصر،176

 تكنولوجيـا  اسـتخدام  آليات العالى، التّعليم في المعلومات تكنولوجيا وازي، طاوس خوجة عادل 27
  .301 ص خاص، عدد ،االجتماعيةو اإلنسانية العلوم مجلة الجامعية، المنظومة في المعلومات

فاعلية توظيف القصص الرقمية في تنمية مهـارات حـل المسـائل     براعم عمر علي دحالن، 28
  ، ص أ.2016اللفظية الرياضية لدى تالمذة الصف الثالث األساس بغزة، الجامعة اإلسالمية غزة، 

المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، جامعة أم القـرى  ، رشدي أحمد طعيمة 29
  .م1986،يم العربية سلسلة دراسات في تعل

  .89المرجع نفسه، ص  30
نحو رؤية منهجية فـي تـدريس الـنّص األدبـي      ،فاطمة محمد العليمات ونزار مسند فبيالت 31

  .م2014، 4ع 20للناطقين بغير العربية، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، األردن، مج 
ناطقين بغير العربية، مجلـة النّجـاح   رؤى لسانية في تدريس القصة القصيرة لل ،وليد العناتي 32

  .119، ص 2009 ، مصر،العلوم اإلنسانيةفي لألبحاث 



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

381 

�HêÂ^ßŞ‘÷]�ð^Òfl„Ö]�l^ÏéfŞiæ�ífléÞæ�ÓÖý]�íflée†ÃÖ]�Üq^Ã¹]
ífléËé¾ææ�ífléÛéâ^ËÚ�íflé−…^i�íe…^ÏÚ 

Kد�������	א���� 
�Kج���� 

  

جم العربية اإللكترونية قراءة فـي  االمع ي ورقتنا البحثية الموسومة "تأتّ ص:ملخّ
اإللكترونـي فـي عصـر    " في سياق االهتمام بالمعجم البنية والوظائف والتّطبيقات

الثّورة الرقمية ورهاناتها لتناقش آفاق الحوسبة المعجميـة العربيـة، مـن حيـث     
نا سوف نقف قبل ذلك عند مفهوم المعجـم اإللكترونـي   إرهاصاتها وآفاقها، على أنّ

ة في المعجـم   ومراحله وبنيته ووظائفه ونعرج أخيرا على أهمالتّطبيقات الحاسوبي
ل على هـذه الجهـود   نخلص إلى مناقشة بعض القصور المسج ثم اللغوي العربي،

  التّطبيقية من حيث طبيعة المدونة المعجمية فيها.
 -الوظـائف  -البنية –المفهوم  -جم العربية اإللكترونيةاالمع الكلمات المفتاحية:

  .التّطبيقات
  

Abstract: Our research paper, entitled "Electronic Arabic 
Dictionaries, is a historical conceptual and functional approach" in the 
context of interest in the electronic dictionary in the era of the digital 
revolution and its stakes to discuss the prospects of Arab lexical 
computing, in terms of its implications, but we will stand before the 
concept of electronic dictionary and its stages, structure and functions, 
and then finally On the most important computer applications in the 
Arabic lexicon, and then conclude to discuss some of the 
shortcomings recorded on these applied efforts in terms of the nature 
of the lexical code in them. 

Keywords: Electronic Dictionaries - Concept - Structure - 
Functions - Applications 
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اللسانيات الحاسوبية فرعاً من فروع اللسانيات التّطبيقية، بل لعلها  تعد المقدمة:
من أهم ة االستفادة مـن مختلـف الطّـرق    مجاالتها، وهو تخصص يبحث في كيفي

ومنها قدرات الحاسوب في تحميل اللغة ومعالجتمها وتعليمها وتعلمهـا، ومحاكـاة   
ة، أما علم المعجم الحاسوبي فبـدأ فـي   قدرة اإلنسان في التّعامل مع اللغة الطّبيعي
ة ورشـات عمـل   حينما عقدت عد البروز كمجال من مجاالت اللسانيات الحاسوبية

ومؤتمرات وأجريت بحوث مشتركة تتحدة (ث عن أتمAutomatization(   المعجـم
  والتّقييس المعجمي والمعاجم اإللكترونية، وذلك نتيجة تضخم المادة التي تعالجها.

ي اهتمامنا بحوسبة المعاجم العربية في سياق خدمة اللغة العربية في عـالم  ويأتّ
الثّورة الرقمية والبرمجيات اآللية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يأتي تقديرا لتلك 

ة وإكبارا لها، والتي بذلها أئمة العربيـة  الجهود المعجميناعة المعجمية اللغة والص
ة قديما، حيث قدة، غير منقطعة على امتداد ثالثة عشر قرنـا  العربيموا أعماال خالد

  عت آليات ترتيبها..     دت طرائق جمع مادتها وتنورت المعاجم وتعدكامال، حيث تكث
فخدمة تراثنا المعجمي ال يكون بالخطابات العاطفية العصـماء، وال بالتّقـديس   

ما يكون باستثمار العلوم المعاصرة، ومنها المعلوماتيـة وتطبيقاتهـا   والتّحنيط، وإنّ
اكـب الثّـورة الرقميـة والتّقنيـة     الذّكية في النّهوض بإرثنا المعجمـي، حتـى يو  

  المتسارعة.
ة ه النّظر إلى قلّوهنا نوجراسات العربيحول حوسـبة   -نظريا وتطبيقيا -ة الد

المعجم العربي، فنسبة كبيرة من تلك الجهود هي عبارة عـن بحـوث ومقاربـات    
مـن أبـرز هـذه     نشرت في بعض المجالت والدوريات الوطنية والعربية. ولعّل

 من الجزائرد الحناش والهادي شريفي وطه زروقيجهود العربية نذكر جهود محمال
  علي القاسمي من العراق ونهاد الموسى من األردن..     

ة في حوسبة المعاجم وتنظيمها، وفـي  فنحن بحاجة ماسة لتفعيل الجهود العربي
ياق نقترح إنشاء هيئة أو مؤسة تنبثق عن اللجنة الهذا السـة التّابعـة   سة عربيثّقافي
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لجامعة الدول العربية تعنى بجمع البحوث والدراسـات العربيـة وتنسـيقها وتوثيقهـا     
تمـويال   - وإتاحتها أمام الباحثين والمهتمين في هذا الميدان، وإنشاء المشاريع الكبـرى 

واالسـتفادة   مجال رقمنة المعجم اللغوي العربيمن أجل تطوير البحث في  - وتأطيرا 
  من التّجارب الغربية في هذا اإلطار.    

سنتناول هاهنا مشكل التّعيين المصطلحي للمفاهيم  مدخل اصطالحي مفاهيمي: - 1
التي تدخل في مجال حوسبة المعجم العربي، حيث نقف في اللسانيات الحاسوبية علـى  

تاج إلـى تحديـد   عدد من المصطلحات العربية المقابلة للمصطلحات األجنبية، التي تح
قة بمجـال حوسـبة المعجـم    دقيق لمفاهيمها وسنحاول شرح بعض المصطلحات المتعلّ

  اللغوي العربي التي سترافقنا في هذه الورقة البحثية.
ة (ففيما يتصل باللسانيات الحاسوبيlinguistique computationalle  نفسها هنـاك (

قابالت العربية للمصطلحات األجنبيـة،  اختالف في الخطاب اللساني العربي بالنّسبة للم
فق األبحاث اللسانية العربيـة الفرديـة أو   يقول عبد الواحد دكيكي في هذا السياق: لم تتّ

المؤسة، على تحديد موحة، مصطلحا ومفهوما، حيث سية في العربيد للسانيات الحاسوبي
ـة"  دة، نذكر منها مثال "اللغويات المعلونحتت تسميات متعدة" و"اللسانيات المعلوماتيماتي

و"اللسانيات اإلعالمية" و"اللغويات الحاسوبية" و"علم اللغـة الحاسـوبي" و"علـم اللغـة     
1مصطلح والذي يليه فروقا بينة. بين كّل اآللي"...مع اإلشارة إلى أن  

وإذا كان هذا هو حال مصطلح العلم (اللسـانيات الحاسـوبية)، فمـا هـو شـأن      
البحث في المعجم اإللكترونـي؛ حيـث تقابلنـا هاهنـا مجموعـة مـن       مصطلحات 

المصطلحات لتعيين مفاهيمه، منها: المعجم الحاسوبي، المعجـم المحوسـب، المعجـم    
  الرقمي، المعجم اآللي..

  :من بين هذه المصطلحات، نذكر
-  تة (أتمAutomatizationمن مجموعة تحديد )، وهي من حيث مفهومها تعني 

 المباشر.   اليدوي مقابل التّنفيذ آليا، تنفيذا )ما( ةمهم تنفيذ من تجعل التي العمليات
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 مـن  جمعها تم اللغوية النّصوص من ضخمة مجموعة هي اللغَوِية: المدونة -
 تم مفرغة، والتّلفزيونية اإلذاعية والحصص مختلفة، مثل: الكتب والمجالت مصادر
 متعددة ألغراض المستخدمين قبل من استغاللهاإلتاحة  حاسوبيا وتخزينها تنسيقها

 .اللّغة حوسبة برمجيات لتدريب ما هو ومنها لالستشهاد هو منها: ما
 اللّازمـة  الحاسـوبية  واإلجراءات النّظرية األطر تحديد هي المعجم: حوسبة -

  .تركيبا أو تحميال المعجم تتعامل مع آلية برامج لتصميم
 والتّعـديل  الحـذف  حيـث  مـن  حاسـوبي  نظام محتوى تجديد هو التّحيين -

 محتواه. وتفعيل األحداث بمسايرة لهذا النّظام يسمح بما واإلضافة،
 نظـام  علـى  يطبق هي: إجراء النّمذجة، أو الصورنة النّمذَجة: َأو الصورنَة -

 .خاصة ترميزية لغة دقيقا بواسطة تمثيال استنباطي لتمثيله
 صوتا أو صورة أو نصا( الطّبيعي شكلها من المعلومات تحويل هي الرقمنة: -

 األجهـزة  تسـتطيع  ثـم  ومن رقمية بيانات إلى )... كهربائية أوإشارة فيديو، أو
 .تبادال أو تخزينا أو معالجة معها، التّعامل أو الحاسوبية اإللكترونية

- الذّكَاء  :ينَاعطة أنظمة وانجاز تصميم هواالصالبشر قدرات تحاكي حاسوبي 
  .الفكرية

2-  مات وإرهاصات حوسبة المعجم العربي:    مقد 
تعتبر اللسانيات الحاسوبية مرحلة أولية للهندسة اللسـانية، وبإمكـان الباحـث    

ة، حيث يضـطلع بهـا    اللساني أن يكتفي به، ثمة للغة الطّبيعيتتبعها المعالجة اآللي
ـة   المتخصة، ليقوم بإعداد وتصميم البرامج وإنجاز األنظمـة اآلليص في الحاسوبي

  لمعالجة اللغة من النّاحية النّظرية والتّطبيقية.  
  ، هي:أربعة مجاالتومعالجة اللغات الطّبيعية آليا تمس  
 (Lexical Level)المستوى المعجمي     -
 (Morphological Level)المستوى الصرفي    -
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  (Syntax Level) النّحوي  لمستوىا -
  (Semantic Level)المستوى الداللي    -

وبفضل زيادة األنشطة العلمية حول المستوى المعجمـي وتطبيقاتـه ظهـرت    
المعاجم المحوسبة أو المعاجم الرقمية، وبظهور هذا النّـوع مـن البحـوث فـي     

االستقاللية، حيث بدأ النّشاط المعجمي اللسانيات الحاسوبية بدأ هذا الحقل يجنح نحو 
التّطبيقي يتحو.(ةاإللكتروني) ةة إلى المعاجم اآللي2ل من المعاجم الورقي  

قة برقمنة المعجم اللغوي العربي، المسـاعي  المشاريع المتعلّ من بين أهم ولعّل
  المبذولة لحوسبة "المعجم الوسيط".

دت التّجارب التّحليلية للغة العربيـة  ي، مهمنذ نهاية السبعينيات من القرن الماض
  3لمرحلة أساسية في العالقة المطروحة بين اللغة العربية والتّكنولوجيا

وكانت تلك التّجارب تهدف إلى تخطيط وتهييء لغوي عربـي إلدخـال اللغـة    
صال حقيقي بينهما، لتلتحق العربية بغيرها العربية في المعلوميات، وتحقيق سبل اتّ

من اللغات التي تحتل مكانا متمي هـذا   زا في مجال الحاسوبيات وعلومها، غيـر أن
في عمومه العمل على صناعة بنـوك المصـطلحات    يء التّخطيطي لم يتخطّيالتّهي

ة أو المتعد4دة اللغات..ورقمنة القواميس، األحادي  
ة ومؤسة بوصفها ظاهرة إنسانيكيك: اللغة الطّبيعيـة  يقول محند الرسة اجتماعي

ن الباحثون الغربيـون مـن بنـاء    تأثرت بشكل ملحوظ بالثّورة المعلوماتية، إذ تمكّ
معاجم إلكترونية للغاتهم منذ وقت مبكر، يمكن أن نذكر في هـذا النّطـاق تجربـة    

 وتجـارب أخـرى، فـإنLADL(     مختبر التّحليل اآللي والتّوثيق اللساني بباريس (
طريقها، ولم تكتمل بعد، رغـم ظهـور    لعربية ما زالتّ تشقّالمعالجة اآللية للغة ا

كتور يحي هالل، وأعمال مجموعة فاس، التي تشتغل على المعجـم  أعمال رائدة للد
د الحناش..دون أن ننسى ما أنجز وينجـز  التّركيبي لموريس كروس وأعمال محم
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ة فـي  واطا مهمفي بعض الدول الخليجية، مثل السعودية، والكويت التي قطعت أش
  5هذا المجال..

المعجم المحوسـب هـو نتـاج تطبيـق علـم       مفهوم المعجم المحوسب: - 3
اإللكترونيات وعلوم الحاسوب في مجـال الصـناعة المعجميـة، ويعرفـه أهـل      

ه مخزون من المفردات اللغوية المرفوقة بمعلومات عنها، ككيفيـة  االختصاص: بأنّ
ومعانيها وعالقاتها بغيرها، محفوظ بنظام معين في النّطق بها وأصلها واستعماالتها 

ذاكرة ذات سعة تخزين كبيرة، ويقوم جهاز آلي بإدارة هذه المعطيـات وتـدبيرها   
ه يمكن ولوجه واستعماله وتعديله بالحذف وفق برنامج محدد سلفا ومن خصائصه أنّ

  واالسترجاع.ز بسهولة االستعمال والسرعة في البحث غيرهما ويتمي اإلضافة أو أو
ة: يرى إيغور ميلتشوك أنحوسبة القاموس تقتضي المراحل التّالي  

حوسبة المعطيات اللسانية التي بفضلها ينجز العمل المعجمـي، واسـتغالل     - أ
 .المتن المحوسب والبرامج اإلحصائية للمعالجة األتوماتيكية

قاعـدة  خاذهـا شـكل   ترجمة المعلومة المعجمية إلى لغة المعلوميات واتّ  - ب
ـ   Informatisées البيانات المحوسبة ة مبنية ؛ أي على صورة جـذاذات حاسـوبي

نها هذه الجذاذاتبطريقة تسمح بالتّدبيره األتوماتيكي للمعلومات التي تتضم 
 اعتماد الحوسبة والمعلوميات في العمل المعجمي كخطوة أساسية في أفق   - ت

   6رونية.إعداد القواميس اإللكترونية والتّرجمة اإللكت
يتأسة من س المعجم اإللكتروني عند محمد الحناش على وصف المفردات اللغوي

وجهة نظر تصريفها واشتقاقها مع ربط هذا الوصف بالمستوى النّحوي، أي المعجم 
   7التّركيبي للغة العربية.

عندما نذكر عبارة رقمنة المـادة   المعجم الورقي بين الرقمنة والحوسبة: - 4
نا نعني بها تهيئتها على الوسائط اإللكترونيـة بـدال عـن    اللغوية أو المعجمية فإنّ

ة، فنقول مادة مرقمنة، وهي مرحلة من مراحـل حوسـبة   الوسائط الورقية معجمي
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ـة فـي متنـاول     المعجم، ألنة تقتضي وجود مصادر رقمية المعجميحوسبة الماد
جود برامج وتصميمات خوارزمية تسـمح  الباحث، بينما حوسبة المعاجم تقتضي و

  بمعالجة المادة المعجمية المرقمنة بطريقة آلية.  
 الرافـد -خـاص ومنه المعجمي بوجـه  -وقد شكل التّراث اللغوي وما يزال، 

األساس لمختلف المقاربات اللسانية المعاصرة، لكن مقارباته التّقليدية أخفقـت فـي   
بالشّكل الذي يجعلـه قـابال للعمليـات البرمجيـة     إعادة هيكلة معطياته وهندستها، 

  الهندسية.
ة طرق إلدخال المعجم وتهيئته للحوسبة هناك عد طرائق حوسبة المعجم:  - 5

ة مباشـرة،  أوفي المعاجم الورقي (ةة المعجميالماد) ال من خالل استغالل المعلومات
لشّابكة في صـيغتيها:  أو من خالل استغالل هذه المادة المعجمية التي نشرت على ا

)Word) أو (PDF) وتبدو طريقة ،(Wordّة ألنها تعطي للباحث هامشا ) أكثر عملي
من الحرية في التّعامل مع النّص المعجمي من حيث طريقة استغالله وتنسيقه قبـل  

  إعداده للحوسبة ومقتضياتها.    
  ن:يمكننا استغالل المادة المعجمية قبل حوسبتها، من خالل طريقتي

ة كما هي دون تغيير؛ أي باستنطاق أوة الورقية المعجميال: باالعتماد على الماد
المعاجم العربية القديمة منها والحديثة، أو باعتماد المعاجم اإللكترونية التي تسـمح  

بالتّصرتها، من أجل تهيئتها لبيئة الحوسبة، مـن خـالل وسـائل عـدة     ف في ماد
والتي تيسر المادة المعجمية وتحولهـا إلـى قاعـدة     MySQLكتحويلها إلى بيانات 

معطيات نستغلها الحقا في البحث والتّنقيب المعجمي في مختلف مسـتوياته، فهـي   
نظام متناسق لتصميم قواعد البيانات الحاسوبية والتّحكم فيها توجيها وتسييرا، مـن  

   حيث تخزينها وآلية استرجاعها بالسهولة والسرعة المطلوبتين.  
ثانيا: تهيئة المادة المعجمية بالصيغة المناسبة، وذلك بـالتّركيز علـى الجزئيـة    

 ثـم (..ةرفييغة الصياقي أو الصالمعنى المعجمي أو الس) تحويلهـا إلـى    المطلوبة
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إحدى صيغ الحوسبة، وعرضها في المواقع اإللكترونية، وتحديد طريقة اسـتغاللها  
  حسب أصناف المستخدمين.

ويعتبر محمد الحناش أن ة مقدة فـي بنـاء المشـاريع    الذّخيرة اللغويمة أساسي
ـ  العلمية الضخمة مثل بناء المعاجم في جميع المجاالت، وذلك ألنّ ل المـادة  هـا تمثّ

األساسية التي يحتاج إليها واضعو المعاجم، فإذا ضـبطت الـذّخيرة بشـكل جيـد     
مات منها وتصنيفها بالشّكل الذي يتناسب سينحصر عمل المعجميين في فرز المعلو

ة أي مشروع، لهذا نرى أنإنشاء الذّخيرة يعد  مع الخطة التي توضع عادة في بداي
الذّخيرة لن تكون  مشروعا منفصال عن فكرة إنشاء المعجم في حد ذاته، وذلك ألن

هـا  صالحة فقط لوضع معجم واحد ، بل يمكن أن تتفرع منها معاجم كثيرة، كما أنّ
   8ستكون صالحة إلنجاز مشاريع علمية كثيرة غير معجمية.

يقول محمة المعجـم اإللكترونـي: المقصـود بـالمعجم     د الحناش موضحا لبني
رة، تشـمل جميـع المسـتويات اللسـانية:     اإللكتروني قاعدة البيانات اللغوية المشفّ

اللة، علـى  رونية للداألصوات والصرف والتّركيب، باإلضافة إلى بناء معاجم إلكت
وري الذي يحدة بين مختلـف مكونـات   األقل في مستواها الصد العالقات المنطقي

  لمجازي. المتواليات اللسانية المقبولة في وجهيها الحقيقي وا
ة ولتوضيح هذه العالقات التي تبين الخطوات المتبعة في بناء المعاجم اإللكتروني

يقدة: اطةد الحناش الخطّم محمالتّالي  
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صناعة المعجم اإللكتروني تنطلق من مرحلة حاسمة هـي   ويعتبر علي القاسمي أن
إعداد المدونة المعجمية، هذا العمل حسبه ينـدرج ضـمن علـم "لسـانيات المدونـة"      

)Linguistique de Corpus  نـةة من خالل مدووهو العلم الذي يدرس الظّاهرة اللغوي (
رة من النّصوص التي يمكن قراءتها آليا، فلسانيات المدونة ترمي إلـى  أو مجموعة كبي

دراسة اللغة كما هي ماثلة في سياقات تزودنا بها المدونة؛ أي في نصوص مقتبسة مـن  
  9العالم الحقيقي.

حدة األمريكية ابتداء من وقد أحرزت لسانيات المدونة نجاحا كبيرا في الواليات المتّ
حينما نشر هنري كوشيرا ونلسن فرانسز دراستهما عـن التّحليـل   ة ، خاص1967سنة 

الحاسوبي للغة اإلنجليزية المعاصرة في أمريكا، وقد شيدا عملهما على مدونة بـراون  
التي تضم 10عة يبلغ عدد كلماتها المليون.نصوصا مختارة من مصادر متنو  

را لـه  فرانسز أن يـوفّ ة طلب النّاشر هوتن مفلن من هنري كوشيرا ونلسن وبعد مد
ف كل شاهد من ثالثة أسطر ليسـتفيد  ن من مليون كلمة على أن يتألّقاعدة شواهد تتكو
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منها المعجميون الذين كانوا يريدون تصنيف معجم حول التّراث األمريكي وقد أصـبح  
نة، وقـد جمـع هـذا المعجـم بـين      هذا المعجم أول معجم يستفيد من لسانيات المدو

المقاربة المعيارية (كيف ينبغي أن تستعمل اللغة) والمقاربة الوصفية (كيـف  المقاربتين: 
  11تستعمل اللغة فعال).

جاه، والتي استثمرت مثل تلك الجهود األمريكيـة  ومن الخطوات المبكرة في هذا االتّ
ائد الذي قدـبعينيات مـن القـرن     نذكر العمل الرـة السمه علي حلمي موسى، في بداي

م دراسة إحصائية حاسوبية لجذور معجم لسان العرب وجذور معجم يث قدالعشرين، ح
حاح.. تاج العروس، ثم12لجذور معجم الص  

تزخر المجـاالت العلميـة بـأنواع     وظائف المعجم اإللكتروني المحوسب:  - 6
ة، حتى ليصعب إحصاؤها جميعا، وتنوة منها واإللكترونيعـت  المعاجم المختلفة، الورقي

ع تنوهذه األهداف: األهداف التي وضعت من أجلها، ومن أهم  
صيانة اللغة الوطنية وتنميتها وتطويرها بما يتناسب مع حاجات المسـتعملين    -  أ

 بات العصر.ومتطلّ
ـ      -  ب بط بين عشـرات المعـاجم العامة تقريب المعارف والعلوم من خالل الر

دة اللغات، كما هو الشّأن في معجم ألكس فومين والخاصة المتعدAlex Fomine   الـذي
 استطاع الربط بين أكثر من مائة معجم، وتيسير البحث فيها من خالل معجم واحد.

صات، كما هو الشّأن فـي بنـك   توفير المصطلح في جميع العلوم والتّخص   -  ت
المصطلحات المتعديث بلغ مجموع ما يحتويـه  حاد األروبي، حد دول االتّدة اللغات بتعد

 هذا البنك ما ينيف عن خمسين مليون مصطلح مرفوقة بتعاريفها ومجاالت ورودها.
 تطوير العمل المعجمي واستثمار النّظريات اللسانية في ذلك.  -  ث
 Dixionnaire anglais –Français de تيسير التّرجمة، كما هو شأن معجـم:    -  ج

traduction 
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باعتبارها لغة أجنبية، كما هو الشّأن في: معجم تعليم تيسير تعليم لغة من اللغات   -  ح
 اللغة اليابانية.

 –تقوية لغة الكتابة األدبية، كما هو الشّأن في: قاموس (اللغة الكتابيـة) عربـي     -  خ
    13فرنسي لـ أوغست تربونو. 

المعـاجم   هذه أكانت سواء لها، معاجم ال حصر عام يضم قطاع الحاسوبي فالمعجم"
ـ  أنواع من معاجم مأ العلمية، معاجم للمصطلحات مبها، أ بالعربية اطقينللنّ مأ ة،خاص 

 المعاجم في تتوافر بميزات ال المعجم هذا زويتمي ... يةنص معاجمم أ معاجم مفهرسة،
  وسع والتّعديل.  التّقليدية، كالشّمول واالنتظام واالطراد والدقة والوضوح والقابلية للتّ

7 - ة حوسبة أهمة في هذا العصر طفرة كبيرة  المعاجم:يقميلقد أحدثت الثّورة الر
ه التّطبيقي (القاموسي أو ة في شقّى العلوم والمعارف ومنها علم المعجمية، خاصفي شتّ

ة، من خالل ما يلي:المعجماتي)، وتظهر أهمة حوسبة المعاجم العربيي  
زين كم هائـل مـن المـادة    تأتي عملية حوسبة المعاجم لتحقيق غايات منها: تخ - 

ـ المعجمية وتدبيرها، واستثمار المعطيات المعجمية بواسطة الحاسوب، وذلك كلّ ق ه يحقّ
 م والباحث، منها سهولة االستعمال وسرعة األداء.  في خانة المتعلّ تصب اًأهداف

اهن:وأما أشكال المعاجم المحوسبة فثالثة في الوقت الر 
 في أقراص مدمجة - 
 اإلنترنتفي  - 
 وفي أجهزة - 

وإذا كان الشّكالن األوـ   الن يرتبطان باستعمال الحاسوب، فإن ع الشّكل الثّالـث يتمتّ
  ة.والتّرحال أكثر من مر باستقالله عن الحاسوب، وبسهولة حمله في الحّل

ـ    -  ـة، وهـي ميسة المعجمية التي تحتفظ بالمادرة في الشّابكة والمواقع اإللكتروني
 كل زمان ومكان.للباحثين في 
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حوسبة المعاجم تسمح بإمكانية تحيين المادة المعجميـة، بالتّعـديل واإلضـافة     - 
 والحذف، واستغاللها في البرمجيات المطلوبة.

حوسبة المعاجم تسهم في تسهيل عملية استغالل المادة المعجمية الضخمة والتـي   - 
اجمنا اللغوية العربية قـديمها  تزيد على مئات اآلالف من المواد التي تحتويها بطون مع

 .وحديثها
تسهم حوسبة المعاجم اللغوية العربية في تسهيل عملية "التّرجمـة اآلليـة" بمـا     - 

ة معجمية تشتمل على مختلف المعاني والـدالالت ومختلـف السـياقات    ره من مادتوفّ
م في تـوفير وإيجـاد   ومختلف الصيغ الصرفية، فهذه الشّمولية اللغوية والمعجمية تسه

قيق أليكلمة وفي أي سياق كانت المعنى الد. 
من بـين المواقـع   :  - عرض ونقد–"الموقع اإللكتروني العربي "معاجم اللغة  - 8

اهنة والمهتمة الرة، نذكر:  العربية العربية بحوسبة المعاجم اللغوي  
وقـع الرديـف   موقع معاجم اللغة وموقع الباحث العربي وموقع قاموس المعاني وم

ته وتأسيسه وأهدافه..وسنتحدث عن موقع معاجم اللغة كمثال، من حيث محتوى ماد  
ة مصادر معجمية قديمة ر على الشّابكة يجمع بين عد، هو متوف14ّموقع معاجم اللغة

وحديثة، من القديم، نذكر: لسان العرب البن منظور، تاج اللغـة وصـحاح العربيـة    
الجوهري، ومختار الصحاح ألبي بكر الـرازي (وهـو اختصـار    إلسماعيل بن حماد 

بيدي، والمالحظ على هذه المعاجم أنّللصهـا  هـا كلّ حاح)، وتاج العروس لمرتضى الز
تنتمي لمدرسة التّقفية، وهي التي ترتب موادها المعجمية على التّرتيب األلفبائي بحسـب  

أواخر الجذور، ومن الحديث: المعجم الوسيط الصـة  ادر عن مؤسسة مجمع اللغة العربي
، ومعجم الرائـد ومعجـم اللغـة العربيـة     1960بالقاهرة صدرت طبعته األولى سنة 

  المعاصرة..
 د صاحب شـركة  مدير هذا الموقع هو مهندس اإلعالميات المغربي بوزاهير محم

ــان أو ــات، وك ــنة  للبرمجي ــروع س ــذا المش ــالق له ــم  2012ل إط ــت اس تح
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)arabdictionaries.com  ة الموجودة في "لسـانة المعجميباالعتماد على حوسبة الماد (
العرب"، ثم ل إلى (تحوmaajim.comإضافة معاجم أخـرى إلـى "لسـان     )، حيث تم

حاح والمعجم الوسيط وتاج العروس ثمة  العرب" كمختار الصتاج اللغة وصحاح العربي
المعاصرة.. وال يزال باب الموقـع مفتوحـا    الحقا، ومعجم الرائد ومعجم اللغة العربية

  لالرتقاء به نحو األفضل.
اعتمد مدير الموقع على معاجم رقمية على شكل ملفات الوورد وقام بتحويلها إلـى  

وقد اعتمـد    ل االستفادة منها بسرعة وسهولةقام بترتيبها بشكل يسه ثمMySQL بيانات 
ل في سهولة القيـام بعمليـة تحويـل    على طريقتين في انتقاء المعاجم، معيار تقني يتمثّ

يـة المعجميـة التـي    ل في األهمالمعجم إلى قاعدة بيانات، ومعيار معجمي لغوي يتمثّ
يحظى بها المعجم في المعجمية العربية قديمها وحديثها، من حيث غنى المادة المعجمية 

  ووضعا.جمعا 
ن لنا المصادر المعجمية في هذا الموقع وعدد المـواد  ط الذي يبيوسنورد هذا المخطّ

ات (المداخل الرئيسية والفرعية) ومجموع الكلمات في هذه المدونة المعجميـة،  والمشتقّ
  )1ة رقمر(صو كما يظهر في الصورة التّالية:
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الكلمة المرادة، ويتيح لك فرصة معرفـة  ويمنحك موقع معاجم اللغة آلية البحث عن 
ر عليها، فمثال عند البحث عـن  معناها من خالل المدونة المعجمية المحوسبة التي يتوفّ

ر عليهـا،  كلمة "الحوزي" يضع الموقع معانيها المنتقاة من المدونة المعجمية التي يتـوفّ 
 كاآلتي:

  )2ة رقم ر(صو
 معجم الغني

** **زوتُ**،**      - \حزـو[ح و ز]. (ف: ربـا. متعـد، م. بحـرف).** ح
 .وِيزمص. تَح ،**زوح **،**زو1ُأح : "اءإلَى الْم وابالد زوح" .   .ـها إلَيـاقَه2س .

هكَمأح : "راَألم زوعرض أكثر     ."ح + 
 معجم الغني

** **زوح\ -  .(ازمص. ح) .[ح و ز]1قٌ حوس" .   .يدشَـد َأو ،ـديور : "ز2و .
 .هلْكي مف :"زِهوي حذَا ف3"ه .اجِزا حلَهوح يمُأق ضزٍ" : َأروح ضـةُ  4. "أرالطّبِيع : .

 .شَر رٍ َأوخَي نإذَا كَان5َم اءا الجِماُل إلَى الْميهف هجتُو لَةُل لَيزِ": أوولَةُ الحةً. "لَييدعتْ ب.
 + عرض أكثر                      

 معجم اللغة العربية المعاصرة
تحـوز  • تحوز عن/ تحوز في يتحوز، تحوزا، فهو متحوز، والمفعول متحوز عنه 

تحوز الشّخص فـي  • عن الشّيء: تنحى عنه "تحوز عن المعصية/ التّرشيح/ منصبه". 
يف فتحوث "استطاب اإلقامة في الرز فيهالمكان: تمكّث وتلب".      

 + عرض أكثر                
 عجم اللغة العربية المعاصرةم

مـا   - 2مصدر حاز/ حـاز علـى.    - 1حوز [مفرد]: ج َأحواز (لغير المصدر): 
   فال يكـون ألحـد ه ويقيم عليه الحواجزلنفسه من األرض ويبني حدود ه اإلنسانيضم
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حقّ فيها "أرض حوز فالن"| حوز الدار: ما انضم إليها من مرافـق ومنـافع، حقـوق    
عرض أكثر        .ار، حدودهاالد + 

 اللغة العربية المعاصرة معجم
حوزة الرجِل: ملكه "في حوزته أشياء ثمينة/ • حوزة [مفرد]: ج حوزات وحوزات 

في حوزته/ في حـوزة   - وثائق"| حوزة الشّيخ: مجلسه الذي يلقي على مريديه فيه العلم
ةَ اإلسـالم"|  حوزة اإلسالم: حدوده ونواهيه "فالن يحمي حـوز • يده: يملكه، أو عنده. 

 + عرض أكثر      .حوزة البلد: ترابه
 مختار الصحاح

لى نفسـه فقـد حـازه    ح و ز: الحوز الجمع وبابه قال وكتب وكل من ضم شيئا إ
احتَازه أيضا والحيز بوزن الهين ما انضم إلى الدار من مرافقها وكـل ناحيـة حيـز    و
الحوزةُ بوزن الجوزة النّاحية و انْحاز عنه عدل وانحاز القوم تركوا مركـزهم إلـى   و

 + عرض أكثر          آخر
  

 الصحاح في اللغة
    هتـازةً، واحيـاززاً وحـوه حإلى نفسه شيئاً فقد حاز الجمع. وكل من ضم :زوالح

يضاً. والحوز والحيز: السوقُ اللين. وقد حاز اإلبل يحوزها ويحيزها. واَألحوزِي مثل أ
 + عرض أكثر .اَألحوذي، وهو السائقُ الخفيف،

 تاج العروس
الحوز: الجمع وضم الشّيء وكلُّ من ضم شيئاً إلى نَفْسه من ماٍل أو غيرِ ذلك فقـد  

كسر واالحتياز. ويقال: حاز الماَل إذا احتازه لنَفسـه. وعليـك   حازه حوزاً كالحيازة بال
بحيازة الماِل وحازه إليه واحتازه. الحوز: السوقُ اللَّين كالحيز وقد حاز اإلبَل يحوزهـا  

 + عرض أكثر  ويحيزها وحوزها: ساقَها سوقَاً رويداً  
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 لسان العرب
الحوز السير الشّديد والرويد وقيل الحوز والحيز السوق اللين وحاز اِإلبَل يحوزهـا  

وسوقٌ حوز وصف بالمصدر قـال   رويداًاً ويحيزها حوزاً وحيزاً وحوزها ساقها سوق
اَألصمعي وهو الحوز وَأنشد وقد نَظَرتُكُم ِإينَاء صـادرة للـوِرد طـال بهـا حـوزِي      
وتَنْساسي ويقال حزها َأي سقْها سوقاً شديداً وليلة الحوز َأول ليلة تُوجه فيها اِإلبل ِإلـى  

ت بذلك َألنه يرفَقُ بها تلك الليلة فَيسـار بهـا رويـداً +    الماء ِإذا كانت بعيدة منه سمي
 عرض أكثر

 الرائد
       .األمر: أحكمه- 2الجمال إلى الماء: ساقها إليه. - 1حوز تحويزا.  *

 عرض أكثر+   
  من بين المالحظات التي نسجلها حول موقع "معاجم اللغة" نذكر ما يلي:

نـا  ن صاحب الموقع هو رجل تقني (مهندس في اإلعالميـات)، وإنّ : يالحظ ّأالأو
نتساءل هاهنا إن كان استعان بالمختصين في اللسانيات بعامين في اللسانيات ة والمختص

ة بخاصةالحاسوبي. 
تبدو المعاجم العربية القديمة متقاربة في المادة والمنهج، فهـي تنتمـي إلـى    : ثانيا

، وهي التي ترتـب  - كما أسلفنا–مدرسة التّقفية  يمدرسة واحدة في تراثنا المعجمي؛ ه
  ة، لكن بحسب أواخر الجذور، حيث كانـت مـادة العادية على الهجائية موادها المعجمي

صحاح العربية) للجوهري من ضمن المصادر المعجميـة  معجم "الصحاح" (تاج اللغة و
، واعتمـد صـاحب معجـم "تـاج     15الخمسة التي اعتمد عليها ابن منظور في "لسانه"

العروس" على مادحاح" ومادحاح" مـاهو  16ة "لسان العرب"ة "الصومعجم "مختار الص ،
حـادي مـن طـرف    إال تلخيص للمادة المعجمية في "الصحاح"، لهذا فاعتماد العمل األ

التّقنيين في حوسبة المعاجم، دون التّعاون واالستشارة مع أهل الصنعة واالختصـاص  
ـ    ه من اللسانيين والمعجميين يسبب مثل هذه المزالق، فتجد موقعا إلكترونيـا كبيـرا لكنّ
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يحتوي على مادفـق فـي المـتن    ها تكاد تتّرة من معاجم تبدو مختلفة لكنّة مجترة ومكر
    17المعجمي.

اللسـانيات   في سياق هذا المأزق المنهجي، يذكر الباحث عبـد الواحـد دكيكـي:..   
ة لم تعرف تصوة العربيرا منهجيا مندمجا وواحدا في مختلف مراحلها حيـث  الحاسوبي

مال اللسانيون إلى المناهج المتعارف عليها، في التّحليل اللساني النّظري ومال علمـاء  
للوغرتمي الرياضي في التّعامل مع إدخال وبرمجة اللغة الحاسوب إلى مناهج المنطق ا

الطّبيعية في الحاسوب، دون أن يرجعوا في أغلب األحيان إلى إعادة تمحيص القواعـد  
  18اللسانية يبينها اللسانيون...نتج ما نتج عنه من أخطاء.

د الحناش حول ضرورة التّعاون بين اللساني والحاسوبي:.. ومع ذلـك ال يقول محم 
منهما أن يشتغل بمعزل عن اآلخر، يجب التّعاون المستمر في بناء صـرح   يمكن لكّل

  19البرامج اللغوية ذات التّوجهات المختلفة: علمية وتعليمية.
وقد أرجع د. علي القاسمي أزمة المعجم اإللكتروني العربي إلى خلل فـي طبيعـة   

  في ظاهرتين، هما:المدونة المعجمية العربية المعتمدة، والتي تتجلى 
ه ال يصف اللغة العربيـة الفصـيحة   انفصام المعجم العربي عن واقعه؛ أي أنّ - 

بب في ذلك أنالمعجميين العرب منذ عصر اإلنحطـاط   كما يستعملها أهلها اليوم، والس
ابقة واستنساخ التّعريفات منها..إلى اليوم اكتفوا بالنّقل من المدوة السنات المعجمي 

ز بـين الحقيقـي   ها ال تميبتسجيل المعاني والخلط في ترتيبها، كما أنّ االكتفاء - 
ب تلك الشّواهد ترتيبا زمنيا علـى حسـب   ها ال ترتّكما أنّ ..والمجازي والعام والخاص

 20العصور التّاريخية لتراثنا اللغوي.
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 االحاالت:

عبد الواحد دكيكي، منظور إواليات المعجم تركيب، في المستوى التّركيبي نموذجا، ضمن كتاب:  1
اللسانيات وإعادة البناء، مراجعة وإعداد: المنصف عاشور وسرور اللحياني، كلية األداب والفنون 

.76، ص2014، 1واإلنسانيات، منوبة، تونس، ط
العربيـة  اللغوية الدارسات خدمة في اللسانيات الحاسوبيةاألردنية، توظيف  العربية اللغة مجمع 2
 :بـن حسـن العـارف، جامعـة أم القـرى، ينظـر الـرابط        الـرحمن  عبـد  ،جهود ونتـائج "

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2.html
ينظر: حسن عارف، توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة اللغة العربية، منشورات مجمع اللغة  3

العربية، األردن.
.79عبد الواحد دكيكي، منظور إواليات المعجم تركيب، في المستوى التّركيبي نموذجا، ص:  4
. 1لعربية، صمحند الركيك، مشروع القاموس التّفسيري التّأليفي اإللكتروني للغة ا 5
. 1محند الركيك، مشروع القاموس التّفسيري التّأليفي اإللكتروني للغة العربية، ص 6
7 ـة    ينظر: محمة العربية والحاسوب، قراءة سريعة في الهندسـة اللسـانيد الحناش، اللغة العربي

وآدابهـا، كليـة العلـوم    (مقاربة في محاكاة الدماغ العربي لغويا) محاضرة بـقسم اللغة العربية 
  .3. ص2002اإلنسانية واالجتماعية، 

 

8 ـة    ينظر: محمة العربية والحاسوب، قراءة سريعة في الهندسـة اللسـانيد الحناش، اللغة العربي
(مقاربة في محاكاة الدماغ العربي لغويا) محاضرة بـقسم اللغة العربية وآدابهـا، كليـة العلـوم    

  .2. ص2002عية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اإلنسانية واالجتما
(ورقة بحث مقدمـة) فـي   علي القاسمي، لسانيات المدونة الحاسوبية وصناعة المعجم العربي،   9

المؤتمر السنوي الخامس: اللغة العربية في عصر المعلوماتية، مجمع اللغة العربية دمشق سورية 
9ص .20-22/11/2006

10علي القاسمي، لسانيات المدونة الحاسوبية وصناعة المعجم العربي، ص 10
.11-10ص علي القاسمي، لسانيات المدونة الحاسوبية وصناعة المعجم العربي، 11
ينظر: علي حلمي موسى، دراسة إحصائية لجذوع معجم الصحاح باستخدام الكومبيوتر الهيئـة   12

.43، ص: 1978، دط، المصرية العامة للكتاب، القاهرة
ـ  13 ة، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسحيط ينظر: علم المصطلح، أعضاء شبكة تعريب العلوم الص

. 212، ص: 2005معهد الدراسات المصطلحية، فاس، المغرب، دط، 



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

399 

/http://www.maajim.comالموقع موجود على الرابط اآلتي:     14
15 ص  1988، 4باعة، القـاهرة، ط ر، دار مصر للطّنصار حسين، المعجم العربي، نشأته وتطو

429.
عيسى برهومة، ذاكرة المعنى، دراسة في المعاجم العربية، المطابع المركزيـة عمـان    ينظر: 16

.182، ص 2005، 1األردن، ط
مثال.  2ينظر المادة المعجمية الموجودة في الصوة رقم  17
.78الواحد دكيكي، منظور إواليات المعجم تركيب، في المستوى التّركيبي نموذجا ص عبد 18
19 ـة    ينظر: محمة العربية والحاسوب، قراءة سريعة في الهندسـة اللسـانيد الحناش، اللغة العربي

(مقاربة في محاكاة الدماغ العربي لغويا) محاضرة بـقسم اللغة العربية وآدابهـا، كليـة العلـوم    
.6. ص2002إلنسانية واالجتماعية، ا

  .20 علي القاسمي، لسانيات المدونة الحاسوبية وصناعة المعجم العربي، صينظر:  20
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لـة  آلرا رهيبا في مجال تقاطع ال الذّكاء الصناعي تطويمثّ ص المشـاركة: ملخّ

ـ إر العلمي والتّكنولوجي، واالنسان في مجال االعالم، وبقدر ما يبرز التّطو ـ أا لّ ه نّ
راع المادن كـان هـذا االخيـر    إصال، حتى وي بين الوسيلة والقائم باالتّاعاد الص

التّخوفـات   ر ونقطـة انتشـاره واسـتخدامه، إالّ أن   أ من هذا التّطوال يتجز اًجزء
انتشرت بسرعة في االوساط االعالمية حول تراجع المفهـوم الـوظيفي لإلنسـان    

حصار الفرص المتاحة للعمل، ناهيك عن إشكالية األداء والمواقف المنتظرة من وان
هها جها ويوججاهات التي كان يصنعها ويؤجق بين العواطف واالتّلي ال يفرآجهاز 

ة .االنسان في مؤسسته االعالمي  
صال والمتلقي، تطرح تساؤالت ا كانت اللغة وسيلة التّواصل بين القائم باالتّولم

منهجية حول اللغة التي يستخدمها الجهاز في استخدام الذّكاء الصناعي. هـل هـي   
نفسها اللغة المتعارف عليها، أم مخلفات ما ينتجه االنسان في تعامالته اليومية فـي  
شبكات التّواصل االجتماعي وغيرها؟ ناهيك عن السؤال الجوهري الـذي يطـرح   

ى االستغناء عن البشر فـي تقـديم نشـرات    هل سيدفع الذّكاء االصطناعي إلدائما 
ن كان فماهي هذه اللغة التي ستخدم وواقع اللغـة العربيـة   إو األخبار التّلفزيونية؟

ل؟ضمن هذا التّحو 
: الربورت االعالمي، صحافة الذّكاء االصطناعى، الصحافة الكلمات المفتاحية 

ة، الواقع المعزة، اللغة االعالميزاآللي    
سـم بهـا البـرامج    الذّكاء االصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتّمة: مقد

  ة وأنماط عملها. مـن أهـمة البشرية تجعلها تحاكي القدرات الذّهنيهـذه   الحاسوبي
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الخاصيات القدرة على التّعلّم واالستنتاج ورد الفعل على أوضاع لـم تبـرمج فـي    
ارزميات ذكية لتجنب العقبات اآللة. حيث يستخدم الروبوت أجهزة االستشعار وخو

  والتّحرك على الدرج.
والذّكاء االصطناعي فرع من علم الحاسوب حيث تُعرِّف الكثير من المؤلفـات  

ه "دراسة وتصميم العمالء األذكياء"، والعميل الذّكي هو الذّكاء االصطناعي على أنّ
اح فـي تحقيـق   خذ المواقف التي تزيد من فرصته في النّجنظام يستوعب بيئته ويتّ

مهم1(ة فريقه ته أو مهم(  
وهو "قدرة النّظام على تفسير البيانات الخارجية بشكل صحيح، والتّعلّم من هـذه  

دة مـن خـالل التّكيـف    البيانات، واستخدام تلك المعرفة لتحقيق أهداف ومهام محد
  )2(المرن"

يعود تاريخ الذّكاء الصناعي لعالم الحاسوب جون مكارثي تاريخ الذّكاء الصناعي 
ه "علم وهندسـة  ،  وعرّفه بنفسه بأن1956ّحيث طرح المصطلح باألساس في عام  )3(

، ليبـدأ  1958عـام    (MITقنيـة ( في معهد ماساتشوستس للتّ )4(صنع اآلالت الذّكية" 
شريكه فـي جـائزة    ) Marvin Minskyعي مع مارفن مينسكيامشروع الذّكاء الصن

  ة مجـاالت للدـة   تيورينغ)، حيث استغرق عمله في عـدوبوتيراسـة؛ الرrobotics  
ونظرية الحوسبة ومنطق الفطرة السـليمة، وواجهـات التّواصـل بـين اإلنسـان      

، التـي  LISP (LIST Processor)والحاسوب، كما أنّه قام باختراع  لغـة البرمجـة   
عي، وفـي التّعلـيم   اعلى نطاق واسعٍ في أبحاث الذّكاء الصنأصبحت األداة المفضلة 

  )Fortran. )5حتى يومنا هذا، عدا عن أنّها ثاني أقدم لُغة برمجة بعد فورتران 
كانت البداية باللغة (لغـة التّواصـل) حيـث    تقاطع الذّكاء الصناعي واالعالم 

وفهم اللغات التي يستحدثها  المعالجة الطّبيعية للغة تعطي آالالت القدرة على قراءة
حيث يأمل كثير من الباحثين أن يكون نظام معالجة اللغة الطّبيعية قويا بمـا   البشر.

يكفي الكتساب المعرفة من تلقاء نفسه من خالل قراءة النّص الحالي المتاح عبـر  
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أة واإلنترنت، خاصـة، تشـمل    نبعض التّطبيقات المباشرة لمعالجة اللغة الطّبيعي
   )6(استرجاع المعلومات (أو تحليل النّصوص) والتّرجمة اآللية.

إن نموذج أليكسا النّاطق الذي تسوة أمازون مثال أو غوغل هما مثاالن قه منص
ـ  ة التي تجسوتية الصد منظومـة  لتغلغل الذّكاء االصطناعي من خالل تلك الحواري

على صعيد الميديا فإن مستقبليات الذّكاء االصـطناعي سـوف    الذّكاء االصطناعي
تحمل معها كل ما هو افتراضي، بمعنى االنتقال عبر الزمان والمكان والحوار مع 
اآلخر من خالل ذلك الشّكل البصري االفتراضي كما تشاهد وتتفاعـل مـع فـيلم    

ة ابارتداء النّظارة الخاص7(ألبعاد. ة ثالثي(  
ق بالذّكاء االصطناعي الذي صار يزحـف  وهنالك إشكالية مستقبلية حقيقية تتعلّ

ـة  قُدما حتى سيصبح المحرة وظاهرة طبيعيك والمسيطر الفاعل على الحياة اليومي
فض البشري. اإلعالم المتفرامت وغير تفرض نفسها وبمستطاعها قهر الرج والص

لفظه تلك الموجة الرقمية الكاسحة. اإلعالم الرقمي المنفتح المنتمي إلى المستقبل ست
   رة على مستحدثات الذّكاء االصطناعي سوف يندمج سريعا فـي أبجـديات متطـو

8(ر معها. وسيصبح جزءا فعال منها فينمو ويتطو(  
على القائمين على مفاصـل الميـديا المختلفـة أالّ     يقول الباحث مارك شيفر إن

ة أو زوبعة اسمها الذّكاء االصطناعي بل إنينتظروا عاصفة رقمي  يات تلك المسـم
ل إلى حياتنا العملية الميدانية، وتصبح أمـرا واقعـا ال   وأدواتها الكاملة سوف تتسلّ

ال واألسـاليب  نقاش فيه من خالل الماليين مـن البـرامج والتّطبيقـات واألشـك    
 )9(ه الذّكاء االصطناعي. ها تقول: إنّواالبتكارات وكلّ

   ـة إلدارة األعمـال، فـإنعلـى   ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة ستيرن األمريكي
المؤس طناعي والواقع المعـزة أن تتأقلم مع الذّكاء الصـحافة  سات اإلعالميز والص

  الهواتف الذّكية".اآللية، وأن تجد طرائق جديدة لمرحلة ما بعد 
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راسة إنة ستكون من أكثـر التّحـديات التـي     وتقول الدوتيواجهة األوامر الص
ستواجه المؤسة، إذ إنفي المئة من تفاعالت مستخدمي الكمبيوتر  50 سات اإلعالمي

    2023ستصبح باستعمال األوامر الصوتية بحلول عام 
راسة أن يؤثّورجنوات القادمة اتّ 75ر حت الدا في اإلعالم في السا تكنولوجيجاه

بينها الطّائرات المسيرة بال طيار والواقع االفتراضي والتّأكد من الوقائع في الوقت 
  )10(الحقيقي 

) Robojournalismرا مصـطلح ( في قطاع اإلعالم ولد مؤخّالروبوت االعالمي:
ـ    %75أي استخدام الروبوت في صناعة المحتوى الصحفي.  ات مـن هـذه المنص

ة بحسب دراسة أعدتها رويتر بدأوا باستخدام الذّكاء االصـطناعي بشـكل   اإلعالمي
  )11(ل العمود الفقري لإلعالم حقيقي في صناعة المحتوى الذي يشكّ

ويثار اليوم في المحافل اإلعالمية واألكاديمية جدل واسع حول دور الروبوتات 
هذه الروبوتات والتّقنيـات   األنسان، ويرى أخرون أنها يمكن أن تلغي دور من أنّ
ر على عمل االنسان بل تزيد من جودة االعمال والمنتجات، وبدأت استخدام لن تؤثّ

 سـات  الخوارزميات واألتممة يزداد في إنتاج األخبار حيث أدخلت عدد مـن المؤس
عليـه بـالروبوت   وكالة بلو مبرج) و(رويترز) ما يطلـق  (الصحفية الغربية مثل 

ـ   أع الصحفي أو اآللي الذي يتوقّ حفي العـادي  ن يكون بديال فـي المسـتقبل للص
  )12(خصوصا في مجال األخبار

ها (عملية الكتابة بشكل آلي كامـل  و(صحافة الروبوت) التي تعرف أكاديميا بأنّ
  )13(ل بشرى). للقصص اإلخبارية المركبة الكاملة من دون أي تدخّ

األمريكية سباقة إلى إدخال الرجل اآللي إلى قاعة تحريرهـا.   وكانت الصحف
فصحيفة الواشنطن بوست األمريكية، على سبيل المثال، داومـت علـى اسـتخدام    

” الروبـوت ”هـا اسـتعانت بخـدمات    الرجل اآللي في تحرير أخبارها، إذ يذكر أنّ
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لتغطية األلعاب األولمبية التي جرت فـي ريـو دي جـانيرو فـي     ” هيليوغراف”
2016)14(. 

ف اداء الربورت على التّحرير، بل تجـاوزه الـى معالجـة البيانـات     ولم يتوقّ
ائهـا  علـى قر ” فوربس”ة االقتصادية المشهورة حيث اقترحت المجلّواالحصائيات 

” ركات االقتصادية باالعتماد على برنامج توقعاتها لألسهم في البورصة ونتائج الشّ
الذي اخترعته شركة أمريكية صغرى في شمال مدينة شيكاغو. لقد  ”نراتيف سينس

ياضة معتمدة ت هذه الشّركة بالبيانات واألخبار المتعلّاهتمقة بالمال والعقارات والر
واسـتعانت    في ذلك على ما تجمعه من احصائيات وتحاليل من مصادر مختلفـة. 

ة المختصة األمريكيياضة القناة التّلفزيونيبالبرنـامج  ” ذو بيغ تن نتـورك ”ة في الر
ها ليست القناة التّلفزيونية الوحيـدة  المذكور لتغطية المنافسات الرياضية المحلية. إنّ

ة تستخدم البرنامج ذاته فـي كتابـة   التي فعلت ذلك فالعديد من المؤسسات اإلعالمي
 .ها ال تعلن عن ذلك، حسب مسؤول الشّركة المذكورةخبار لكنّاأل

في تحرير األخبار في العديـد  ” الروبوتات” علىتحرير التزايد اعتماد قاعات  
الفرنسية نشر مقـاال عـن   ” لوموند“جريدة من الصحف إلى درجة أن صحافيا في 
 !ياه ليس رجال آلدا أنّهذه الظّاهرة ووقعه باسمه الكامل مؤكّ

بع األواستطاعت وكالة اسوشيتد برس مـن كتابـة   2017ل من عام وفي الر ،
4000 ة قصة توليد النّصوص اللغوية وخبر صحفي عبر استخدامها لما يعرف بتقني

)NLG        وهي أحد فروع تقنيات الـذّكاء االصـطناعي وبالتّحديـد باسـتخدام أداة
)Automated insights ()15( 

ة صحافة الروبوت، أو الصحافة المستعينة بأنظمة الذّكاء االصـطناعي  قص نإ
عندما ابتكر معهد معلوماتيات األنظمة الذّكية بجامعة طوكيو  2010التي بدأت عام 

  روبوت صحافيا يستطيع بشكل آلي:
   ؛اكتشاف البيئة المحيطة به -1
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   ؛يكتب تقريرا عما وجده -2
3- رة حوله، يفتش عن األشياء المتغي؛ر ما إذا كانت ذات قيمةويقر 
 ؛يلتقط صورا بكاميرته المدمجة داخله  -4
 ؛يسأل النّاس بالقرب منه -5
6- ؛كات بحث اإلنترنت، ليزيد من فهمه لألمور المحيطة بهيستعمل محر 
 وإذا ما بدا أن شيئا له قيمة إخبارية يظهر في األفق، فإن الروبوت سـوف  -7

 )16(اإلنترنت على الفور.  يكتب تقريرا إخباريا وينشره على شبكة
صال واالعالم علـى  الذّكاء االصطناعي يحمل الكثير من التّطوير لعالم االتّ نإ 
  الكم والكيف، حيث يمكن استخدامه: يصعيد
إلنتاج كم هائل من القصص اإلخبارية، مقارنة بما تنتجه وكاالت األنبـاء   -1

 ؛اليوم
 ؛تحويل البيانات واألرقام إلى نصوص -2
 ؛تحويل النّصوص إلى فيديوهات تلخص الحدث-3
4-دة تعالج نفس الخبـر جوانـب   استخدام الذّكاء االصطناعي لعمل قوالب متعد

متعدة، وكتابـة  دة، كعمل تغريدات، وعناوين، وتلخيص مختصر للقصة الخبري
 ؛نبذة عن أبطال الحدث

دة ئط متعـد الفيديوهات والنّصوص إلى أكثر من لغة، وانتاجها بوسا ترجمة-5
ةلتناسب كافة المنص؛ات واألجهزة الذّكي 

الصحافيين على التّعرف على أسماء المسؤولين من خـالل تقنيـات    مساعدة-6
 )17( .التّعرف عبر الصور

م وهـي تقـد   -روبوت -اآللية ويتردد على السنة الكثيرين من شاهدوا المذيعة
  2019يونيو  7يوم الجمعة   األخبار التّلفزيونية باللغة الروسية، في سانت بطرسبرغ
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السؤال التّالي: هل سيدفع الذّكاء االصطناعي إلى االستغناء عن البشـر فـي    

  تقديم نشرات األخبار التّلفزيونية؟

تاس سؤال يبرره اقتدار المذيعة المذكورة على محاكاة إحدى صحافيات وكالة  
الروسية. لقد قلّدت صوتها، وحركة شفتيها وهي تتلفظ مخارج الحروف، وتعـابير  

 !وجهها وهي تحاول التّفاعل مع طبيعة األخبار
  تعد هذه المذيعة اآللية ثمرة تعاون بـين وكـالتي األنبـاء: تـاس الروسـية     

من العالقـات   عام 70ة بمرور الصينية اللتين احتفلتا بطريقتهما الخاص ”شينخوا”و
 .الدبلوماسية بين الصين وروسيا

ة أوروبوت“ل وال تعتبر هذه المذيعة اآللي ”ة في العـالم.  يقدم األخبار التّلفزيوني
الصـينية التـي عرفـت بنفسـها     ” شينخوا”في وكالة  ”كسيومنغ شين“فقد سبقتها 

سأبدأ  ، قائلة: في شهر مارس/ آذار الماضي عبر شريط فيديو  للجمهور الصيني،
  )18(مشواري المهني معكم كمذيعة أخبار متلفزة

  نماذج الستخدام الربورت االعالمي:

لة في تحالف (وكالة رويترز) وفريق شركة (سمانتيك) متمثّ الحالة األولى -1
ة من خالل تزويد المشتركين بالنّفاذ لقاعـدة ضـخمة    ةتألتممقاطع الفيديو التّفاعلي

ة مصورة.  لبيانات تفاعلي 
: قيام شركة (فيسبوك) بتسريح العاملين فـي قسـم التّزويـد    الحالة الثّانية -2

 بقائمة الموضوعات الرئيسية وجعلها تعمل بشكل آلي.
استهدافها إنتاج ألفي فيديو يوميـا  الحالة الثّالثّة في إعالن شركة (ترونك)  -3

  باالستعانة بأنظمة الذّكاء االصطناعي.
وشركة (أتوماتيد أنسايتس) لمعالجـة  ) (APقيام شراكة بين  الحالة الرابعة -4

 ة. أن تقـدة بواسطة البرمجيات التّحريريياضية والرم صـناعة  التّقارير االقتصادي
ة وغـزارة  له من دقّتخدام اآللة، فما نحصالخبر وكثرة الحوادث تجعلنا نتجه إلى اس
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بالتّـدريب علـى    ق إالّفي األخبار يعجز البشر عن تحقيقه. وهذا ال يمكن أن يتحقّ
كيفية استخدام الذّكاء االصطناعي، لهذا يجب البحث عن ُأناس قادرين على الـتّعلّم  

 الستخدام اآلالت الذّكية.
  االدوار المنوطة بالروبوت االعالمي:  

في  ةللروبرت االعالمي ادوار مهمي مجال الصحافة والنّشر االلكتروني ف -1
صناعة االعالم في العصر الحالي ومستقبال وبقدر ما فيه من ايجابيات فهو ال يخلو 

كثر زمنيا من حيـث تنفيـذ األوامـر    أ رمن سلبيات، فاذا كان عامل الوقت سيتغي
ة في دقيقتين على أقصى تقدير. وهـذا  ة بسرعة فائقة، إذ بإمكانه كتابة قصإخباري

حف لخوض غمار المنافسة في ظّلعامل أساسي يؤهسرعة بـثّ األخبـار   ل الص 
بإمكان اآلالت الذّكية أن تزيد من زخم تقارير الصحافيين وإبداعهم، وقدرتهم على 

” ملـتعلّ  “استرعاء انتباه الجماهير. من خالل اتّباع نمـاذج البيانـات وبرمجتـه    
المتغيرات فيها مع الوقت، يصبح بإمكان الخوارزميات مساعدة الصحافيين علـى  
ترتيب النّصوص، وفرزها، وصياغتها بسرعة لم يتصورها عقل من قبـل. فهـي   
قادرة على تنظيم البيانات من أجل العثور على الحلقة الضـائعة فـي أي تحقيـق    

ف على النّز صحافي. كما إنعات، ورصد النّشاز من بين ماليـين  ابإمكانها التّعر
نقاط البيانات التي قد تشكّل بداية لسبق صحافي عظيم. فاليوم، مثالً، أصبح بإمكان 

ة للخوارزمي، والقادر بـدوره علـى   وسائل اإلعالم تلقيم بيانات المشتريات العام
يمنح تحسـين   مراجعة البيانات ومقارنتها بالشّركات الكائنة على العنوان نفسه. وقد

هذا النّظام المراسلين الصحافيين العديد من التّلميحات التي قد تقـودهم إلـى عقـر    
   )19(الفساد في بلد معين

ف مـن مخـاوف   ما يخفّ نأا لّإضافة الى قدرته على محاربة األخبار المزيفة إ
حافيين أنوبوت“ذكاء  الصالر ”ة  وسرعة عمله ال يؤهـحفيالنه لكتابة األنواع الص
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ب قدرا كبيرا من التّحليل والتّفكيـر واالسـتنتاج، مثـل التّحاليـل     الفكرية التي تتطلّ
  .سم بذاتية األسلوباإلخبارية، واالفتتاحيات والمقاالت واألعمدة الصحفية التي تتّ

 .أضـراره  ففي منافع الذّكاء االصطناعي في البيئة اإلعالمية تكمن حدوده وحتى
مه في افقار األخبار نتيجة تنميطها المعمم، يعزز انغـالق الفـرد   اسهإفباإلضافة إلى 

عتها لكونهـا  ابم له من أخبار مشخصنة؛ أي تلك التي يحبذ متعلى ذاته مكتفيا بما يقد
على حـق. ويبعـد عنـه     اه دائمتساير أهواءه وقناعته وتريحه وتعطى االنطباع بأنّ

اإلعالمية التي تعارض آراه وتفند قناعتـه. وبهـذا يسـهم الـذّكاء      األخبار والمواد
أفق تفكير جمهور وسائل اإلعالم، وفي تفتيت اللحمة التي تشكل  االصطناعي في سد

 .قاش وتبادل اآلراء المختلفة والمتعارضة لجمهور غير متجانسقاعدة للنّ
طاء. ولعل القليل من الذّكاء االصطناعي غير معصوم من األخ وغني عن القول أن

القراء من يتذكر الذّعر الذي أصاب األمريكيين جراء قـراءة الخبـر الـذي نشـرته     
، وحرره الصـحافي اآللـي المسـمى    2017يونيو  27صحيفة لوس أنجلس تايمز في 

على سلم ريشـتر فـي    6.8   والذي أشار فيه إلى وقوع زلزال عنيف بقوة” كويكبوت"
سنة! لقد اعتمد  92بعد نشره أن الزلزال المذكور وقع قبل مدينة لوس أنجلس. واتضح 

في كتابة هذا الخبر على مركز الدراسات الجيولوجية في الواليات المتحـدة  ” كويكيوت”
 )20( الذي كان يعيد تنظيم أرشيفه القديم، فتعامل معه على أساس أنه خبر طازج

هـا  محلّ حافة، "لن يحـلّ كبيرة للص  ومع ذلك قد يكون الذّكاء االصطناعي إضافة
ة ودقّبقدر ما سيزيدها قوة المطـاف هـو مـن     ة"، إذ إنالذّكاء االصطناعي في نهاي

صنع اإلنسان، ويمكن التّحكم في طريقة استخدامنا له بنـاء علـى القـيم األخالقيـة     
 والتّحريرية التّقليدية في الصحافة.
نظر قسم من المهتمةين بالذّكاء االصطولهذا يحافة الذّكيها على أنّ  ناعي، إلى الص

ر لهم مزيدا من الوقت للقيـام  من التّقارير الروتينية، ما يوفّ  فرصة لتحرير الصحفيين
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ها ستخفف بعض العبء المالي الـذي تواجهـه   بالمهام األكثر تعقيدا. باإلضافة إلى أنّ
ة.العديد من المؤسحفيسات الص  

هناك مخاوف بشأن ا غير أن ة المتصـولمصداقي   ـة، فـي أنرة لألخبـار التّلقائي 
الخوارزميات "عادلة ودقيقة، وخالية من الذّاتية أو الخطأ أو محاولة التّأثير". عـالوة  

ة في محّل اآلالت ال تحّل على ذلك، فإناإلبداع والفكاهـة والتّفكيـر     القدرات البشري
ـ     ة كتابـة القصـص آخـذة بعـين     النّقدي، وال تسـتطيع أجهـزة الكمبيـوتر الذّكي

والتّحليل الدقيق، والمالحظات المدهشة. ناهيـك عـن أن     المنظور العاطفي  االعتبار
  تقوم بعملها بطريقة شفّافة

2- قمي  ة والتّسويقفي مجال العالقات العامناعي  الرلم يقتصر دور الذّكاء الص
تمشهد بعض الصـحفيين  على مجال الصحافة والنّشر االلكتروني والتّلفزيون واعادة 

ـ   ى مرافقا للمثلي قطاع االتّحفي نشرات االخبار، بل اض ة صـال والعالقـات العام
قمي بشكل عام حيث استثمروالتّسويق الرة مثل: الفـيس  ت كبرى المنصات اإلعالمي

ة الذّكاء االصطناعي لمعرفة األنشطة التي تحدث في بوك، وتوتير، ولينكدين في تقني
عرف على سلوك األعضـاء  للتّ» التّعلّم العميق«  كات وذلك باستخدام منهجيةهذه الشّب

الستخدامها في التّسويق عبر الشّبكات االجتماعية ولتحليل اآلراء، وتقيـيم المواقـف   
والمشاعر تجاه القضايا واألحداث، كما استثمرت عددا من الشّبكات االجتماعية فـي  

صا فـي  ن مختبرا بحثيا مخصوقع الفيس بوك دشّبحوث الذّكاء االصطناعي فمثال: م
 Deepmind مجال الذّكاء االصطناعي كما استحوذ محرك البحث جوجل على شركة

مليون دوالر 400صة في بناء الخوارزميات بقيمة المتخص.  
صـال مثـل اإلعالميـين    ر الذّكاء االصطناعي فرصا كبيرة للقائمين باالتّويوفّ

ةومحترفي العالقات العامقمي من خالل الطّرق التّالية والتّسويق الر:  

ـ  ريناستهداف الصحفيين والمؤثّ -1  والطّريقة التي يتواصل بها حاليا محترف
ة غيـر فعـال  رين ووساة والتّسويق مع المؤثّالعالقات العامئل اإلعالم االجتماعي  
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ا لتنظيم قوائم ذات صلة أو تخصيص رسائل معير مؤثّ لكّل نةفليس هناك وقتًا كافي
رين بشكل مباشر. وباستخدام تقنية الذّكاء االصطناعي يمكن تحليل رسـائل المـؤثّ  

لمعرفة نفوذهم، كما يمكن تحليل المشاركات السابقة التي كتبوها، وكيـف يتعامـل   
حمالت المنتجات، كما يمكن تصنيف أصحاب  رين في اطالقن مع المؤثّونافستالم

النّفوذ الذين لديهم معددود والتّأثيرالت أعلى للر. 
صناعة المحتوى هي المنطقة األكثر أهمية  إنتاج المحتوى بشكل احترافي -2

كاء االصطناعي خلق تأثير كبير فيها حيث يمكن مواءمة استراتيجية التي يمكن للذّ
تسويق المحتوى مع الذّكاء االصطناعي استنادا إلى البيانات التي تم جمعهـا مثـل   

هي مثال آخر  Chatbots .ث عن العمالء وسلوك الشّراء واالهتماماتعمليات البح
 Chatbots لدور الذّكاء االصطناعي في تعزيز تجربة المستخدم. حيث يمكن برمجة

فاعل مع العمالء على أساس البيانات التي يتلقاها. كما يمكن االستفادة من تقنيـة  للتّ
ز الواقع المعزAugmented Reality   آخـر مـن عناصـر الـذّكاء      وهي جانـب

ة المنتج قبل الشّراء. مما يجعل االصطناعي لتوفير خيارات أفضل للمستهلكين لرؤي
ة صنع القرار سهلة للعمالء إلدراك المنتج حتى قبل الشّراء مما يسـرع مـن   عملي

  استجابة العمالء وبالتّالي زيادة اإليرادات
إدراك العالمة التّجارية مـن  وسلوكهم لفهم  معلومات أدق عن الجمهور 3-  

معرفة مشاعر الجمهور تجاهها. ويتيح الذّكاء االصطناعي تحليل المشـاعر  المهم 
والذي يعد جزءا مهما من أدوات لوسائل اإلعالم االجتماعي لقياس مـدى شـعور   
العمالء بالمنتج أو الخدمة أو العالمة التّجارية، ويمكن الذّكاء االصطناعي محترفي 

خاذ قرارات مستندة إلى البيانـات عـن الجمهـور    ة والتّسويق من اتّالقات العامالع
 .وسلوكه، وأداء الحمالت، واالستماع االجتماعي

سيكون العائد على االستثمار أفضل مع استخدام تقنية  قياس أداء الحمالت 4- 
عرف على صور المستهلكين، وهي ميـزة رائعـة تجعـل    الذّكاء االصطناعي للتّ
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كاء االصـطناعي حـل   ا هي عليه اآلن، كما يمكـن للـذّ  مليات الدفع أسرع ممع
قة بالمعامالت عبر اإلنترنت، ويساعد التّعلّم اآللـي أحـد   المشكالت األمنية المتعلّ

  أدوات الذّكاء االصطناعي على جمع البيانات الكافية عـن سـلوكيات المسـتخدم   
ر الخوارزميات معلومات الجمهور؛ كما توفّر قاعدة بيانات استنادا على اهتمام ويوفّ

ا يجلب عائد استثمار كبيرأدق لصنع القرار مم  
ب التّذبـذب  يعتبر السوق مكانًا متذبذبا ويمكـن أن يتسـب   التّنبؤ بالمبيعات -5

السلبي في حدوث تغييرات كثيرة جدا في الشّركات، ويعتبر الركود العظـيم لعـام   
جاهات الذّكاء االصطناعي يصبح من السهل التّنبؤ باالتّومع  .مثالًا على ذلك 2008

ة للسوق، وبالتّالي يمكن تنفيذ اتّالمستقبليقمي الالزمة مما يـوفر  جاهات التّسويق الر
 .قدرا كبيرا من الجهد والوقت

اإلعالنات ضرورية لتعزيز العالمة التّجارية. وفـي   اإلعالن بشكل أفضل 6- 
وم المعلنكثير من األحيان يصمالـذّكاء   ن إعالنات ال عالقة لها بأعمالهم. وبما أن
ل بيانات المستخدم ويتنبأ بسلوك المستخدم، يمكن للعالمات االصطناعي يجمع ويحلّ

التّجارية إنشاء إعالنات وفقًا لتفضيل جمهورها، وسيشاهد المستخدمون اإلعالنـات  
 )21( .التي تهمهم استنادا إلى اهتماماتهم

الذّكاء االصطناعي يحمل الكثيـر مـن    فأن دون شك مستقبل الذّكاء الصناعي:
الكم والكيف، حيث يمكن اسـتخدامه   يصال واالعالم على صعيدالتّطوير لعالم االتّ

إلنتاج كم هائل من القصص اإلخبارية، مقارنة بما تنتجه وكاالت األنباء اليوم، من 
نصوص، وكـذلك تحويـل النّصـوص إلـى     خالل تحويل البيانات واألرقام إلى 

فيديوهات تلخص الحدث، كما يمكن استخدام الذّكاء االصـطناعي لعمـل قوالـب    
متعددة، كعمل تغريـدات، وعنـاوين، وتلخـيص    دة تعالج نفس الخبر جوانب متعد

ة، وكتابة نبذة عن أبطال الحدث، وكذلك ترجمة الفيـديوهات  مختصر للقصة الخبري
ـ   ر من لغة، وانتاجها بوسائط متعدوالنّصوص إلى أكث ات دة لتناسـب كافـة المنص
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واألجهزة الذّكية، ومساعدة الصحافيين على التّعرف على أسماء المسـؤولين مـن   
 ور ،وهذا يعنـي أنخالل تقنيات التّعرف عبر الص  ر اسـتخدامات الـذّكاء   تطـو

عاملين في هـذا  ة إلى تدريب مستمر للاالصطناعي في مجال االعالم بحاجة مستمر
نوا من مواكبة هذا التّطور منذ البداية وهو ما يساعد على تطوير المجال، حتى يتمكّ

ة ويسـاعدها علـى مضـاعفة    إسة منظومة الذّكاء االصطناعي في أي مؤسعالمي
  )22(انتاجها االعالمي.

ـ يتوقّو ة االقتصـادية المشـهورة   ع كريستيان هاسوند، مدير التّكنولوجيا بالمجلّ
” الروبوتات”أن ترتفع نسبة األخبار التي تنشرها وسائل اإلعالم على يد ” فوربس”

في السنوات العشر القادمة. وهذه النّسبة تثيـر مخـاوف الصـحافيين     % 90لتبلغ 
وحتّى غضبهم. لقد رأوا في هذا المخلوق اآللي منافسا خطيرا لهم في قوتهم. وذلك 

ر فيه وسائل يف مع أوضاع الصحف المعاصرة والسياق الراهن الذي تتطوه يتكألنّ
ينتج عددا أكبر مـن األخبـار يفـوق طاقـة أمهـر      ” الروبوت“اإلعالم. فـــ 

 أوتماتـد ” برنـامج فوكالة أسوشييتد بريس التي تسـتخدم   .الصحافيين على إنتاجه
 2014يونيـو   21منـذ  ” ة سات االقتصاديفي تحرير التّقارير عن المؤس” أنسايتس

23(ات في الشّهر ضاعفت عدد أخبارها بعشر مر(  
ةالتّحدر صـحيفة   يات األخالقياقترح محرThe Guardian  ،ـةبـول  البريطاني 
، في مقالة له تناولت العالقة ما بين الصحافة والذّكاء االصطناعي، إضافة تشادويك

فائـدة البرنـامج    إن“نة أخالقيات الصحف. وهو يحـذّر قـائالً:   مدو بند جديد إلى
ه ال يجمع المعلومـات أو يعالجهـا بأسـلوب    في تزايد، ولكنّ” يفكّر“الرقمي الذي 

خدام الذّكاء الصناعي لتعزيز عملك الصـحافي، فكّـر   أخالقي بالضرورة. فعند است
نةفي موافقته لقيم هذه المدو”. 

حافيين أن يدركوا أنلة.   يجب على الصّالخوارزميات قد تكون كاذبة أو مضـل
 .فقد برمجها بشر لديهم تحيزاتهم، وقد تؤدي النّماذج المنطقية إلى خالصات خاطئة



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
20 

 

  

من واجب الصحافيين التّحقق مـن البيانـات بواسـطة    ه سيبقى دائماً معنى ذلك أنّ
 .الطّرق التّقليدية؛ أي مقارنة المصادر، والمستندات، والتّشكيك في النّتائج

ة األخرى للصرورية من األمور الضالشّفافي حافة في عصر الـذّكاء اآللـي   تُعد
 Columbia Journalism ر الرقمـي فـي  المحر ،ناوسيكا رينرالجديد هذا. ويقول 

Review: “    لعّل أكبر العثرات أمام دخول الذّكاء اآللي إلى غـرف األخبـار هـي
فغالباً ما تتعارض الشّفافية، وهي إحدى قيم الصحافة األساسية، مع الذّكاء  .الشّفافية
 )24(طناعي، والذي غالباً ما يعمل وراء الكواليس االص

  :  خاتمة

صـال  التّطورات الحالية والمتتالية في مجال تكنولوجيا االعالم واالتّ نأ شك ال
في تطوير اللغة العربية واسترجاع مكانتها فـي ارضـها وفـي     شك ستسهم وبال

المجتمعات االخرى فالفرص كثيرة ومناسبة لبرامج وتطبيقات ستسهم فـي مجـال   
اج لها الباحث والطّالب تالتّرجمة اآللية للكثير من المصطلحات والنّصوص التي يح

كيل ونطق الحـروف  اشكالية بالتّش بغض النّظر عن جنسيته ولسانه ناهيك عن حّل
نطقا صحيحا في خضم انتشار " العربزة " واللغة الهجينة في شـبكات التّواصـل   

    .االجتماعي
  :التّوصيات

ننصح بضرورة ادراج تقنيات الذّكاء االصطناعي كتخصص في  .1
 راه"؛و ماستر ودكتوأالجامعات كدراسة اكاديمية " ليسانس 

صـات اخـرى   لتخصادراج الذّكاء االصطناعي كوحدة دراسية  .2
؛يته البالغة مستقبالألهم 
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على مجاالت المعرفة المختلفة إلى  يةراسات اللغوالدى انفتاح لقد أد  ص:الملخّ

،تطوير  البحث اللساني ى إلـى  بتقديم العديد من الحلول للمشكالت المختلفة، كما أد
ية فـي المقاربـة والمعالجـة    تحظى ببعض االستقالل يةلسان يةظهور مجاالت بحث

وغيرها، غير  ية، واللسانيات الحاسوبيةفسالنّوبونيميا، واللسانيات الطّو كاألرطفونيا
 ةمجال المعالجة اآللفرة األكبر يمكن أن نالحظها بوضوح في الطّأنةللغة العرب يي 
عامل اآللـي مـع اللغـة    التّكاء االصطناعي وقفزت بالذّاستفادت من نظريات  التي

حليـل  التّبشكٍل كبير، وهو ما أحاول مناقشته في هذه الورقة، عبر دراسة تجربـة  
تجسدت فـي موقـع الفراهيـدي المصـمم لهـذا       التيعر العربي العروضي للشّ
  الخصوص.

 يةكاء االصطناعي؛ اللسـانيات الحاسـوب  الذّ؛ ية: المعالجة اآلليةكلمات المفتاحال
  العروض؛ موقع الفراهيدي

، ووفّرت يةراسات اللغودفعة كبيرة للد يةلقد أعطت اللسانيات الحاسوب :المقدمة
للغـة  ا يةومتطلّبات تعليم يةقنالتّجاوب مع المعطيات التّلها شبكة مفاهيم قادرة على 

كاء االصطناعي، وعلـى ذخيـرة   الذّ يةمستندةً في ذلك على منجزات نظر يةالعرب
الذّخيرة ومعالجتها فـي  ، وهو ما سمح بحوسبة هذه يةتميز اللغة العرب يةثر يةلغو

 التيكل الشّ يةقادر على اختصار الوقت والجهد، باإلضافة إلى جاذب إطار معلوماتي
  والعرض. تتيحها برامج (الجرافيك)
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 يـة تُعنى باللغـة العرب  التي يةأن برزت العديد من البرامج الحاسوبالشّوفي هذا 
ـ رجمة، والعروض، والتّخصوصاً في المعاجم، و رف.. وهـو مـا سـنحاول    الص

  .  يةالالتّعبر المطالب  -إن شاء اهللا-الوقوف عليه 
ةل: اللسانيات الحاسوبالمطلب األوي .ةاللسانيات الحاسوب تمثّلمفهوماً وإجراءي 

 الـذي قني التّطور العلمي و، فهي تتويج للتّيةراسات اللغوالدفتحاً عظيماً في مجال 
كاء االصـطناعي، باإلضـافة إلـى    الذّياضيات والرشهدته علوم الحاسب اآللي، و

، وهو ما سمح بميالد علمٍ يةوليدالتّأحدثتها لسانيات تشومسكي  التي يةفرة اللسانالطّ
جديد يهدف إلى محاكاة العقل البشري في تلقي اللغة وإنتاجهـا، باإلضـافة إلـى    

 يةراكيب اللغوالتّيقوم بها العقل البشري لدى استيعابه  التي يةهنالذّ"وصف العمليات 
  .1المتباينة أو عند تلقيه خطاباً لغويا يحتمل عدة خيارات صحيحة"

ـ يصبح مـن   يةبسالنّخصص وحداثته التّونظراً لجدة هذا  روري تـأطيره  الض
  باس أو توهم، فمثالً؛التّوفرزه عن كّل ما ال يدخل ضمن مجاله البحثي، دفعاً ألي 

  يـة تعليم الحاسـوب باللغـة العرب   يةليس من اختصاص اللسانيات الحاسوب-1
صة في اإلعـالم اآللـي والجامعـات، ومراكـز     تقوم به المعاهد المتخص الذيك
  كوين..التّ

بالحاسوب، ألن ذلك  يةبمجال تعليم اللغة العرب يةاللسانيات الحاسوب ال تهتمو-2
طبيقي، وما الحواسـيب إالّ وسـيلة لنقـل المعـارف     التّيدخل في صميم علم اللغة 
  دريس.التّبورة وغيرهما من وسائل السوالمفاهيم، تماماً كالكتاب و

ة اآللة، نحو آليات تخزين قضايا هندس يةوال يدخل ضمن اللسانيات الحاسوب-3
والقـرص  لبة، والقـرص المـدمج،   الصاكرة الذّالمعلومات في الوسائط المتعددة ك

  .2قنياتالتّاكرة وغيرها، وما يتعلّق بوسائل العرض وغير ذلك من الذّوسعة  المرن
 التّكيف مع اآللةهي تقديم توصيف للغة قادرٍ على  يةاللسانيات الحاسوب يةإن غا

، ألن جهاز الحاسوب هـو  يةجل منحها الكفاءة الالزمة لتحليل المعطيات اللغومن أ



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
25 

 

  

 يـة الكاف يةخيرة اللغوالذّوسيلة لمعالجة المعلومات، وهو بحاجة ألن يزوده المعالج ب
خيرة بتوصيف دقيق، يقضـي  الذّحيحة، على أن تكون هذا الصتائج النّلكي يعطي 

لج اآللي، ونحـن هنـا نفـرق بـين الوصـف      ل المعاعلى أي لبس يمكن أن يضلّ
  وصيف، مثلما ذهب إلى ذلك نهاد الموسى.التّو

وصيف فخاص بالحاسـوب، ألن اإلنسـان   التّفوصف اللغة موجه لإلنسان، أما 
 يـة يمكن أن يعمل عقله معتمداً على الحدس والخبرة السـتيعاب المعطيـات اللغو  

وصـيف  التّكتفي بالوصف ولكنّـه يتطلّـب   وتحليلها وإنتاجها، بينما الحاسوب ال ي
، ومثـال الوصـف تعريـف    3يتفرد به اإلنسان الذيليعوض عن عنصر الحدس 

عريف باألمثلة المباشرة التّ، وهذا 4سيبويه لالسم بقوله: "فاالسم رجٌل وفرس وحائطٌ"
مرأة، وحصان، وجدار" بناء علـى حدسـه   امه اإلنسان ببساطة، ويقيس عليه "يفه

 الفطري، ولكن الحاسوب يعجز عن فهم هذا الوصف وتحليله والقياس عليه وذكائه
  ن له االسـمض عنصر الحدس، كأن يعيدات تعووهو ما يستدعي مزيداً من المحد

  5بوقوعه بعد "أل" أو بعد "يا" أو بعد حروف الجر...
 يـة حوالنّ( يةإعادة صياغة المفاهيم اللغو يةوإن من مقتضيات اللسانيات الحاسوب

) بما يتالءم مع طبيعة الحاسب اآللي، بحيـث نرفـع   يةاللالدو يةوتالصو يةرفالصو
ـ ، فال تلتبس عليـه المفـردات ذات   يةكفاءته للتمييز بين المعطيات اللغو ورة الص

 الواحدة مثل:   يةالكتاب
 يا سمين (حرف نداء ومنادى) -ياسمين (علم مؤنّث)  �
 قال (من القول) –لة) قال (من القيلو �
 يزيد (فعل) –يزيد (اسم علم)  �
  أحمد (فعل) –أحمد (اسم علم)  �

 قَدةتختص بحلّها اللسانيات الحاسوب التيومن العيةالكفا ، قصورفـي تحديـد    ي
 الذي، ومثال ذلك الفعل المضارع يةرفالصيغة الصة بالخاص يةكلالشّمات الستشابه 
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لفاً أو نونًا أو ياء أو تاء، لكن الحاسوب ربمـا اعتبـر مـن    يتعين أن يكون أوله أ
ـ المضارع (أتى، ونأى، ويسر، وتولّى)، مثلما قد يعتبر من الجمع المـذكر   الم الس

ى (عطشان ويتعاونان)، وذلك لقصـور  (عربون، ومكنون، وشياطين)، أو من المثنّ
يجعلـه   الذيكاء االصطناعي لذّاتستدعي تزويد الحاسوب بعدة  التي، يةكفايته اللغو

  .6قادراً على استدعاء كافة االحتماالت
المدركة  يةمنالضهي "استبطان المعطيات واألدلة  يةاللسانيات الحاسوب يةإن غا

 يةوأدلة شـكل  يةبالحدس لدى ابن اللغة، وصياغة تلك المعطيات في خطوات إجرائ
، بما يسمح باإلفـادة منهـا فـي     7لفهم"يمكن تمثيلها لجهاز الحاسوب المفتقر إلى ا

  مواقف األداء.
ضمن مكـونين ال   يةوعلى هذا األساس يمكننا أن نتحدث عن اللسانيات الحاسوب

  يستقل أحدهما عن اآلخر؛ وهما:
المترتّبة على نمذجـة االسـتعمال    يةتائج العملالنّيهتم ب الذيطبيقي: التّالمكون 

، وهـذه  يةنتاج برامج ذات معرفة باللغـة اإلنسـان  اإلنساني للغة، وهو يهدف إلى إ
فاعل بين اإلنسان واآللـة، مثـل   التّالبرامج مما تشتد الحاجة إليه من أجل تحسين 

  حوي وغيرها.النّدقيق التّ، وأنظمة يةرجمة اآللالتّبرامج 
مقترحـات وأفكـاراً يمكـن     يةظري: بأن تقدم اللسانيات الحاسـوب النّالمكون 
 يةاإلنسـان  يـة تستجمع وجـوه الملكـة اللغو   يةا في تطوير نماذج صوراستخدامه

  8يةوتترجمها إلى برامج حاسوب
، ية، يرتكز على عدة حقول معرفنظام بينيبأنّها  يةوتوصف اللسانيات الحاسوب

كاء االصطناعي، باإلضافة إلى علوم الحاسب اآللي، فهي تمتح من الذّكاللسانيات، و
تعني توفّر قواعد  التيسبة لمتكلّم اللغة، النّب يةفكرة الكفاءة اللغو يةوليدالتّاللسانيات 

وليـدي يفتـرض أن   التّحو النّ، ف9في عقله تتيح له ما شاء من الجمل يةذهن يةتنظيم
العالقة بين تمثيل األصوات المنطوقة وتمثّل المعنى ليست مباشـرة، إذ يتوسـطها   
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ما يدفع إلى معالجة اللغة بوصـفها نشـاطًا منطقيـاً ذا    حوي للجمل، وهذا النّالبناء 
، يةحويل المنطقالتّالعميقة) ضمن قواعد  ية، تتم في إطار ذهني (البنيةطبيعة رياض

فل أن ينتج عـددا  الطّتسمح بتوليد عدد المحدود من الجمل، تماما كما يستطيع  التي
  .يةلكائنة في كفايته اللغومن الجمل لم يسبق أن سمعها؛ انطالقاً من القواعد ا

كاء اإلنساني عن طريق الذّمن "فهم طبيعة  كاء االصطناعيالذّ يةنظروقد مكّنت 
 10كاء"الـذّ لوك اإلنساني المتّسم بالسعمل برامج للحاسب اآللي قادرة على محاكاة 

البشري ماغ الديقوم بها  التيالمعقّدة  يةكاء االصطناعي يهتم بالعمليات العقلالذّفعلم 
) ويعمل على نقلها إلـى  يةياضالرطرنج أو حل المسائل الشّصوص ولعبة النّ(كفهم 

  الحاسوب، عن طريق تزويده بجميع الفروض واالحتماالت الممكنة.
رافداً أساسياً للمشـتغلين فـي مجـال اللسـانيات      فس اللغويالنّعلم كما يمثّل 

 التـي  يةفسالنّو يةهنالذّالعمليات بسبب ما يوفّره من معطيات عن مختلف  يةالحاسوب
ـ يمكن محاكاتها آلياً، حيث "يتجلّى تقاطع عمِل الباحث  يكولوجي مـع الباحـث   الس

من خالل  يةاإلنسان يةهنالذّالحاسوبي في اهتمام هذا األخير أيضاً بدراسة الكفاءات 
ودها فـي  مثّل المفترض وجالتّ(أو برامج لآللة) تحاكي نماذج  يةخلق نماذج حاسوب

ذات قدرة على معالجـة المعلومـات    ية، بما يجعل المعالجة اآلل11هن البشري"الذّ
  بنفس كفاءة العقل البشري أو قريباً منها.

 يـة ظم المعلوماتالنّمن معطيات  يةوباإلضافة إلى ما سبق تستفيد اللسانيات الحاسوب
إلى لغة الحاسوب المعتمـدة   يةبيعالطّتمكّن من ترجمة اللغات  التي، يةولغة البرمجة اآلل

، وهو مـا يجعـل اسـتعمال    ∗)Numérique Binaireنائي (الثّقمي الررميز التّعلى 
  .الحاسوب متيسراً للمستخدم العادي بدون الحاجة إلى إتقان لغة البرمجة

  ضرورة وليست خيارا. يةللغة العرب يةاني: المعالجة اآللالثّالمطلب 
 -اليـوم -ال تحتاج  التي يةحاسوب أضحى من األمور البدهإن ارتباط اللغة بال

إلى تعليل، "وذلك لسبب أساسي وبسيط، هو كون اللغة تجسيداً لما هو جوهري في 
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يتّجه فيه الكمبيـوتر   الذيهني بكّل تجلياته، في الوقت نفسه الذّاإلنسان، أي نشاطه 
جعل األمـم المتقدمـة    لذيا، األمر 12"يةهنالذّنحو محاكاة وظائف اإلنسان وقدراته 

فجوة تسعى بكّل ما أوتيت من قوة إلى حوسبة لغاتها، ومعالجتها آلياً، وهو ما خلق 
 يـة وغيرهـا مـن اللغـات، خصوصـاً اإلنجليز     يةهائلة بين اللغة العرب ∗يةرقم

  .يةوالفرنس
 يةركات األجنبالشّوقد أدت هذه الحالة من العجز والقصور في الجانب العربي ب

المتحكّمة في تكنولوجيا المعلومات إلى األخذ بزمام المبادرة، واقتحام مجال معالجة 
يء؛ وجعلَنا في مواجهة الس، مما كان له أثره يةوتسويق يةلغايات تجار يةاللغة العرب

) نوعٍ جديد من االستشراقNew Orientalism  ّولهذا "فال بديل أمامنا اليـوم إال ،(
 يـة كنولوجالتّو يةاق عصرِ المعلومات المدججِ بأمضى األسلحة العلممناطحة استشر

مـن دون   يـة ، ألن تذرعنا بدعوى المحافظة علـى القواعـد اللغو  13"يةواإلعالم
 يـة قمالركب، وسيجعل الفجوة الراالنخراط في مجتمع المعرفة سيزيدنا تأخّراً عن 

  بيننا وبين األمم المتقدمة أكثر اتساعاً.
برغم تأخّرها فـي مجـال    يةأن أن اللغة العربالشّمن العجيب الغريب في هذا و

، لثالثة أسباب على للتمثيل الحاسوبي يةأكثر اللغات قابلإالّ أنّها من  يةالمعالجة اآلل
  األقل:  

، بسبب انتظام كثير من خواصها يةللغة العرب يةياضالر يةبيعة الجبرالطّ: أولها
ةرفالصةعرابواإل يو يةوتالصوكذلك للصلة الوثيقة بين مبانيها ومعانيها.ي ،  

(أقل من  يةرفالصيغ الص: تميز المعجم العربي بصغر نواته من الجذور وثانيها
  .يةالعال يةرفالص يةلإلنتاج يةجذر)، مع تعدد مفرداته كنتيجة طبيع 10000

تمثّـل   التـي  يةركيبالتّد وللتباديل : وجود فائض لغوي يمثّل مصدراً للتعدهاالثّث
  .  14لمعالجة اللغة آليا يةإحدى العقبات األساس
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للغـة   يةنحو معالجة آل يةالثة وغيرها تعتبر حوافز حقيقالثّوإن هذه االعتبارات 
وتوفّر العديـد مـن    يةعليمالتّو ية، في سبيل حل الكثير من المشكالت اللغويةالعرب
رجمة التّوتعليمها للناطقين بها وغيرهم، و يةت "تعلّم اللغة العربطبيقات في مجاالالتّ
فـي   يـة وإليها بمساعدة الحاسوب، واكتشـاف األخطـاء اللغو   يةمن العرب يةاآلل
 للنصوص المكتوبة يةصوص وتصحيحها، وتعرف الكالم وتركيبه، والقراءة اآللالنّ

، والفهرسـة  يةبيعالطّاآللة باللغة  حاور معالتّللنصوص المنطوقة، و يةوالكتابة اآلل
صوص غير المشكولة النّصوص واسترجاعها، وشكل النّللنصوص، وضغط  يةاآلل

  15أو المشكولة جزئياً وغيرها.."
ولتتحقّق هذه األهداف ميدانياً ينبغي االستفادة من منجزات اللسانيات، وتطويرها 

  بما يتماشى مع لغة الحاسوب، عبر ثالثة مراحل وهي:
ـ واحي النّمن  ية: إعادة توصيف اللغة العربأوال ةرفالصـة حوالنّو يو يـة اللالدي 

  يتالءم مع منطق الحاسوب. الذيكل الشّب
 : إنجاز نموذج لساني يمكننا من تمثيل كّل مكونات اللغة (الفعل، الحـرف ثانيا
  االسم)
  16: إنجاز نموذج خوارزمي بلغة الحاسوب.االثّث

في هذا المجال إالّ أننا ما نزال متأخرين مقارنة بـاألمم   يةورغم الجهود العرب
نبيل علـي بـالقول: "إن نظـرة     يةاألخرى، كما يؤكّد ذلك عالم اللسانيات الحاسوب

كب اللغوي العالمي المنطلق الراهن لتؤكّد مدى تخلّفه عن الرسريعة لموقفنا اللغوي 
أي –لتطوير الكمبيوتر، فهـي   يةبأقصى سرعة بعد أن أصبحت اللغة ركيزة أساس

يسعى  الذيكاء االصطناعي الذّماء قدرة الصتَهب هذه اآللة  التي -اللغة مرة أخرى
، وعلى هذا األساس لم يعد هنالك من عذر في 17"يةهن اللغوالذّإلى محاكاة وظائف 

ـ  ي البقاء على هامش هذا الحقل المعرفي الوليد، وليس من الوفاء ألسالفنا أن نقض
عليق على مقوالتهم ال نتجاوز ذلك؛ فلو قدر للخليل التّحياتنا كلَّها في شرح كالمهم و
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وسيبويه أن يبعثا من مرقديهما القتحما علم اللسانيات الحاسـوبي، ولتفوقـا فـي    
  في زمانهما. ية، كما تفوقا في عطاءاتهما للغة العربيةللغة العرب يةالمعالجة اآلل
  : عرض نقدي لبرنامج الفراهيدي في علم العروض.الثّالثّالمطلب 

يعتبر برنامج (الفراهيدي) لمصممه المهندس مختار سيد صالح مـن البـرامج   
ـ ، فقد استطاع هـذا  يةللغة العرب يةالمهمة في مجال المعالجة اآلل ـ اب الشّ وري الس

ض وهوايته فـي قـر   ية) أن يجمع بين خبرته في مجال المعلوماتم1989(مواليد 
ـ صوص النّعر ليصمم برنامجاً حاسوبياً قادراً على تشريح الشّ ومعالجتهـا   يةعرالشّ

حليل العروضي المطلوب، كما تقرر ذلك الكتب المعتمدة التّإيقاعياً، ومن ثَمّ إعطاء 
  في هذا العلم.

    ـاتبرمجي يهدفُ إلـى توظيـف حاسوبي مه صاحبه "نظاموالبرنامج كما يقد
عرِ العربي عروضياً بحيث يصبح في مقـدورِ اآللـة   الشّلي في معالجة الحاسبِ اآل

(عريأو غيرِ ش) عريش نص أي تشريح  ةاحالنّتشريحاً صحيحاً منـ  ي  ،يةالعروض
 (الفراهيدي أحمد الخليُل بن) المشروعِ من اسمِ العاِلمِ الجليِل اسم يحالذيوقد استُو 

عرِ العربي وقام بصياغة قواعدها ووضـعِ مصـطلَحات علْـمِ    الشّن اكتشفَ أوزا
  .18عري العربي حتَّى زمانه"الشّالعروضِ من خالِل استقرائه للمنجزِ 

عراء المحترفين أو المختصين في علمي العروض الشّوال يستهدف (الفراهيدي) 
آلي للتحليل العروضي، ولكنّـه   ، فهؤالء بال شك ليسوا بحاجة إلى برنامجيةوالقاف

بابِ وطلّابِ األدبِ العربـي ومحبيـه مـن    الشّعراء الشّموجه في المقام األول إلى 
روضِ الرفي إتقانِ ع ناصالشّاغبين وامتالك ةعرِ العربيالوزن ي ةالكتابةي  ساهمةللم

نقداً من خالِل وجـوده أداةً تـتالءم   شعراً و يةعري العربالشّفي رفْد حركة اإلبداعِ 
  .19ومتطلَّبات العصرِ
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 2014، ِليتْبع بإصدارٍ ثـانٍ سـنة   2010وقد صدر البرنامج للمرة األولى سنة 
وكالهما متاح على شبكة األنترنيت، ويمكننا بسهولة تحميله وتشغيله على حواسيبنا 

  .يةخصالشّ
 التي، يةئيسالرفحة الصالحاسوب تظهر وعند تفعيل اإلصدار األول على جهاز 

تحتوي علىاسم البرنامج، باإلضافة إلى ست أيقونات تتفرع إلى موضوعات أخرى 
تقطيـع  -3 يـة تقطيع قصـيدة عمود -2تقطيع شطر عمودي -1قر عليها: النّعند 

خروج، مثلما يظهـر ذلـك فـي    -6عن الفراهيدي -5تعليمات -4قصيدة تفعيلة 
ةالالتّورة الصي:  
 
  
  
  
  
  
  
  

  :يةالالتّفحة الصقر على (عن الفراهيدي) مثال؛ تظهر النّفعند 
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ـ   يةوهي صفحة تتضمن صورة مصمم البرنامج، مع بعض المعلومات األساس
  عنه، باإلضافة إلى سنة اإلصدار.

  :يةالالتّفحة الصفيفضي بنا إلى  عليماتالتّأما زر 
  

 ينبغي أن يتقيد بها مستخدم البرنـامج  تيالوجيهات التّوهي صفحة تقدم مختلف 
طر) فـي  السطر أو القصيدة أو الشّ(البيت أو  يةعرالشّوأهمها ضرورة ضبط المادة 

  :يةالالتّالمواضع 
 اكنة.السالحروف  �
 الحروف المضعفة (المشددة). �
 الحروف المنونة. �
 أواخر الكلمات المنتيهة بحرفي الهاء والميم. �
  طر.الشّآخر  �

لقائي في مواضع أخرى من التّبط الض يةويتوفّر برنامج (الفراهيدي) على خاص
 التـي ، لذلك يمكن االستغناء عن ضبط المستخدم في غير الحاالت يةعرالشّالكتابة 
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تقدم ذكرها، وهو ما يمثُّل خدمة جليلةً تؤدي إلى تـوفير الجهـد والوقـت علـى     
  :يةالالتّالمستخدم عبر الميزات 

ويلــة (ا) واأللــف الطّكون فــوق األلــف الســاع لوضــع حركــة ال د �
 المقصورة(ى).

 نوين وهمزتي الوصل والقطع.التّضعيف والتّمعالجة  �
 معالجة األسماء الموصولة وأسماء اإلشارة. �
  .يةمسالشّواللَّام  يةمعالجة اللَّام القمر �
 لقائي للهاء والميم عند الحاجة.التّاإلشباع  �
  المطلقة. يةللقافلقائي التّاإلشباع  �

)، وتعمدت نَظَراَألعمىِإلَىأدبيالذيَأنَاطر (الشّوعند تجربتي للبرنامج أدخلت هذا 
طر ضبطًا تاما، لكنني أغفلت الشّعليمات الواردة فيه، فضبطت التّأن أتجاهل بعض 

 البحـر غيـر معـروف   )، فظهرت لي نتيجةٌ مفادها: أدبيكون في آخر (السوضع 
  :حقّق من ضبط الحركاتالتّ، مع نصيحة تدعو إلى يالت غير معروفةفعالتّو
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وهي نتيجة تؤكّد نجاعة البرنامج ومصداقيته، ألنّني عندما قمت بإدخال نفـس  
) األعمـى كون في موضـعها فـي (  السعليمات الواردة بوضع التّطر وتقيدت بالشّ
مـن دون   يةبصورة آل )، كانت إجابة البرنامج صحيحة، فقد تمت المعالجةُأدبيو(

) الـذي االسم الموصـول (  التيطر وتشكيله، خصوصاً في حالشّالحاجة إلى ضبط 
ـ (األعمى)، وهما الموضعان اللذان ال ينتبـه إليهمـا    يةوأل القمر  الب كثيـراً الطّ

فعـيالت  التّفيهملون ضبطهما وتشكيلهما في العادة، وبناء على ذلك وردت نتيجـة  
  (متَفْعلُن فَعلُن مسـتَفْعلُن فَعلُـن)  ين على الخبنالس، محذوف يطللبحر البسموافقة 

  :يةالالتّورة الصكما يظهر في 

يعتبر علم العـروض مـن   برنامج الفراهيدي في مجال علم العروض:  يةأهم
صاقاً بالمنطق الجبري، ولهذا فتمثيله حاسوبياً يعتبر أمـراً يسـيراً   التّالعلوم األكثر 

الحجم محـدود جـداً، إذ ينحصـر     يةسبة لمن يتقن لغة البرمجة، فهو من ناحلنّاب
، كما أن دوائره وتفعيالته ومـا يـدخل عليهـا مـن     ∗تة عشرالس يةبالبحور الخليل

ذات نتـائج مضـمونة    يـة تغيرات محصور جداً، وهو ما يسهل القيام بمعالجة آل
يدي.  حة، مثلما نلمس ذلك في برنامج الفراهالص  
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 قولنا بأن في متناول خبراء الحاسـوب التّغير أن مثيل اآللي لعلم العروض أمر 
 يـة قليل من شأن (الفراهيدي)، فهو برنامج على قدرٍ كبير من األهمالتّال يعني البتة 

  وتتمثّل أهميته خصوصاً في:
ـ الّب والطّجعل العروض في متناول  � عراء المبتـدئين ممـن يجـدون    الشّ
 في تفهمها من أصولها. صعوبة
 عروضياً. يةعرالشّصوص النّاختصار الوقت والجهد في تحليل   �
يوصـم بأنّـه درس شـديد     الذيشويق على العروض التّإضفاء المرونة و �
 الّب والمتمدرسين.الطّعقيد في أوساط التّبالغُ  يةالمنطق
طبيق؛ (فالفراهيدي) يتيح للمستخدم نبذة مـوجزة  التّنظير والتّالمزاوجة بين  �

عن كّل بحرٍ عروضي، باإلضافة إلى سائر علله وزحافاته.. كما يسمح بتطبيقـات  
 مهمة يقوم بها المستخدم بنفسه.

تمكّن مـن اسـتيعاب    يةركيز على جانب األداء بوصفه وسيلة بيداغوجالتّ �
عن كّل بحـرٍ شـعري    يةإنشاد يةذج صوتوتمثُّلها، عبر تقديم نما يةعرالشّالبحور 

  )2014اني الثّ(اإلصدار 
ال يمكن االدعاء بأن (الفراهيدي) برنامج متكامٌل ال  نقائص برنامج الفراهيدي:

بحاجة إلى تطوير يمكن أن يجعله أكثـر   -برغم فاعليته-قص، ولكنّه النّيرقى إليه 
هندس (مختار سيد صالح) قد أضاف إلى تميزاً، وأحسن أداء، ورغم أن مصممه الم

حديثات؛ إالّ أنّنا نتوقّع منه إضافات جديـدة فـي إصـدار    التّاني بعض الثّاإلصدار 
  ؛ من بينها:  الثّث

، وعـدم االكتفـاء   يـة ضمن المعالجـة اإليقاع  يةموز العروضالرإدخال  �
مـوز  الرن فعيالت، واسـم البحـر)، أل  التّ، ويةالث: (الكتابة العروضالثّبالمراحل 
عري، وهي مرحلة مهمة مـن مراحـل   الشّهي ترجمة إليقاع البيت  20يةالعروض

 حليل العروضي، ال يمكن تجازوها، خصوصـاً أن البرنـامج موجـه للطـالب    التّ
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حليل اإليقاعي ذاتياً، فمثالً كان ينبغـي  التّاشئين، ممن ال قدرة لهم على النّوللشعراء 
 يـة انالثّ) بإضافة المرحلـة  نَظَر اَألعمى ِإلَى أدبي الذينَا َأأن تكون نتيجة معالجة (
 الي:التّكما يظهر في الجدول 

 
  أنلْلذي نظر لْأعمى إلى أدبي  يةالكتابة العروض

ةموز العروضالر0111 0110101  0111  011011  ي    
  متَفْعلُن فَعلُن مستَفْعلُن فَعلُن  فعيالتالتّ

  البحر البسيط  عريلشّاالبحر 
  
ـ  التّبط والضالحاجة إلى تطوير نظام  � غم مـن أن برنـامج   الرشـكيل، فب

لقائي جزئياً، إالّ أن ذلك يبقى غير كاف، التّبط الض ية(الفراهيدي) يتوفّر على خاص
ضعيف، وغيرها، وهو ما يمثّل التّواكن، والسبسب عدم قدرة البرنامج على معالجة 

 تعلّم المبتدئ لعلم العروض.عبئاً على الم
ـ يابة عـن  النّعر بالشّهل يمكن أن نصل إلى برنامج يقرض  مـادام   اعر؟!الشّ
عري موسـيقياً، وتمكّـن مـن    الشّص النّبرنامج (الفراهيدي) قد استطاع أن يحلّل 

للنصوص، وكانت له الكفـاءة   يةاإليقاع يةعرف على البنالتّتجاوز األصعب، وهو 
 حافـات الزكتبت به القصيدة، برغم تعقيـدات العلـل و   الذيالبحر الالزمة لمعرفة 

ـ  ية، فهل يغدو ممكناً أن يقوم الحاسوب بعمليةعرالشّوأحياناً تداخل البحور   يةعكس
وبدالً من أن يقوم بتحليل المدخالت، يتولّى توليد المخرجات؟ بمعنى آخر هل يمكن 

  حليل؟التّد مثلما يتم استغاللها في وليالتّأن يتم استغالل كفاءة الحاسوب في 
في تصوري ما دام برنامج (الفراهيدي) قادراً على إنجاز عمل تحليلي في بضع 

القيام بعمل عكسي من خالل بناء قصيدة  -21نظرياً وحتى تقنياً–ثوانٍ، ففي مقدوره 
ر محكمة وفق مواصفات يحددها المستخدم لو يـتم تطـوي   يةإيقاع يةذات بن يةشعر
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ضخمة، بتوصـيف دقيـق    يةذخيرة لغو يةالبرنامج، ويضاف إلى كفاءته العروض
، وحينئذ تُصبح وظيفة البرنامج ليس تحليل نظامٍ شعري قائمٍ، ولكن يةلبنيتها القواعد

تشومسـكي، بتفعيـل    يـة ممكنة، من خالل االستفادة من توليد يةتوليد أنساق شعر
إلى إبـداعٍ   -أو القدرة الكامنة– يةمنالضيل المعرفة تسمح بتحو التيحويل التّقواعد 
.أدبي  

  الي:التّعبر المخطّط  يةويمكن تمثيل هذه العمل
  
  
  
  
  
  
  
  

 نجاحاً على المستوى اإليقـاعي  يةأن تحقّق هذه العمل -إذن-عب الصفليس من 
اً، ولكن هناك نمذجته آلي يةلعلم العروض، وإمكان يةياضالر يةبيعة المنطقالطّبسبب 

عب أن يحلّها برنامج (الفراهيدي) اآلن على األقل، مردها الصمشكالت أخرى من 
تقوم على عـدة أنسـاق تصـعب، وربمـا      التيعري، الشّللنظام  يةبيعة العالئقالطّ

  تستحيل نمذجتها آلياً، بسبب الموضوعيتها.
لك ابن قدامة، ولكنـه  عر ليس كالماً موزونا مقفّى وحسب، كما ذهب إلى ذالشّف

مثيـل  التّتستعصي على  التي يةاتالذّ، تقوم في الكثير من جوانبها على يةحالةٌ إنسان
عر من عاطفة يفضـي بهـا إليـك    الشّاآللي، يقول عبد القادر المازني: "ال بد في 

ام موسيـقيظـن  inputاملدخالت   

خرجاتامل output  نـص شعـري  
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، وقديماً قـال ابـن رشـيق:    22اعر ويستريح، أو يحركها في نفسك ويستثيرها"الشّ
  .23اعر شاعراً ألنّه يشعر بما لم يشعر به غيره"الشّسمي "وإنّما 
وسـيلةً   -علـى األقـل  -اهنة الرتيجة أن (الفراهيدي) سيبقى في المرحلة النّو
، ووسيطاً بيداغوجياً في مادة العروض، ولكن تحويلـه إلـى مولّـد آلـي     يةتعليم

مت اإلشارة إليها، وهنا ت التيللنصوص سيكون أمراً مستبعداً، بسبب عديد العوائق 
 اس إذا هـم عـالجوه  النّظم يستطيعه كلُّ النّيصدق ما قاله المازني في سياق آخر: "

 لَكةٌ ال يؤتاها إالّ القليل"الشّولكنم 24عر.  
  يةفي خدمة اللغة العرب يةابع: آفاق تطوير البرامج الحاسوبالرالمطلب 

ـ ما يزال هناك عمٌل كبير ينتظر العرب  فـي مجـال    يةلبلوغ مستويات مرض
ريق هي تغيير نظرتنا إلـى  الطّحوسبة اللغة ومعالجتها آلياً، وأول خطوة على هذا 

يتوجس منه، ويعتبره دخـيالً   -لألسف–ما يزال البعض  الذيعلم اللغة الحاسوبي، 
، مهددا لنقاوتها وصفائها، وهـو مـا يجعـل مطلـب تطـوير      يةعلى اللغة العرب

ـ  يةفي غا يةات اللغوالبرمجي الص عوبة، ألن فض حينمـا يكـون مـن أهـل     الـر
االختصاص يكون وقعه أصعب، وجمهوره أكبر، لذلك يجب على مدرسـي اللغـة   

هـذا الموضـوع، وأن يشـجعوا     يةأن ينتبهوا ألهم يةفي الجامعات العرب يةالعرب
كـون غربـاء علـى    طالّبهم على االنخراط في هذا المجال البحثي الجديد، كيال ن

  قميات.  الرتسوده لغة البرمجة و الذيعصرنا 
غبة نتطلّع إلى أن يدرك علماء اللغة عندنا عواقـب تخلّفنـا فـي    الروتبعاً لهذه 

 ية، كي ينطلقوا بـوعي ومسـؤول  يةتخدم اللغة العرب التي يةمجال البرمجة الحاسوب
 التـي  يـة قمالريص الفجوة حب، في محاولة لتقلالرنحو آفاق هذا المجال المعرفي 

للغة، وذلك بتحديد المشـكالت   يةتفصلنا عن األمم المتقدمة في مجال المعالجة اآلل
في سبيل حلّهـا؛ كـلٌّ فـي موقـع      يةعي بجدالسجاعة، والشّنعانيها بمنتهى  التي

عقيدات ما تقع علـى عـاتق العلمـاء    التّمسؤوليته وبحسب اختصاصه، فهناك من 
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ـ والخاصـة ذات   يةأخرى تتحملها الوزارات والهيئات الحكوموالباحثين، و لة الص
  عليمي.التّأن الشّالمباشرة أو غير المباشرة ب

 نرجو أن تجد سبيالً لها على أرض الواقع نقترح مـا   التيوصيات التّومن أهم
  يأتي:
كـن  قدم ال يتجزأ، وال يمالتّ؛ ألن يةهضة المعلوماتالنّاملة سبيل الشّهضة النّ �

 للعرب أن يتقدموا معلوماتيا، وهم متخلّفون في الكثير من مناحي الحياة.  
قيقة في كليات اآلداب واللغات، فقد تقدم أن اللغة الدعدم إغفال دور العلوم  �
لكي يكون لها حضور على مستوى البرمجيات البد أن يستفيد طالّبها مـن   يةالعرب
كاء االصـطناعي.. يقـول   الذّفس واإلحصاء ولنّاياضيات وعلم الرقيقة، كالدالعلوم 
ياضي كيـف  الرياضيات الحديثة والمنطق الرحمن حاج صالح: "من لم يلم بالرعبد 

راكيب الخاصة باللغة؟ ومن لم يدخل قـطّ فـي   التّيمكن أن ينظر ويبحث في قسمة 
 .25مخبر صوتي فكيف يجوز له أن يقول شيئاً عن أقوال الخليل؟"

لجماعي المؤسسي على العمل الفـردي، فـرغم أن الجهـود    تقديم العمل ا �
  يـة ذات كفاءة في مجال اللغـة العرب  يةهنا وهناك في إنتاج برامج حاسوب يةالفرد

ؤلي) فـي  الـد رف و(الصمثل (الفراهيدي) في علم العروض، و(قطرب) في علم 
مـن    26بط اآللي للنصوصالض األصل هو في تبني هـذه الجهـود ـل  ، إالّ أنبق

 ، كـي تكـون أنجـع، وأدق   يةعلم يةمؤسسات أو مجامع أو مختبرات ذات مصداق
 وأكثر فائدة.

في أقسـام اللغـة    يةرورالض يةعليمالتّجعل الحاسوب من ضمن األدوات  �
قيقة في اللغة بمعـزل  الدأن يدرس القضايا  ية، فال يمكن لطالب اللغة العربيةالعرب

تائج المرجوة بجهـد أقـل، مثـل علـم     النّوصل إلى التّفي تساعده  التيعن اآللة 
)، أو برامج العروض، أو اإلحصاء، وغيرهـا، فـيمكن   Phonétiqueاألصوات (

صوص، ألي النّألي نص من  يةعبر الحاسوب أن نتوصل إلى الخصائص األسلوب
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 اسوبيوفّره الح الذيكاتب، في أي عصرٍ من العصور، بناء على بنك المعلومات 
 دقيقة تجري في ثوانٍ معدودة وربما أقل. يةعبر عمل
كنولوجيات الحديثة في حـّل واجبـاتهم،   التّالب على االستعانة بالطّتشجيع  �

وإنجاز بحوثهم، فقد رأينا بعض المدرسـين يلومـون طالبهـم ألنهـم اسـتعانوا      
 -لعمـري –هذا باألنترنيت، ولم يرجعوا إلى المصدر الفالني، والمؤلَّف العالّني، و

 يئة، منها أن شباب اليوم يبحرون في األنترنيت شـئنا أم أبينـا  الستثبيطٌ له عواقبه 
 فألن يدخل المواقع والمنتديات المفيدة، خير من أن نمنعه فيلتفت إلى غيرها!!

، يـة في مجال خدمة اللغـة العرب  للبرامج المنتجة حاسوبياًومن خالل متابعتنا 
ابعة لشركة غوغـل، أو برنـامج   التّ) يةرجمة اآللالتّ) أو(يةجم اآللعلى غرار (المعا

(قطرب) للتصريف، وغيرها نرى أن هناك آفاقاً واعدة في هذا المجـال، ولكنّهـا   
تحتاج إلى استشراف وتطوير، للوصول بها إلى نظيراتها من البرامج في اللغـات  

  ، وعلى ضوء ذلك نوصي بما يأتي:يةالعالم
نحواً وصرفاً وصوتاً وداللةً في  يةاجعة شاملة لقواعد اللغة العربالقيام بمر �

تنسجم مع العقل اإللكتروني، يقـول   يةسبيل إعادة توصيفها، وتقديم منظومة قواعد
يعد شرطاً أساسياً لتطوير  يةلمطالب نُظم المعلومات يةتهيئةُ اللغة العربنبيل علي: "

ـ ، ألن 27لخاصة في مجال اإلنسـانيات" برامج متقدمة في جميع المجاالت ا روة الثّ
يتميز بالحـدس   الذيالهائلة وضعت أساسا لمخاطبة العقل البشري،  يةالعرب يةاللغو
بما يتماشـى مـع    يةكاء الفائق، وواجبنا اليوم أن نعيد كتابة قواعد اللغة العربالذّو

بها نهـاد الموسـى أو    قام التيأن كالشّاآللة، ومع أن هناك جهوداً حميدة في هذا 
 الفاسي الفهري وغيرهما، إالّ أنّنا ما نزال متأخرين بالمقارنة مع اللغات األخرى.

بـاس بـين الكلمـات    لتّإيجاد حل لمشكلة ضبط الكلمات، لئال يحصـل اال  �
كنتَ) –صْل)، (كنتُ –لم يرو)، و(صلِّ –ين)، و(لم يروِ الد-ين الدالمتشابهة، مثل (
تطرح مشكلة كبيرة عند إدخالها إلى الحاسوب، فإما أن يوكـل   لتياوغيرها، وهي 
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ضبطها إلى مستخدم الحاسوب وهذا يأخذ وقتاً، أو قد ينسى القيام به، وإما أن تعالج 
اآللة ذلك، وهذا هو المرغوب المطلوب، وال يمكن ذلك إالّ برفع كفاءة الحاسـوب  

بوضع  -يةولو بصورة أول–قد يكون  عامل مع هذه الحاالت وأمثالها، والحلُّالتّفي 
باس لتنبيه المستخدم إلى ضرورة ضبطها بسـبب  لتّخطٍّ ملون أسفل الكلمة محّل اال

يرغب بإدخالها مـن شـريط    التيوجود مشابهاتها، أو أن ينبه إلى اختيار المفردة 
 خاص باالقتراحات.

ذات  يةأن يشارك اختصاصيو البيداغوجيا في وضـع البـرامج الحاسـوب    �
، لتكون فائدتها أكبر، ألن الخبير البيداغوجي لديه رؤيا يمكنها أن يةعليمالتّالوظيفة 

تضيف الكثير لعالم اللغة وللمبرمج على حد سـواء، يقـول بلقاسـم اليوبي:"بعـد     
تتـزود بـأجهزة    يـة عليمالتّبدأت المؤسسات  يةخصالشّاالنتشار الواسع للحواسيب 

تائج لم تكن في مسـتوى  النّجديدة؛ غير أن  يةنظمة معلوماتمتطورة، وأ يةتكنولوج
اآلمال المعقودة، فقد اكتفى المبرمجون أول األمـر بتخـزين المنـاهج والبـرامج     

ضج المعرفـي البيـداغوجي   النّالمعروفة مع تعديالت طفيفة لم ترق إلى  يةعليمالتّ
 28كنولوجي"التّو

  المسـتهدف وقدراتـه   أن يراعي مصممو البـرامج الكفـاءة الجمهـور    �
، ومصـممة بدقـة لتـؤدي    يةراسالدويستحسن أن تكون البرامج موافقة للمقررات 

 يبذلها المدرسون. التيللجهود  يةوظيفة تكميل
الّب بحـّل  الطّعقيد قدر اإلمكان، لئال ينشغل التّأن تكون البرامج بعيدة عن  �

اللغوي لهاته البرامج، ولنا فـي  عن االنشغال بالمحتوى العلمي و يةقنالتّالمعضالت 
واصل االجتماعي خيـر مثـال، فمـا زال جمهورهـا     التّرفيه وشبكات التّبرامج 

 عامل معها.التّيتضاعف لعدة أسباب أهمها بساطتها وسهولة 
، كتقنيـات  يةلتصميم برامج اللغة العرب يةكنولوجالتّإدماج مختلف الوسائط  �
ها، وذلك في سبيل استثمار مختلـف طاقـات   وت، والفيديو، والغرافيك وغيرالص
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ـ مصـدرها حاسـتا    التياقات الطّالب في تحصيل المعارف، خصوصاً الطّ مع الس
 والبصر.
 وتقويمها دوريا، من أجل رفع كفاءتهـا  يةتحديث برامج تعليم اللغة العرب �

 كنولوجيا يتقدم بشكل متسـارعٍ جـداً، وال  التّوتطويرها، وتجديد معلوماتها، فقطاع 
 مجال للغفلة واالنشغال عنه.

في مختلف تخصصاتها، ألنّنا لسنا بحاجة إلـى   يةإصدار برامج للغة العرب �
 يـة فحسب، ولكنّنا بحاجة إلى حوسبة شاملة للغة العرب يةأو عروض يةبرامج صرف

ـ صـوص  النّراجم والتّحو والنّاللة والمعجم والدوعلومها، في   يـة ثرالنّو يةعرالشّ
 .يةالعرب يةخيرة اللغوالذّوسائر  يةة اآللرجمالتّو

لخدمة اللغة  -ولو بسيطة– يةلبة والباحثين على إنجاز برامج آلالطّتشجيع  �
خـرج، ويمنحـون عليهـا    التّراسي تعادل مـذكرات  الدمسارهم  يةفي نها يةالعرب

 .يةنوالسدرجات تحسب في معدالتهم 
للغـة   يـة مجـال المعالجـة اآلل   إلى يةضرورة تحول فرق البحث الجامع �
، مع ربط يةظرالنّ، وتصميم برامج في هذا المجال، وعدم االكتفاء بالبحوث يةالعرب

 ⁄إليجاد منفذ تسويقي لهذه البـرامج  يةركات االقتصادالشّجسور تواصل بينها وبين 
  المنتجات.
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 يةقليدالتّم عليالتّال ندعي أن برامج الحاسوب هي البديل الحتمي ألدوات  :خاتمة
بورة...) كما يقول بعض المتحمسين للبديل اآللـي، ولكننـا   الس -الكتاب -(المعلّم

جديدة، يمكن أن تقـوم   يةهي أداة بيداغوج يةنقول بمنتهى البساطة؛ أن البرامج اآلل
يعـرف طفـرة    الذي، خصوصاً في عصرنا يةبدورٍ أساسي في خدمة اللغة العرب

مجيات، حيث نشهد بشكٍل شـبه يـومي الجديـد فـي مجـال      كبيرة في مجال البر
فـال يجـوز للغـة    الحاسبات وما يتعلّق بها من برامج جديدة، وعلى هذا األساس 

من  يةنافس المحموم بين اللغات العالمالتّفي ظل هذا أن تبقى على الهامش  يةالعرب
  كنولوجيات الحديثة.التّأجل االستفادة من 

حديات المطروحة في مجـال البرمجـة   التّنتذكّر دائماً؛ أن وفي الختام علينا أن 
ن الذي، ولكنّها متعلّقة بعلماء اللغة، يةقنالتّليست مرتبطة بالمسائل  يةللغة العرب يةاآلل

 ية، فهم مطالبون بإعادة توصيف اللغة العربيةصيب األكبر من المسؤولالنّيتحملون 
ة، كما اجتهد أسالفنا ونظمـوا قواعـدها للعقـل    نفسها، وإعادة كتابة قواعدها لآلل

لكياننا اللغـوي، وعلينـا أن    يةالبشري، ألن الخلل "مرتبطٌ بقصور الهياكل األساس
في المقام  يةوالحاسب هي مسألة لغو يةاللغة العرب يةافرة بأن قضالسنواجه الحقيقة 

واسـتكمال هياكلهـا    يـة اخلالداألول، والحّل فيها يكمن في استغالل خصائصـها  
، ومصـطلحات، وبحـوث   يـة من نظم تقعيد، ومعـاجم، ومنـاهج تعليم   يةاألساس
فإذا أدركنا هذا الخلل ووفِّقنا في تشخصيه؛ أمكننا أن ننطلق نحو الغـد   ،29"يةأساس

  بخطى ثابتة، نصنع مصيرنا ونواجه المستقبل بثقة ويقين.
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  االحاالت:

للغـة   يولالـد المجلـس  ، اإلطار والمنهج (موقع يةالعرب يةالحاسوبوجدان الكنالي: اللسانيات  1
)يةالعرب

 http://alarabiah.org/uploads/pdf-1270-
%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD
%D9%85%D8%AF%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9
%83%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A.pd 

  ابق.السوجدان الكنالي: المرجع 2
  20ص  يةنحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوب يةالعرب نهاد الموسى: د.3
  )12\1كتاب سيبويه (4
.21ابق صالسالمرجع نهاد الموسى: 5
6ما بعدها 22: صابقالس
، اإلطار والمنهج (مقال في موقع االتحاد العـالمي  يةلعربا ية: اللسانيات الحاسوبوجدان الكنالي 7

  )يةللغة العرب
.54-53صابق السالمرجع  نهاد الموسى: 8
.115راث العربي صالتّاللة أصوله ومباحثه في الدعبد الجليل منقور: علم  د. 9

.11صترجمة علي صبري فرغلي  كاء االصطناعيالذّ آالن بونيه:10
اآلداب والعلـوم   يـة للغة، مجلـة كل  يةمصطفىبوعناني: المعالجة اآلل .د -بنعيسىزغبوش د.11

  60، ص2006، 14، فاس، المغرب، ع يةاإلنسان
  قمين "صفر" و"واحد".الرهو نظام عد يتكون من قاعدة ثابتة تتألّف من ∗

  .345نبيل علي: العرب وعصر المعلومات ص د. 12
تفصل بين مـن يملـك المعرفـة وأدوات     التيلك الفجوة ): تDigital Divide( يةقمالرالفجوة ∗

حجـازي: الفجـوة    يـة ناد د. -نبيـل علـي   د.استغاللها، وبين من ال يملكها وتعوزه أدواتها. 
ةقمالر12صي.  
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312ص يةقمالرحجازي: الفجوة  يةناد د. -نبيل علي د. 13

 1987، 3، ع18المجلـد   والحاسوب، عـالم الفكـر، الكويـت،    ية: اللغة العربنبيل علي د. 14
  .104-103ص

 -(الكلمـة  يـة فـي المعلومات  يةيان: أسلوب معالجة اللغة العربالطّمحمد حسن  -مروان البواب15
، تـونس  يـة في المعلومات يةاستخدام اللغة العرب قافة والعلوم:الثّو يةللترب يةالجملة)، المنظمة العرب

  25، ص1996
 ، إنشاء نموذج لساني صرفي إعرابي للفعـل العربـي  يةللغة العرب يةفارس شاشة: المعالجة اآلل16

.6م، ص2008وثيق)، التّرسالة ماجستير، جامعة الجزائر (قسم علم المكتبات و
.221ص اني)الثّ: العقل العربي ومجتمع المعرفة (الجزء نبيل علي د. 17
  http://www.faraheedy.com/infoموقع الفراهيدي: 18
  http://www.faraheedy.com/info: موقع الفراهيدي19

ـ مل، الرجز، الرويل، المديد، البسيط، الوافر، الكامل، الهزج، الطّهي:  يةعرالشّالبحور ∗ ريعالس 
المنسرح، الخفيف، المضارع، المقتضب، المجتث، المتقارب، المتدارك (تداركه األخفـش علـى   

الخليل).
20ةموز العروضالرالهي ترجمة للحركة و: يـ ظام النّكون في س عـن الحركـة   عري، فيعبـر  الشّ

  ).0(كون بالعالمة السوعن  )1(بالعالمة 
نبيل علي في سياق مشابه عن "محاوالت الستخالص خصـائص أسـلوب الفنـان     يتحدث د. 21
أخرى تُحاكي  يةشكيلي من قلب لوحاته، ثم برمجة هذا األسلوب بحيث يمكن إنتاج أعمال تشكيلالتّ

  .551وعصر المعلومات ص يةقافة العربالثّانظر كتابه ب نفسه" األسلو
.60عر غاياته ووسائطه صالشّالمازني:  22
).1/124ابن رشيق: العمدة (23
  .65عر غاياته ووسائطه صالشّالمازني:  24
  .86أسئلة اللسانيات ص25
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 يهدف الباحثون في الذّكاء االصطناعي إلى ابتكار آالت تقوم بمهام ذكيـة  صملخّ

وأصعبها، لذلك يجتهد الباحثون فـي صـياغة لغـات    وتعد اللغة من أهم تلك المهام 

برمجية لها قدرة عالية على معالجة اللغة وتحليلها لتطوير التّطبيقات المرتبطـة بهـا   

وإعطائها فعالية أكبر. وقد لقيت لغة برولوغ اهتماما بالغا في معالجة اللغة نظرا لمـا  

طقيـة. قبـل القيـام بعمليـة     تتمتع به من ميزات تقنية ولتأسسها على البرمجة المن

البرمجة، يتم تمثيل الجملة بواسطة الشّجرة التّركيبية ويتم إنتاجهـا والتّعـرف علـى    

سالمتها القواعدية عبر األنحاء الالسياقية، بعد ذلك يجري تحويـل البنيـة المركبيـة    

 للجملة إلى بنية منطقية ليسهل فيما بعد برمجتها بلغة برولوغ.

ذكاء اصطناعي؛ برولوغ؛ معالجة اللغة؛ تحليل الجملة   الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: Researchers in artificial intelligence aim to create 
machines that perform intelligent tasks. Language is one of the most 
important and difficult ones. Therefore, researchers strive to formulate 
software languages that have a high ability to process and analyze 
language to develop related applications and give them more 
effectiveness. Prolog has received a great deal of attention in language 
processing due to its technical advantages and its foundation on logical 
programming. Before programming, the sentence is represented by the 
synthetic tree and is produced and recognized for its grammaticality 
across non-contextual grammar. The syntagmatic structure of the 
sentence is then converted to a logical structure for later programming 
in Prolog. 

Keywords: Artificial Intelligence; Prolog; Natural Language 
Processing; Sentence Analysis. 
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ظهرت األبحاث المتخصصة في مجال الذّكاء االصطناعي في الخمسينيات مـن  

القرن الماضي بهدف تصنيع آالت ذكية تتسم بقدرتها على القيام بمهام أو سـلوكات  

البـاحثون فيهـا    ، وتبنّـى 1كالتّفكير واالستدالل والتّعلم عادة ما تنسب لإلنسان العاقل

علـى تزويـد نظـام الـذّكاء      - وهي المقاربة الرمزية- ثالث مقاربات تقوم أوالها 

االصطناعي بآلية تحليل منطقي قادرة على معالجة المعطيات الرمزية التـي تتكـون   

منها المعارف المتعلقة بميدان معين، أمـا المقاربـة الثانيـة وهـي ذات الخاصـية      

في استيحاء الطريقة التي تعمل وفقها القشرة الدماغيـة، وهاتـان   االرتباطية فتتمثل 

المقاربتان متكاملتان، وأضاف الباحثون إليهما مقاربة إحصائية مـن أجـل وصـف    

  .2التّغيرات التي تدخل على الظواهر المدروسة

وتعتبر المعالجة اآللية للغة الطبيعية منطوقة ومكتوبة من أهم مجـاالت اشـتغال   

ء االصطناعي، وهو مجال تتوطد فيـه العالقـات بـين اللسـانيات والـذّكاء      الذّكا

سهمت في تأثير كل منهما في اآلخـر؛ فقـد   أاالصطناعي حيث ظهرت فيهما نماذج 

ابتكر اللسانيون أنحاء صورية تهم سبل معالجة اللغة كما أنشأ الباحثون فـي الـذّكاء   

هـذه العمليـة تقاطعـات بـين     االصطناعي نماذج تسمح بحوسبة اللغة، فنتجت عن 

   .3النّماذج اللسانية والنّظم التّطبيقية

إن المعالجة اآللية للغات هي  المعالجة اآللية للغة ولغات الذّكاء االصطناعي .1

بالمعنى الحصري ميدان جديد ومعاصر مرتبط بظهور الحاسوب، وهـو يـدل فـي    

اإلنسان (إنتـاج التّقـارير، تحليـل    عمومه على محاولة لتقييس األنشطة اللغوية عند 

النّصوص، القراءة، الكتابة، التّرجمة، تصحيح األخطاء اإلمالئية والنّحوية، تلخـيص  

النّصوص...) باستخدام وسائل ميكانيكية. وقد ورث الحاسوب ذلـك عـن الطباعـة    

ذلـك   واآللة الكاتبة اللتين تمت فيهما تألية نسخ النّصوص وكتابتها، وقد ساعدت على

  .4أيضا تلك النّتائج المذهلة في تشفير الكالم ونقله باستخدام الهاتف
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هناك عدة لغات تستخدم في المعالجة اآللية للغات منها لغات البرمجـة التّقليديـة   

، ولغات مخصصـة للمعالجـة الرمزيـة    MODULAوالمودوال  PASCALكالباسكال 

اك لغات صورية موجهة خصيصا . كما أن هنLISPوالليسبي  PROLOGكالبرولوغ 

. Definite Clause Grammars5للتطبيقات اللسانية مثل أنحاء القضايا المحـددة  

لكن البرولوغ تعد األنسب واألقوى في مجال الذّكاء االصطناعي لمعالجـة اللغـات   

علـى يـد    1970وهي لغة البرمجة المنطقية، وقد صممت فـي بـدايات سـنوات    

الغرض من تصميمها برمجة نظام لالتصال بين اإلنسان واآللـة،  ، وكان كولمروور

  .6ومعالجة اللغات الطبيعية، وترتكز هذه اللغة على المنطق الصوري

كما تتميز هذه اللغة بأنها مكونة من عدة عناصر وتملك بيئة تفاعلية متطورة، وقد 

اللغة للمبـرمج  صممت هذه البيئة لتؤمن تعامال سهال وسريعا ومتطورا، وتسمح هذه 

بتمثيل العالقات بين األشياء وتجميعها وتنظيمها حتى يـتمكن مـن الوصـول إلـى     

استنتاج منطقي من الحقائق التي تمثلها تلك العالقات. تنجز الجمـل المبنيـة علـى    

القواعد في هذه اللغة بشكل مختلف عن اللغات التّقليدية، حيث تعد بنية التّحكم (آليـة  

تي يتمتع بها المترجم مهمة وعملية من أجل االستخدام األفضل للقواعـد  االستدالل) ال

 .7والحقائق

ألجل ذلك يفضل الباحثون في معالجة اللغات البرولـوغ ولمـا تتضـمنه مـن     

  خصائص تميزها عن غيرها منها:

أنها تحتوي على هياكل بيانات عريضة ومعقدة، يمكن توظيفها بسهولة في بناء  - 

ا، مما يجعل من السهل تمثيل البنى التّركيبية والدالليـة والمـداخل   البرامج وتغييره

  المعجمية؛

يمكن للبرنامج المنشأ بهذه اللغة أن يختَبر ويغير نفسه، فتسمح هـذه الخاصـية    - 

  باستعمال مناهج مجردة للبرمجة.
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 برولوغ معد لتمثيل المعارف التي تمت صورنتها بالمنطق من الدرجة األولـى  - 

  وامتدادات هذا المنطق سهلة التّنفيذ؛

  هي تستخدم في كل أنواع المحلالت؛ - 

تقنية التّوحيد متضمنة فيها، هذه التّقنية يمكن أن تسهم فـي صـياغة هياكـل     - 

  .8البيانات خطوة خطوة وال يهم فيها ترتيب المراحل

ذّين حاولوا من أوائل الباحثين العرب ال عبد ذياب العجيليوتجدر اإلشارة إلى أن 

تحليل اللغة العربية باستخدام لغة برولوغ، وذلك في كتابه "الحاسوب واللغة العربيـة"  

وقد تناول فيه معالجة العربية في مستوياتها التّحليلية والتّركيبية، والنّحوية والصرفية 

بين العربيـة   والداللية واألسلوبية، والهجائية، باإلضافة إلى تعرضه للترجمة الفورية

  .9وغيرها من اللغات

باإلضافة إلى ذلك، فإن هناك دراسة حاولت تشغيل اللغة العربية باسـتخدام لغـة   

برولوغ بغرض صياغة المحلالت التّركيبية للجمل. هذه الدراسة ترمي إلـى إنشـاء   

، وهو يتـألف  PANVSمحلل للجمل االسمية والفعلية العربية وسمي هذا المحلل بـ

   من المكونات التّالية:

 نظام بيني مع المستخدم؛ - 

 محلل معجمي؛ - 

 معجم؛ - 

 محلل صرفي؛ - 

 مدقق لألخطاء اإلمالئية؛ - 

  محلل تركيبي. - 

ومن أجل تمثيل مختلف المعارف النّحوية العربية، تمت االستعانة بأنحاء القضـية  

منطقية بهدف تشغيل المحددة، والتي تسمح بكتابة األنحاء المركبية في شكل عبارات 

  .10النّظام عند استخدام لغة برولوغ
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للنحو وظيفتان معيارية وتتضمن تعيـين القواعـد     للجملةالتّمثيل التّركيبي  .2

التي تأتلف وفقها الكلمات في جمل صحيحة، وتمثيلية حينما يقـوم بـإبراز مختلـف    

ات صـورية  المعلومات التّركيبية التي تتضـمنها وحـدات الجملـة باسـتخدام أدو    

  .11كالمشجرات والمخططات وغيرهما

تتألف الجملة من مركبات والتي تتكون بدورها من وحدات لكل منها رتبة محددة. 

وقد بينت النّظرية النّحوية العربية بأن لكل وحدة لسانية موضعا داخل الجملة، حتـى  

ومقاصـد  لو تغير ترتيب تلك الوحدات أو موقعها داخل الجملة من أجـل أغـراض   

وعلى ذلك يقوم الباحثون بتحليل الجملة العربية  معينة، فإن مواضعها تبقى محفوظة.

  الجملة االسمية التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية التي تبدأ بفعل:إلى شكلين: 

  .#اسم .............  # ←جملة اسمية 

  .#فعل .............  # ←جملة فعلية 

  يمكن القول بالنّتيجة:  

  إن الجملة الفعلية هي التي يعاد كتابتها إلى مركب فعلي ومركب اسمي: - 

 م ف م اس ←جملة فعلية 

  :12وإن الجملة االسمية هي التي يعاد كتابتها إلى مركبين اسميين - 

 م اس م اس ←جملة اسمية 

المعالجة اآللية للغات وعليه، وباالعتماد على األنحاء الصورية المستخدمة ضمن 

نحوا صوريا يرمـز   في تحليل الجمل، يمكن اعتبار القواعد التي تولد الجمل العربية

، وهو ينتج كل الجمل العربية السليمة من حيث التّركيب أي جمال قواعديـة  Gله بـ 

  ليس غير، وهي معرفة كاآلتي:

G = ({S, NP, VP, DET, N, V}, {التّفاح ,يأكل ,الطفل}, R) 

 بحيث:

S.هو العنصر االبتدائي :  
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{NP, VP, DET, N, V} :     ـة أو مجموعـةهي مجموعـة الرمـوز الالنهائي

  المتغيرات.

  : هي مجموعة الرموز النّهائية.}التّفاح ,يأكل ,الطفل{

R.ة من قواعد إعادة الكتابةهو مجموعة منتهي : 

 قواعد إعادة الكتابة هي على الشّكل:

R = {  S ���� NP VP; NP ���� DET N; 

VP ���� V NP; NP ���� DET N ; 

DET ���� الـ   ; N ���� طفل ; V ���� يأكل ; 

DET ���� الـ   ; N ���� تفاح } 

التّوليدي للجمل هو نحو مركبي له القدرة على توليد عـدد ال متنـاه مـن     النّحو

الجمل الصحيحة، وينتمي إلى األنحاء المستقلة عن السياق حسب تراتبية تشومسـكي  

بما أن إنتاج اللغة يتم بالتّحديد عبر رمز غير نهائي عن اليسار وسلسلة غير معدومة 

  .S���� NP VP13عن اليمين كما في: 

األنحاء تسمح بالتّعرف على الجمـل القواعديـة (السـليمة مـن حيـث      إن هذه 

)، كما أن لها تأويال إثباتيا يتالقى 1التّركيب)، وبتمثيل هذه الجمل في شجرات (الشّكل

مع طبيعة لغة برولوغ البرمجية، والتي تتضمن إمكانية وصف بنية العناصر اللسانية 

 بمعزل عن عملية المعالجة.
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للقيام بتحليل الجمل عبر لغـة البرولـوغ     تحليل الجملة بواسطة البرولوغ .3

نحتاج إلى تحويل تلك البنى المركبية إلى بنى منطقية من أجل أن تسهل برمجتها كما 

  :1في الجدول

  

 البنية المنطقية البنية المركبية

 

NP � D  N 

 

np(X):- 

 d(Y), 

 n(Z), 

 concat(Y,Z,X). 

  . تحويل البنية المركبية إلى بنية منطقية1الجدول 
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: رمـز قاعـدة   �: اسـم،  N: محدد، D: مركب اسمي، NP في الخانة األولى:

 إعادة الكتابة، مثال "الـبنت"؛

هـي   Xهذه العبارة المنطقية معناها أن سلسلة مـن الكلمـات    في الخانة الثانية:

تكـون اسـما، وإذا    Zتكون محددا، وسلسلة  Yمركب اسمي إذا وجدت هناك سلسلة 

  .Zو Yهي التي تصل بين  Xكانت 

البرولوغ هو لغة برمجة تملك أدوات تسمح بكتابة أنحاء لمعالجـة اللغـات     

وتضم ضمن تلك األدوات مؤوال يحول القواعد المركبية إلى قواعد منطقية كما فـي  

، يبحث البرولوغ عن تحليل كلمـات الجملـة   VPندما نقدم له هدفا مثل . ع1الجدول

  المدخلة (مثل: يتناول الحساء) باالعتماد على النّحو على الشّكل:

VP����V NP 

 V(يتناول الحسـاء) إلـى الفعـل     VPهذه القاعدة تسمح بتحليل المركب الفعلي 

  (الحساء). NP(يتناول) والمركب االسمي 

وبي للغة بواسطة البرولوغ ينطلق من قمة الشّـجرة التّركيبيـة   إذن التّحليل الحاس

وينحدر نحو أوراقها المتمثلة في األجزاء المكونة للجملة حتى يبين بأن هذه الجملـة  

سليمة البناء كما يحددها النّحو الذّي يعتمد عليه بإعادة كتابة الرموز غيـر النّهائيـة   

  .14لجملة)بالرموز النّهائية (األجزاء المكونة ل

وبالتّالي، يتيح البرولوغ تحليال مبسطا وفعالية محترمـة لكـل أنـواع األنحـاء     

الواضحة والمعبرة، غير أنه يملك خاصية تحد من استعماله تتمثل في كونـه يقـوم   

بتحليل معمق لكل الفروع مبتدئا من اليسار إلى اليمين قبـل أن ينـزل إلـى الفـرع     

الفرع وما تفرع عنه يجعله يعمل في دائـرة مفرغـة    الموالي، فالتّشابه الحاصل بين

كما هي الحال هنا حيث المركب االسمي هو مفعول به ولكن قد يكون فاعال أيضا أو 

  .15اسما مجرورا
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وفي األخير، نخلص إلى أن البحث فـي الـذّكاء االصـطناعي فـرض     : خاتمة

اللسـاني والمجـال   التّواصل بين مجالين قد يبدوان في الظاهر متنافرين هما المجال 

الحاسوبي من خالل العمل سويا على إعداد برامج لمعالجة اللغة، وذلك عبـر لغـة   

الذّكاء االصطناعي برولوغ التي تتمتع بكثير من المزايـا لتمثيـل الجملـة تركيبيـا     

  وتحليلها قصد معرفة مدى سالمة بنائها النّحوي.
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وذج ونم رس اللسانيالدمظهر من مظاهر تطور  يةاللسانيات الحاسوب: الملخص

، وهي بذلك تسعى إلى يةقنالتّفريد من نماذج االنفتاح على العلوم األخرى؛ ال سيما 
. وقد ظهـرت جهـود   يةلحل بعض المشكالت اللغو يةاستثمار المستجدات الحاسوب

تبقى متواضعة وفي حاجة ماسة إلى مزيد مـن  لكنّها  حثيثة في هذا المجال، يةعرب
  مستجدات.  طوير لمسايرة الالتّاإلثراء و

 يـة للغة العرب يةالمعالجة اآللوانطالقا من ذلك؛ يأتي هذا البحث المعنون بـ : 

يـات"؛ برنامجـا   النّلحديث "إنما األعمـال ب  يةبين الواقع والمأمول: دراسة تطبيق

لتسليط الضوء على فرع مهم من فـروع اللسـانيات   "الخليل: و"مشكال" أنموذجاً؛ 
ـ يةللغة العرب يةعالجة اآلل، أال وهو "الميةالحاسوب عرف علـى بعـض   التّ". وذلك ب

، وتوصيف طريقة عملهما من جهـة؛ ومـن   -الخليل ومشكال–البرامج الطموحة 
ـ جهة أخرى تقديم تقييم موضوعي الستكشاف واقع هـذا المجـال علـى     عيد الص

مـال  لحديث: "إنّما األع يةتواجهه، من خالل دراسة تطبيق التيحديات التّالعربي، و
  يات"، اعتمادا على هذين البرنامجين.النّب

 ، الخليـل ية، اللغة العربية، المعالجة اآللية: اللسانيات الحاسوبيةالكلمات المفتاح
  مشكال....

Summary: Computational linguistics is a manifestation of the 
development of the linguistic lesson, and a unique model of openness 
to other sciences, especially technology, and it seeks to exploit 
computer developments to solve some language problems. There has 
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been a strong Arab effort in this field, but it remains modest and in 
urgent need of further enrichment and development to keep pace with 
the developments. 

Based on this, this research entitled: Automatic processing of the 
Arabic language between reality and hope: an applied study of the talk 
"but works intentions"; programs: "Khalil" and Mishkal "model; 
Automatic processing of the Arabic language by identifying some of 
the ambitious programs - Khalil and Mashkal - and describing their 
method of work on the one hand; With intentions, "depending on these 
two programs. 

Keywords: Computational Linguistics, Automated Processing, 
Arabic, Khalil, Mashkal 

  

ةفرضت اللسانيات الحاسوب: مـة مقدعلى غرار العديد مـن العلـوم   -منطقها  ي
؛ في -كنولوجي المتسارعالتّطور العلمي والتّظهرت إلى الوجود بفضل  التي يةقنالتّ

رس اللساني على العلـوم  الدماذج الفريدة من نماذج انفتاح أهم النّ صورة واحد من
 ...يةوالعصـب  يةع، والرياضيات، والعلوم الطبفس، وعلم االجتماالنّاألخرى؛ كعلم 

. يةلحل بعض المشكالت اللغو يةوهي بذلك تسعى إلى استثمار المستجدات الحاسوب
  انتشـاراً  يةمن أوسع مجاالت اللسانيات الحاسـوب  يةوتعد تطبيقات البرمجة اللغو

لكنّهـا   المجال،مجهودات حثيثة في هذا  يةالعرب يةحيث ظهرت على الساحة اللسان
طـوير لمسـايرة   التّتبقى متواضعة وفي حاجة ماسة إلى مزيـد مـن اإلثـراء و   

  المستجدات.  
للغـة   يـة "المعالجـة اآلل واقع ومسـتقبل   وانطالقا من ذلك؛ يناقش هذا البحث

أنموذجـاً   -مشكال والخليل–عرف على بعض البرامج الطموحة التّ". وذلك بيةالعرب
لهما من جهة؛ ومن جهة أخرى يسعى البحث إلى تقديم تقيـيم  وتوصيف طريقة عم

تواجهـه، مـن    التيحديات التّعيد العربي، والصموضوعي لواقع هذا المجال على 
يـات"، اعتمـادا علـى هـذين     النّلحديث: "إنّمـا األعمـال ب   يةخالل دراسة تطبيق

  البرنامجين.
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أهـم   من يةللغات الطبيع يةالمعالجة اآلل :يةللغة العرب يةواقع المعالجة اآلل -1
 يةالمباحث المتعلقة بحوسبة اللغة، حتى أنها تطلق أحيانا على اللسـانيات الحاسـوب  

نفسها، رغم تعدد تطبيقات هذه األخيرة، وتشعبها؛ حيث تبرز أهميتها انطالقاً مـن  
ـ فالنّ، ويةمختلفة على غرار اللسانيات، والعلوم العرفان يةارتباطها بفروع علم  يةس

ي يعد مجاالً خصباً للتفاعل بـين  الذّكاء االصطناعي، الذّوالفلسفة، والرياضيات، و
 اإلنسان واآللة.

خلـق   يـة للغة هـي عمل  يةالمعالجة اآلل للغة: يةمفهوم المعالجة اآلل -1-1

صوص المكتوبـة والمنطوقـة آليـاً؛ أي دون    النّ، تحلل يةأنظمة وبرامج معلومات

وذلك من أجل مساعدة المستعمل للحاسوب على حل بعض األمور تدخل اإلنسان، 

ـ ، ويـة رجمـة اآلل التّوالمسائل المتعلقة باللغة، مثل بـرامج   دقيق اإلمالئـي  التّ

 ، وتحليل الخطاب آلياً، واإلحصاء اآللي للمفـردات يةواآلل صةوالقواعدي، والخال

  .1وبرامج إنتاج المصطلحات...

علـى   طبيـق اآللـي  التّهـي   يةلسانيات الحاسوبفالمعالجة من وجهة نظر ال

 اللغة وذلك بتغييرها وتحويلها، وإبداع شيء جديد اعتمـاداً  مجموعة من نصوص
 من علوم اللسانيات واإلعالم اآللي عليها، ويتم كل ذلك باستعمال تقنيات وأدوات

المعـارف   فرقة عند المعالجة بين وصـف التّويجب  ،(modélisation)مذجة النّو

عبير عن هذه المعارف في نماذج باسـتخدام تقنيـات   التّوظيفة اللسانيات؛ و وهي

الة مستمدة من علوم الحاسـوب وهـي وظيفـة علـم اللغـة      فع واستراتيجيات

  .2الحاسوبي
تجـري عـن   ، فيعني أن هذه المعالجـة  (Automatique) - يةأما كونها آلـ

تستعمل  التياإلنسان. واآللة بواسطة  تجري التيطريق اآللة في مقابل العمليات 

كنولوجي قادراً على التّطور التّي أصبح بفضل الذّفي هذه المعالجة هي الحاسوب 
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متتابعة تقـوم   ية، وتحويلها إلى حركات حسابيةمعالجة معطيات ذات طبيعة لسان

  مذجة.النّأو جزئيا وهو ما يعرف ب بها اآللة وفق تسلسل زمني كليا
للغة تعني: "استخدام أجهزة الحاسـب فـي معالجـة اللغـة      ةيإن المعالجة اآلل
 بين اللّغـات  يةرجمة اآللالتّمفيدة مثل:  يةمن أجل أغراض علم المكتوبة والمنطوقة

واستخالص المعلومات من مواقع الويب وقواعـد البيانـات وبنـوك المعلومـات     
وتخزين ومعالجة  للحاسوب على فهرسة يةالمتصلة باألنترنت، بفضل القدرات العال

واستدعاء البيانات والمعلومات، مما يجعل اإلنسان قادراً علـى اسـتثمار أقصـى    
، وبمـا يجعـل   يةعامل الطبيعالتّطاقات وإمكانات الحاسوب بسهولة ويسر عبر لغة 

علـى مسـتوى الكلمـة     يةالطبيع يةالحاسوب قادراً على أن يفهم لغة اإلنسان العاد
ريده اإلنسان عبر هذا الفهم"والجملة والمعنى، وي3نفّذ ما ي.  
 للنصـوص  يـة جزئة اآللالتّللغة بعدة مراحل على غرار:  يةوتمر المعالجة اآلل

حوي...، كما توجد طرق أخرى حديثة تعتمـد علـى   النّحليل التّرفي، الصحليل التّ
  .4المدونات

تقوم  )(TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE LA LANQUEللغة  يةإذاً: المعالجة اآلل
 .يـة في لغة طبيع (نصوص أو مدونات) المعبر عنها يةمعالجة معطيات لغوعلى 

عبيـر عنهـا   التّوحتى يمكن معالجة هذه المعطيات يجب توضيح قواعـد اللغـة و  
 يةباستخدام بـرامج حاسـوب   يةوحساب يةتكون عمليات(modèles)  بواسطة نماذج

(Programmes)ةة اآلل. ولذلك "تعتمد المعالجللغة بشكل أساسي على الظـواهر   ي
معمقة...؛ إذ ال يمكـن أن تـتم هـذه     ية، فهي تتطلب دراسة ألسنيةوالقواعد اللغو

بدورها تساعد على رفـع   التيالمختلفة  يةظريات اللّغوالنّإال باالعتماد على  يةالعمل
رفي الصلمفردي وباس وتحديد المعاني لكّل جزء نصي حسب السياق اللّغوي والتّاال
  .5اللي"الدحوي والنّو
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للغـة   يـة المعالجـة اآلل  وبعض تطبيقاتها: يةللغة العرب يةالمعالجة اآلل -1-2
، نظراً ألنها تعتبـر  يةاستراتيج يةتكتسي أهم ية، كغيرها من اللغات الطبيعيةالعرب

 اطقين بهـا النّن غير انتشاراً، ولتزايد اإلقبال على تعلمها م يةمن أكثر اللغات العالم
في تيسـير هـذه    يةللغة العرب يةدد كان ال بد أن تساهم المعالجة اآللالصوفي هذا 

  وزيادة انتشارها. يةالعمل
طبيقات في هـذا المجـال، تسـعى إلـى "إنجـاز      التّلقد ظهرت العديد من     

ـ  يةبرمجيات تتماشى مع خصائص اللغة العرب ذه ، من حيث استخدام الحاسـوب به
مثل هـذه   ية. وتتجلى أهم6وقواعدها بواسطة الحاسوب" يةاللّغة، وتعليم اللغة العرب
 يةعليمالتّربوي في أنها تساهم في "تنويع الوسائل التّعليمي والتّالبرامج ذات االهتمام 

للمتعلّم بطريقة جذّابة تقوده خطوة ثم خطوة نحو  يةفي تقديم المادة اللغو يةوالمنهج
  .7للغة" يةالمفاهيم األساس استيعاب
ةرجمة اآللالتّا في مجال أمكاء االصطناعي عن طريق الذّتعني: "تدخل  التي، ي

المخزنة  يةوالمعرف يةرجمة عن طريق األنماط اللّغوالتّمساعدة الحاسوب ألداء فعل 
. فقـد  8يتـرجم منهـا"   التيبفعل تراكيب ومصطلحات يسترجعها في مقابل اللغة 

الالت الـد هذه البرامج إلى حد ما؛ تقديم توصيفات لكثير مـن البنـى و   استطاعت
، نظـراً ألن  يـة ذات نوع يـة لم تحقق ترجمة آللكنّها  ،يةفي اللغة العرب يةركيبالتّ
دون  -كما هم معلوم–صوص، وهذه األخيرة ال تتم النّفهم  يةرجمة مرتبطة بعملالتّ

  ص.النّي يرد فيه الذّالثقافي اإلحاطة بالموقف االجتماعي والسياق 
 يـة للغـة العرب  يـة رجمـة اآلل التّوهناك مشكالت أخرى تقف عائقا أمام نجاح 

"، "بحيث أن الجمل في اللغة المترجم يةوغيرها من اللغات، تتعلّق بمشكلة "الالنحو
 ، وكذلك مشكلة اللُّبس، وهي المشكلة الكبـرى يةحوالنّإليها، ال تتطابق مع قواعدها 

ـ ص المترجم يتوقّف علـى تحديـد دال  النّنظراً إلى أن فهم  يةرجمة اآللالتّفي  ه لتّ
  .9بدقة"
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على غرار تخزين  يةللغة العرب يةوثمة تطبيقات أخر من تطبيقات المعالجة اآلل
، حيـث  يـة المعلومات وحوسبة المعاجم في شكل كتب ووثائق مكتوبة باللغة العرب

صوص نظـراً النخفـاض   النّتخلصات والمعاجم، وأصبح من الممكن تخزين المس
  صالـنّ تكاليف حفظها، مما مكّن من تحقيق عمليات المعالجة للكلمـات وبحـث   

وكذلك البحث عن كّل مصطلح في الملف أينما كان هذا المصطلح، سواء في حقل 
  .  10ص أو المعجمالنّالعنوان أو 

في نجاح  يةمت الحوسبة اللسان؛ فقد ساه-حوسبة المعاجم–سبة لهذا األخير النّوب
بشكل كبير، وتمظهرت في صور مختلفة علـى شـكل:    يةوانتشار المعاجم اللسان

بكة، كمـا اختلفـت   الشّمبثوثة عبر  يةأقراص مضغوطة، وعلى شكل معاجم تفاعل
؛ تتميـز  يـة ، ومتعددة اللّغات...، وخالفاً للمعاجم الورقية، ثنائيةأنواعها بين: أحاد

كلهـا دون   يةالمعجم يةصالنّالبحث في المادة  يةم المحوسبة بأنّها توفّر إمكانالمعاج
االقتصار على مدخل واحد، وهذا ما يوفّر كثيراً من األمثلة، ناهيك عن سـرعتها  

  .  11في الوصول إلى أهدافها
 عريف ببرنامجي "مشكال" و"الخليل":  التّ -2

  برنامج "مشكال":   -2-1

صـوص  النّتشـكيل  ل برنامج "مشكال" هو برنامج لبرنامج:عريف باالتّ 2-1-1
، وبلوغـه يقتضـي   يةاللغة العرب يةمسائل المعالجة اآللأهم  ي يعد منالذّ، يةالعرب

 .ركاتالشّتجاوز عقبات عديدة، وقد أهمت هذه المسألة الكثير من الباحثين، وحتى 
تتبعهـا   يةمر؛ بإطالق نسخ تجريبحسين المستالتّطوير القائم على التّوالبرنامج نتاج 

ويأتي هذا المشروع في ظـّل فـراغ    نسخ محسنة، واالستفادة من بعضها البعض،
كبير، ليقدم مشروعا مفتوح المصدر للتشكيل، كما يعتبر البرنامج المتـاح الوحيـد   

 .12للمستخدم العربي واألجنبي حاليا على األنترنت
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 يةبرنامج "مشكال"، هو أداة بصـر  13:طريقة عمل البرنامج ومزاياه -2-1-2
 :من مزايا هذا البرنامج. و .kaleidoscopeلصنع األشكال الملونة المزخرفة 

 ؛يةتشكيل آلي للنصوص العرب •
 تصحيح المستخدم للتشكيل المقترح؛ يةإمكان •
 .استعمال البرنامج مساعدا للتشكيل •
إن  يمكـن    ميزة لبرنامج "مشكال" أنه يقترح تشكيال آليا لأهم لنص، ومـن ثـم

شكيل، إذا وجد به خطأ، أو لم يكن المقصود كذلك، وهـذه  التّللمستخدم أن يصحح 
جريبي مساعدا للتشكيل أكثر من كونه تشـكيال  التّالميزة تجعل من اإلصدار الحالي 

 آليا.
 :والبرنامج مرفق بأدوات أخرى

 .يةصوص العربالنّمحلل صرفي للكلمات، و •
 حذف الحركات. •
 ص إلى قائمة كلمات.النّتحويل  •
عريـف  التّتوليد مختلف أشكال االسم بإضافة الزوائد كحـروف العطـف و   •

 والضمائر المتصلة.
 اء المربوطة.التّتوحيد أشكال الهمزات واأللفات و •
 تصنيف الكلمات إلى أسماء وأفعال. •
 ص.النّفي  يةتحديد الجمل العرب •
 تحويل األعداد إلى كلمات. •
 ).يةخر حرفها (القافترتيب الكلمات حسب آ •
 عر العربي العمودي إلى عمودين.الشّتنسيق  •
 .يةال تدعم العرب التيص والحروف لالستخدام في البرامج النّقلب  •
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  برنامج "الخليل":   -2-2

-حاسـوبي  تطبيق هو رفي"الص "الخليل برنامج عريف بالبرنامج:التّ -2-2-1
 كجـذرها  بهـا  المتعلقـة  يةرفالص المعارف لتحديد الكلمة "تحليل إلى هدفي لساني

ـ  األدوات مـن  ظامالنّ هذا ويعد ووزنها. ونوعها والحقتها وسابقتها  فـي  يةالرئيس
 للمعالجـة  األخرى األنظمة يةبن في يدخل فإنه لذا بالحاسوب، يةالعرب اللغة معالجة
   .14الحاسوبي" العربي المعجم ومنها
ـ برنامج الخليل مشاركة فيه: للمشروع وال يةالجهات الراع -2-2-2 رفي الص

  :15؛ وهيصصةالمتخ يةهو ثمرة شراكة مجموعة من المؤسسات العلم
 والعلـوم  والثقافـة  يةللترب يةالعرب المنظمة في العلمي والبحث العلوم إدارة •

)alecso( .  
  اإلعالميات.و البحث مخبر وجدة، األول محمد جامعة •
  ).ية(السعود يةقنالتّو للعلوم العزيز عبد الملك مدينة •
 بدمشق. يةالعرب اللغة مجمع •
ـ  حليـل التّ نظام يسمح :16توصيف عمل البرنامج -2-2-3 للبرنـامج  رفيالص 

 المـدخل  كان فإذا نصا). (أو جملةً تؤلِّف كلمات مجموعةُ أو مفردة، "كلمةٌ بإدخال:
 حـدة  علـى  منهـا  كلٍّ تحليَل وأعطى تباعا، كلماتها ظامالنّ عالَج نصا)، (أو جملةً
  ص.النّ سياق عن مستقلَّةً

 جزئيـا  أو سـمع)،  (نحـو:  كليا مشكولةً الكلمةَ "يقبل بأنه اإلدخال نظام ويمتاز
  سحب). (نحو: البتة مشكولة غير أو تعلُّم)، (نحو:

 فـي  للكلمـة؛  المختلفـة  جـوه الو يراعي أنه رفيالص حليلالتّ نظام مزايا ومن
  ن:التيح

  وهم...) وهم، وهم، وهم، وهم، = وهم (نحو: مشكولة غير كانت إذا  األولى:
  نحو: ص؛النّ في سياقها عن مستقلةً كانت إذا :يةالثان
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  يرمي)، رمى الفعل: (من رمتْ + فَ = فَرمتْ -
  يفْرم). فَرم الفعل: (من فَرمتْ -

 كان ولما الكلمة. الستعماالت تبعا أخرى إلى كلمة من الوجوه هذه عدد ويختلف
حليِلالتّ نظام رفيالص النّ في سياقها عن مستقلةً الكلمةَ يعالج،تحليله نتيجة فإن ص 

ـ  المحلِّل مهمةُ الحد هذا عند وتنتهي للكلمة. الممكنة الوجوه جميع تتضمن رفيالص 
 صالـنّ  سياق يوافق ما الوجوه هذه بين من يختار يالذّ حويالنّ المحلِّل مهمة لتبدأ

  تماما.
 اسما أو فعالً تكون أن تعدو ال أنها أيضا يةالعرب اللغة في الكلمة خصائص ومن

  حرفًا؛ أو
 (نحو: والمزيدة؛ لمجردةا ،يةوالرباع يةالثالث األفعال جميع فيستوعب الفعل، أما
،فَعر ،نَقَّب ،كَبَل...). كَببروالمصادر األسماء جميع على فيشتمل االسم، وأما تَس 

 الحـرف  وأما أمس...). وِراثَة، كبير، عاِلم، كتاب، (نحو: والظروف... فاتالصو
 ال أن، مـن،  (نحـو:  والعطـف...  والجزم صبالنّو الجر حروف جميع فيتضمن
  و...).

  في: للكلمة رفيالص حليلالتّ وجوه تَشترك أن يمكن كل،الشّ غيابِ وبسببِ
  (فعل). ورد (اسم)، ورد = ورد نحو: ؛يةوالفعل يةاالسم •
  (حرف). رب (اسم)، رب = رب نحو: ؛يةوالحرف يةاالسم أو •
 (حـرف  عدا عدو)،ي عدا الفعل: (من عدا = عدا نحو: ؛يةوالحرف يةالفعل أو •
.(جر  
 بـلْ  (مصـدر)،  بـلٌّ  (فعل)، بلَّ = بل نحو: ؛يةوالحرف يةواالسم يةالفعل أو •

  (حرف).
 واسـم  فعٌل هي يعاِلجها التي الكلمةَ أن يفترض رفيالص حليِلالتّ نظام فإن لذا،
  وحرف.
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 لوجـوه ا جميع يتضمن رفيالص حليلالتّ نظام (مخرجات) خرج فإن هذا وعلى
 أو اسـما  أو فعـالً  تكون أن تعدو ال آنفًا ذكرنا كما وهي المعالجة. للكلمة الممكنة
  حرفًا.

 خرجه في سيعطي رفيالص المحلِّل فإن (سلم)، هي خلالد كلمة كانت إذا مثال:
  :يةاآلت الوجوه

• لَمَل). وزن على مجرد ثالثي (فعل سفَع  
• ملوزن على مجرد ثالثي (فعل س َل).فَع  
• لَّمَل). وزن على مزيد ثالثي (فعل سفَع  
• لْمَل). وزن على (مصدر سفَع  
• لْمَل). وزن على (اسم سفَع  
• لْمَل). وزن على (اسم سعف  
• لَمَل). وزن على (اسم سفَع  
  فُعل). وزن على (اسم سلَّم •
  :يةفإذا كانت الكلمة فعالً، أعطى المحلل المعلومات اآلت 
  أمر). مضارع، (ماضٍ، فعلال صيغة •
  استفعَل...). تفاعَل، فَعل، أفعل، (فعل، وزنه •
  س...). ف، (و، سابقته •
  المتصلة). صبالنّ ضمائر المتصلة، الرفع (ضمائر الحقته •
  جذره. •
  نحن...). هو، (أنتَ، إليه المسند الضمير •
  للمجهول. أو للمعلوم بناءه •
  زيادته. أو تجرده •
  (بالحركات). امالتّ كلالشّب ضبطه •
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  وإذا كانت الكلمة اسما، أعطى المحلل في خرجه:
  بـ...). أل، (و، سابقته •
  المتصل). الجر (ضمير الحقته •
  تَفَعلُل...). فَعيل، (إفعال، وزنه •
  علم...). اسم ظرف، صفة، (مصدر، االسم نوع •
  جذره. •
 اسـم  فاعـل،  "اسم مشتق اسم جامد، (اسم واالشتقاق الجمود جهة من نوعه •
  الفاعل..."). اسم مبالغة عول،مف

  مصروف). رف،الص من (ممنوع صرفالتّ جهة من نوعه •
  مؤنث). (مذكر، أنيثالتّو ذكيرالتّ جهة من نوعه •
 جمـع  سـالم،  مـذكر  جمع (مثنى، والجمع يةثنالتّو اإلفراد جهة من نوعه •

  تكسير...).
  صغير.التّ جهة من ونوعه سبة،النّ جهة من نوعه •
3- ةبيقطالتّراسة الدونتائجها: ي 

 يةالمستهدفة من خالل هذا البحث في إجراء دراسة لسان يةطبيقالتّراسة الدتتمثل 
 يةيات"، من خالل المعالجة اآللالنّبوي المشهور: "إنما األعمال بالنّللحديث  يةحاسوب

تائج المتحصل عليهـا، ثـم   النّللحديث باستخدام البرنامجين المذكورين، ومالحظة 
قـائص المسـجلة، القتـراح    النّيمها لمعرفة مدى نجاعة البرنامجين، وتسـجيل  تقي

  توصيات لتطوير البرنامجين.
  يات" باستخدام برنامج "مشكال":النّلحديث "إنما األعمال ب يةالمعالجة اآلل -3-1

إنمـا األعمـال   " نص الحديث المراد دراسته هو قوله صلى اهللا عليـه وسـلم:  

امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى  يات، وإنما لكلالنّب
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اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلـى مـا   

  .17رواه البخاري ومسلمهاجر إليه" 
تـائج  النّوبعد إدخال الحديث كما هو دون تشكيل إلى البرنـامج؛ تـم تسـجيل    

  :يةورة الموالالصالموضحة في 
  

  
  تائج المتحصل عليها في برنامج "مشكال"النّ): يمثل 1كل (الشّ

تائج المتحصل عليها وتقييمهـا، مقارنـة مـع    النّيوضح الجدول اآلتي؛ مقارنة 
  صويبات:التّ

  مالحظات  صويبالتّ  قييمالتّ  المخْرجات  المدخَالت
    اَألعماُل  خطأ  ياتالنّبِ الَْأعماَل ِإنَّما  ياتالنّإنما األعمال ب

    //  صحيح  ِلكُلِّ وِإنَّما  وإنما لكل
  لم يشكّل  امرٍِئ  خطأ  امرئ   امرئ 
    ما نَوى  خطأ  نَوى ما  ما نوى
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فمن كانـت هجرتـه   
  إلى اهللا ورسوله

نكَانَتْ فَم تُهرجِإلَى ه   
  ورسوِله اِهللا

    //  صحيح

    فَهِجرتُه  خطأ  فَهِجرته  فهجرته 
    //  صحيح  ورسوِله اِهللاِإلَى   ى اهللا ورسولهإل

ومن كانت هجرتـه  
  لدنيا يصيبها

نمكَانَتْ و تُهرجا هنْيِلد
  يصيبها 

    //  صحيح

    َأوِ امرَأة  خطأ  امرَأةُ َأوِ  أو امرأة
    ينْكحها  خطأ  ينْكحها  ينكحها

    فَهِجرتُه  خطأ  فَهجرتْه  فهجرته 
    //  صحيح  ما ِإلَى  إلى ما

    هاجر   خطأ  ِإلَيه هاجِر  هاجر إليه
يالحظ من خـالل الجـدول    تائج المتحصل عليها وتقييمها:النّتحليل  -3-1-1

؛ أي 08/14قام بهـا البرنـامج تُقـدر ب:     التيأعاله أن معدل الخطأ في المعالجة 
  ي نظر البحث، وذلك لسببين:وهي نسبة مقبولة إلى حد بعيد؛ ف %. 57.14بنسبة 
والسطر  ) : اَألعماَل/ اَألعماُل01كما في السطر رقم ( يةبعض األخطاء جزئ -
 ): ما نَوى/ ما نَوى، فالخطأ كان في كلمة واحدة مـن جملـة أو تركيـب   04رقم (

  وليس في الجملة كلها.
ـ    النّعديل على التّيتيح البرنامج  - شـكيل  التّاقتراح تـائج المتحصـل عليهـا، ب
م البرنامج نفسه جملة مـن االقتراحـات، وهـي تتضـمن فـي      الصقدحيح، كما ي

  ائب.الصمجموعها االقتراح 
  :يةتائج يتبين أن سبب الخطأ راجع إلى أحد األسباب اآلتالنّوعند تحليل هذه 

لمكفوفة إذ لم يراعِ البرنامج الفرق بين "إن" العاملة، وا حوي،النّدقيق التّعدم  -
     عن العمل بـ "ما"، كما في قوله: إنّمـا األعمـاَل، فنصـب األعمـال اسـماً إلن 

  واب أنها مبتدأ محصور، وحقّه الرفع.  الصو
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  ، كـالخلط بـين حـرف الجـر    للحرف يةحوالنّعرف على الوظيفة التّعدم  -
لكلمـة.  شكيل بجر آخر االتّي ال عمل له في قوله: فَهجرته، فكان الذّوحرف الربط 

فريق التّوكذا في قوله: أو امرأة، إذ جعلها على االستئناف ال على العطف. أو عدم 
  بين المبني للمجهول والمبني للمعلوم، كما في قوله: ينْكحها بدل ينْكحها.

، وقد حدث ذلك في ثالثة مواضـع: نَـوى/   فريق بين الفعل واالسمالتّعدم  -
جه ،اجِره /راجى، هنَو.تْهرجه /تُهر  

كما في قوله: امرئ، حيث تركها البرنـامج دون   عرف على الكلمة،التّعدم  -
  تشكيل.
يـات" باسـتخدام برنـامج    النّلحديث "إنما األعمـال ب  يةالمعالجة اآلل -3-2

  "الخليل":
ـ حليـل  التّللحديث المذكور بواسـطة برنـامج    يةأفضت المعالجة اآلل رفي الص

    :يةور اآلنالصتائج الموضحة في النّسجيل "الخليل" إلى ت
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 تائج السـابقة النّفي ضوء   تائج المتحصل عليها وتقييمها:النّتحليل  -3-2-1

تائج نفسها، سواء كان اإلدخال كلمة مفـردة، أو  النّيالحظ ابتداء أن البرنامج يعطي 
  مدخَُل مشكوال أم غير مشكول.جملة، أو نصا كامال، وسواء كان ال

 المختلفـة  الوجـوه  يراعـي  أنه -اإلشارة سبقت كما– البرنامج هذا مزايا ومن
ومن حيث معناهـا   لُكَلِّ...)، ِلكُلَّ، لَكَلُّ، لَكَلَّ، = لكل (نحو: شكلها: حيث من للكلمة
  نحو: ؛ص وخارجهالنّداخل 
- نموصول). (اسم من + فَ = فَم  
- نل:الفع (من فَم نم .(نمي 
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  ومن حيث كونها اسما أم فعالً، نحو:
 هاجر (فعل ماض)؛ -
  هاجِر (اسم فاعل)، -

 نظام يتيحها التي لالحتماالت تبعا أخرى إلى كلمة من الوجوه هذه عدد ويختلف
 عـن  مسـتقلةً  الكلمـةَ  يعالج رفيالص حليِلالتّ نظام كان ولما للكلمة. يةالعرب اللغة
 كانـت  سـواء  الممكنة؛ الوجوه جميع تتضمن تحليله نتيجة فإن ص،النّ في سياقها

 مغفـالً  فقط، رفيالص ظامالنّ يعتمد البرنامج أن إلى راجع وهذا خاطئة. أم صحيحة
 وال تماماً، مقبولة غير عليها المتحصل تائجالنّ بعض أن غير حوي.النّ ظامالنّ قواعد
  البرنامج. عيوب أبرز أحد يعد وهذا حوي،النّ وال رفيالص ظامالنّ مع تتوافق
  وصيات:  التّنتائج البحث و -3-3
لغة متميزة بطواعيتها وأسبقيتها على غيرها من اللغـات فـي    يةاللغة العرب -

  نظامها وديناميته. ية، بسبب حركيةاالستجابة إلى المعالجة اآلل
ما تملكه من خصوصيات أهلتهـا  دليل على  يةمكن من حوسبة اللغة العربالتّ -

قابلـة   ية، وهو ما يؤكد أنّها لغة حضاريةالعالم يةناعة اللغوالصإلى دخول مجتمع 
  طور الحضاري والعلمي.التّللتطور ومواكبة 

  قنيـات الحديثـة  التّ؛ تسـتوعب  يةال بد من محاوالت جادة، وأكثر استمرار -
  .يةالعرب للغة يةالمعالجة اآلل يةوتؤكد على أهم

  هن البشري مع اللغة.الذّاشتغال  يةللّغة تهدف إلى تفسير كيف يةالمعالجة اآلل -
  .يةللغة العرب يةال يزال الحاسوب لم يصل إلى صورة مكتملة للمعالجة اآلل -
 يـة للغـة العرب  يةبرنامج مشكال من البرامج الواعدة في مجال المعالجة اآلل -

، وتقدر نسبة الخطأ فيه بحـوالي:  يةونصوص اللغة العربحيث يسمح بتشكيل جمل 
  الجهود المبذولة في هذا المجال. ية% تقريباً، وهي نسبة تدّل على أهم 40
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طـوير  التّتائج المشرفة لبرنامج مشكال يبقى البرنامج في حاجة إلى النّرغم  -
  بــ : يوصي البحثحيين المستمر إلعطاء نتائج أفضل، ومن هنا التّو

فريق بين أنواع الكلمة فـي اللغـة   التّيسمح ب بمدقق نحوي،تزويد البرنامج  -
للحروف من جهة، ومـن   يةحوالنّ(االسم والفعل والحرف)، وبين الوظائف  يةالعرب

  مييز بين الحروف العاملة وغير العاملة.  التّجهة أخرى 
ظـام  النّمـات  عرف على جميع كلالتّتزويد البرنامج بقاعدة بيانات تسمح له ب -

  اللغوي العربي.
تائج المشرفة المتحصل عليها، النّرفي؛ فإنّه رغم الصسبة لبرنامج الخليل النّوب -

إال أنّه يالحظ وجود بعض العيوب في نتائج المعالجة لعل أبرزها إعطاء احتماالت 
ة ص يقبل ذلك أم ال، كما أنه يعطي احتماالت مهملالنّكثيرة للكلمة سواء كان سياق 

  البحث بـ: يوصيوخاطئة أحيانا، وانطالقاً من ذلك 
صـوص  النّعامل بطريقة مختلفة بين التّعمل تسمح له ب يةتزويد البرنامج بآل -

  تائج.النّالمشكولة وغير المشكولة، لتضييق 
  تزويد البرنامج بقاعدة بيانات تسمح له بتجنب إعطاء نتائج مهملة وخاطئة. -
صوص، من خالل جعلـه  النّه لمعالجة الكلمات داخل تطوير البرنامج وتطوير - 

عرف على الكلمة بدقّة أكثر، وذلك التّقادراً على االستفادة من سباق الكلمة ولحاقها، و
  .بتزويده بنظام لغوي يشمل الجوانب المختلفة للغة نحوا وصرفا ومعجماً... الخ

بهـا   ايةينبغي العن التيمن الحقول المهمة  يةللغات الطبيع يةالمعالجة اآلل خاتمة
هن البشـري  الذّتعامل  يةألنها تسمح بحوسبة اللغة، وجعل اآللة قادرة على فهم كيف

يبقى هذا المجال رغم المحـاوالت المشـرفة فـي     يةسبة للغة العربالنّمع اللغة. وب
حاجة إلى بذل مجهودات أكبر؛ تسمح بتطوير هـذا المجـال وتحيينـه لمواكبـة     

باستعادة مكانتهـا   يةلة في اللغات األخرى، مما يسمح للغة العرباإلنجازات المسج
  باعتبارها لغة للعلم والحضارة على مر القرون.
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 إن لكل عصر علومه ومتطلباته، وهذا ما نراه اليوم في عصرنا من تطـور  ملخّص:
قلبت موازين الحيـاة والعلـوم،    التيكنولوجيا التّرجة األولى إلى الدمعرفي وعلمي يعود ب

ي ال يعرف القـراءة والكتابـة،   الذّي ال يتقن استعمالها وليس الذّوتغير مفهوم األمي إلى 
ـ السو يةواالقتصـاد  يـة جميع المجـاالت العلم  صارت مطلوبة في يةقنالتّألن هذه   يةياس

  .يةعليمالتّو يةوالثقاف يةماعواالجت
ي ينبغـي أن نخضـعه لمتطلبـات    الـذّ عليمي التّوما يهمنا في موضوعنا هو المجال 

كاء الـذّ ، وهـذا ال يتـأتّى إالّ باسـتخدام    يـة العصر فيما يخدم لغتنا ويجعلها لغـة عالم 
لـيهم  لغير الناطقين بهـا، تسـهل ع   يةاالصطناعي من خالل إعداد برامج وألعاب تعليم

  تعلّم اللّغة صوتا وصرفا ومعجما وتركيبا. يةعمل
  :  يةساؤالت اآلتالتّومن خالل ما سبق نطرح  •

    عليم؟التّما مفهوم تكنولوجيا 
  لغير الناطقين بها؟ يةعليم في تعليم وتعلّم اللّغة العربالتّوما هي خصائص تكنولوجيا 

متطلباتها؟   وما هي أهم    
عليم في تعلـيم وتعلّـم   التّتكنولوجيا  يةبـ: فعال موسوما وعليه جاء موضوع مداخلتنا

  أنموذجا). duolingoلغير الناطقين بها (تطبيق  يةاللّغة العرب

  أهداف المداخلة:   •
  ومن خالل هذا الموضوع نود أن نصل إلى:    

  استعمالها يةعليم وكيفالتّعريف بتكنولوجيا التّ •
 لغير الناطقين بها يةفي تعليم وتعلم اللغة العربعليم التّودور تكنولوجيا  يةتبيان أهم •
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  عليم /تعلّم/ غير الناطقين بها/التّكنولوجيا/ التّ/ يةاللّغة العرب: يةالكلمات المفتاح
  

Summer  Thr Title: The effectiveness of technology in teaching 
and learning Arabic language for non-native speakers (application 
duolingo model) 

Every age has its own science and requirements, and this is what 
we see today in our era of knowledge and scientific development due 
primarily to the technology that has reversed the scales of life and 
science, and changed the concept of illiterate to the one who does not 
master the use and not who does not know writing and reading, 
because this technology is required in all fields Scientific, economic, 
political, social, cultural and educational 

What is important to us in our subject is the educational field, 
which should be subject to the requirements of the age in the service 
of our language and make it a universal language, and this can only be 
achieved by using artificial intelligence through the preparation of 
educational programs and games for non-native speakers, which 
facilitate them to learn the language voice, morphology, lexicon and 
installation 

 •Through the above we ask the following questions: 
What is the concept of educational technology? 
What are the characteristics of instructional technology in teaching 

and learning Arabic to non-native speakers? 
What are the most important requirements? 
Accordingly, the subject of our intervention is marked by: The 

effectiveness of instructional technology in teaching and learning the 
Arabic language to non-native speakers (application duolingo model) 

 •Objectives of the intervention: 
Through this subject we would like to reach: 
 •Introducing educational technology and how to use it 
 •Demonstrate the importance and role of educational technology in 

teaching and learning Arabic to non-native speakers 
Keywords: Arabic / Technology / Education / Learning / Non-native 

Speakers. 
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ظاهرة العولمة اليوم موضة العصر مة مقد ةجعلت العالم قر التيتعدصـغيرة  ي 
جت جميع مجـاالت الحيـاة منهـا    حيث قربت البعيد، واختصرت المسافات، وول

عليمي، وليس هذا فقط بل أصـبحت لغتهـا لغـة    التّياسي والسالمجال االقتصادي و
وشرطا من شروط المشاركة في هذه الموضة، وعليه سـعى الكثيـر مـن     يةكون

كاء الـذّ عليمـي، وذلـك بإشـراك    التّالباحثين العرب في استغاللها فـي الجانـب   
  .  يةللغة األولى واللغة الثان يةعلمالتّ يةعليمتّال يةاالصطناعي في العمل

  :  يةساؤوالت اآلتالتّومن خالل ما سبق نطرح  •
    عليم؟التّما مفهوم تكنولوجيا  -
لغيـر   يـة عليم في تعليم وتعلّم اللّغـة العرب التّوما هي خصائص تكنولوجيا  -

  الناطقين بها؟
    وما هي أهم متطلباتها؟   -

عليم في تعلـيم  التّتكنولوجيا  يةبـ: فعال موسوماوعليه جاء موضوع مداخلتنا 

  أنموذجا). duolingoلغير الناطقين بها (تطبيق  يةوتعلّم اللّغة العرب
اليوم هو الخلط المنهجي في  يةالعرب يةراسات اللّسانالدإن أبرز ما تعاني منه    

، ولهـذا  أصبحت تشكل عائقا وحاجزا أمـام القـارئ   التيالمصطلحات والمفاهيم 
المتمثلة فـي   يةفريق بين المصطلحات اإلجرائالتّمداخلتنا هذه إلى  ايةتطرقنا في بد

 .يةعليمالتّعلم والتّعليم والتّ
  :  يةعليمالتّعلم والتّعليم والتّالفرق بين مصطلح  -1

  عليمالتّمفهوم  1-1

ـ   التّ) لغة: أ ور" عليم مشتق من الفعل علّم ويعني في لسان العـرب "البـن منظ
 علـيم التّعلُم، المعرِفَـةُ، و الـتّ علَّم َأمر بِالمعروف... وعلَّم يسر، و ):"..هـ711ت(

ذِْليُل، وعلَّم اَألمر تَعلَّمه وَأتْقَنَه ومنْه العـاِلم الفَـاهم الحـاذقُ، وَأولَـه     التّسير والتي
  )1(متَعلّم...".
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ـ سير وتـذليل  التيعليم بالتّعليم نقيض الجهل، ويحصل التّ إن عوبات ألجـل  الص
  تحصيل المعرفة وإتقانها.

عليم علـى أنّـه " اكتسـاب معلومـات     التّعرف "وليد العناتي" ب) اصطالحا: 
تـتم دون   يـة غير واع يةومهارات بشكل قصدي منظم ذلك أن االكتساب هو عمل

، الواضـح  )2(المعرفي واإلدراكي لدى اإلنسان''تخطيط مسبق وهي مرتبطة بالنمو 
عليم غير االكتساب باعتبار األول يحصل من خالل عمليات التّعريف أن التّمن هذا 

  ي يحدث فطريا، أي دون تخطيط مسبق.الذّ، على عكس الثاني يةواع يةوعقل يةذهن
فيـه وظـائف    تسـهم  يةعقل يةعليم قائال: " هوعملالتّويعرف محمد عبد الخالق 

عليم مرهون التّ، ف)3(فكير، ويؤثر هو بدوره فيه"التّذكير والتّمهمة كاإلدراك و يةعقل
  فكير واإلدراك.التّحصيل والتّبالعقل واإلدراك في تحقيق الوظائف ك

تعديل وتغيير في سلوك المتعلم بشكل نسبي عن  يةهو عملم: علّالتّمفهوم  1-2
ـ  التّدريب، ويكون التّطريق المحاولة و فـي   يةعلم بدافع شخصي، ورغبـة شخص

طور، ويكون هنا المـتعلم هـو   التّاكتساب المعارف والمهارات المختلفة والرقي و
نفسه المعلم وال يعتمد على أشخاص غيره بهدف تعلّم معرفة أو مهـارة أو تغييـر   

ـ  يـة فرد يةعليم باعتبار األول عملالتّعلّم غير التّأي بمعنى أن  )4(سلوك، وم بهـا  يق
عليم فيشـترط وجـود   التّالمتعلم ويكون فيها المرسل والمتلقي في الوقت نفسه، أما 

 المعلّم المكون والموجه.

غيـرات فـي   التّنه سلسلة من ى ''ّأعلّم علالتّ) Thorndike( ثورندايك ويعرف
 يةعلم بأنه مجموعة تغيرات تكيفالتّ )Thrope (، ووصف ثروب)5("سلوك اإلنسان

  )6(الؤم مع البيئة.التّلسلوك المرء، وهي في حصيلتها تعبير عن خبرات في تحدث 

صـحيح والممارسـة   التّكرار والتّعلم هو تغيير في سلوك اإلنسان بفعل التّإذن ف
علم هو تغيير شبه دائم فـي  التّ''  ):jamesجامس (دد يقول الص، وفي هذا يةالفرد
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يمومة الد، أي أن عامل االستمرار و)7(زة''لوك ينتج عن الممارسة المعزالس يةإمكان
 علّم واإلدراك.التّ يةلسلوك معين يعزز من عمل

" علـم   يـة عليمالتّ"أنّ يـة ربالتّلقد جاء في "معجم علوم : يةعليمالتّتعريف  1-3
لتسـهيل إنجـاز    يـة تطبيقي موضوعه تحضير وتجريب اسـتراتيجيات بيداغوج 

 دف علمي، فهي بـذلك علـم إنسـاني مطبـق    المشاريع فهي تسعى إلى تحقيق ه
، ويعـرف  )8("يـة موضوعه إعداد وتقديم ما يتيح بلوغ األهـداف العامـة والنّوع  

يندرج فيها  التيعلّم التّلتنظيم وضعيات  يةراسة العلمالدقائال:"هي  يةعليمالتّ"بروسو" 
 يـة عليمالتّعنـى أن  ، بم)9("يةحرك يةأو نفس يةأوجدان يةالب لبلوغ أهداف معرفالطّ

مجال تطبيقي أكثر منه نظري، منطلقها العلمي يتمثل في حل إشكاليات تعليم اللّغة 
للواقع وهذا ألجل تحقيـق   يةراسة العلمالد، وتقديم حلوال في ضوء يةاألولى أو الثان

  الب وعقليته ونفسيته ووجدانه.الطّتعليم لغوي ناجع يظهر في سلوكيات 
ي يهـتم  الـذّ باعتبارها ذلك "العلـم   يةعليمالتّد عيساني يعرف ونجد عبد المجي

ياسة العامة للمعارف السدريس اللّغوي شاملة غير مجزأة من حيث تحديد التّبقضايا 
 يـة وطبيعة تنظيمها وعالقتها بالمعلّمين والمتعلّمين وبطرق اكتسابها وبكيف يةاللغو

خطيط التّيقصد بها  التيياسة العامة السح عريف أدرج مصطلالتّ، هذا )10(تفعيلها..."
 ريقة األنسب لتوصيلها للمتعلمـين الطّواختيار  يةالمسبق قصد تنظيم المعارف اللّغو

 يـة عليمالتّ صـة يتلقاها المعلم والمتعلم فـي الح  التيعوبات الصسطير تحت التّمع 
  ومحاولة تجاوزها.

من خالل أقطابهـا الثالثـة    يةعلّمالتّ يةعليمالتّ يةتعنى بدراسة الوضع يةعليمالتّف
 يـة رق الناجعة في إنجـاح العمل الطّ، محاولة إيجاد يةالمعلم والمتعلّم والمادة المعرف

فـي   يةالمقدمة له مراع يةمن خالل إيصال وإكساب المتعلّم للمادة المعرف يةعليمالتّ
  .يةالوجدانو يةواالجتماع يةوالعوامل النفس يةذلك الفروق الفرد
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في : المعلّم والمتعلّم والمحتوى ويمثل  يةعلمالتّ يةعليمالتّ يةوتتمثل عناصر العمل
)هو المالـك  Professeurريقة، فالمعلّم (الطّيداكتيكي، ثم الدلهذه األقطاب بالمثلت 

): هـو محـور   Apprenantي يسعى إلى إيصاله إلى المتعلم، المتعلم(الذّللمعرفة 
) يتمثـل  Contenu، يمثل المتلقي للمعلومة، والمحتوى (يةعلمالتّ يةعليملتّا يةالعمل

 يـة والعقل يـة هنالذّيجب أن يراعى فيها قـدرات المـتعلم    التي يةفي المادة المعرف
 يةرائـق بـين طرائـق كالسـك    الطّ): تتعدد Le chemin/ Methodريقة(الطّو

ـ مـا طرائـق   وطرائق حديثة على حسب استخدام المعلّم لها، أ دريس فتعنـي ''  التّ
يتم بواسطتها تنظيم المجال الخارجي للمـتعلم مـن أجـل     التيمجموعة األساليب 
،وبمعنى آخر تعني ''خطوات محددة يتبعها المعلـم  )11(معينة'' يةتحقيق أهداف تربو

 ، ويعرفها محمود)12(''يةراسالد يةلتحفيظ المتعلمين أكبر قدر ممكن من المادة العلم
دريس مفهوم أوسع وأبعد من مجرد التّكامل الناقة ورشدي طعيمة بقولهما:''طريقة 

، أي أن طريقة تلـك الخطـوات   )13('يقوم بها المعلم في الفصل' يةإجراءات تدريس
للمـتعلّم وتختلـف    يـة يتّبعها المعلم ألجل توصيل المعرفة العلم التيواإلجراءات 

  دريس من معلّم إلى آخر.التّطرائق 
 Technologie deعلـيم) ( التّعلـيم (تكنولوجيـا   التّتعريف تقنيـات   -2

l’éduaction :(  

 :  يةقنالتّمفهوم  2-1

المعاصرة بأنّها ''اسم مؤنث منسوب إلى  ية: وردت في معجم اللّغة العربلغة  - أ
خبرا تقنيين في مختلف الحقول، مصدر صناعي من تقْـن:   يةقنالتّتقْن'' تُعد المعاهد 

في إنجاز عمل أو بحث علمي ونحـو ذلـك، أو جملـة الوسـائل      يةأو فنّأسلوب 
 يةقنالتّتختص بمهنة أو فن....يتميز العصر الحديث بتقدم  التيرائق الطّواألساليب و

 )14(ناعة...''.الصكنولوجيا، علم التّ: يةقنالتّفي مختلف الميادين....علم 
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وتعني  Technoتنقسم إلى شقين ها  التيكنولوجيا التّأو  يةقنالتّ: اصطالحا  - ب
ةقنالتّناعة أو الصطبيقي أما لوجي التّأو األداء  يLogie  تعني العلم، والكلمة بشقيها

ي يهـتم بتطبيـق   الذّفي ألمانيا  1770ي ظهر سنة الذّ طبيقي التّتعرف بأنّها العلم 
ه في تكملـة  النظريات ونتائج البحوث، وظهر هذا العلم في حياة اإلنسان ليستعين ب

ما ينقصه من القوى والقدرات أو لتعزيز ما لديه من إمكانات، ومواجهة المشكالت 
 يةعليمالتّ، ويةوالعسكر يةناعالصو يةفي المجاالت المختلفة الزراع يةوالمحل يةالعالم

 (Instructional Tehnology)علـيم  التّأيضا، وعليـه أصـبحت تكنولوجيـا    
 Multi (M.M.S)عمومـا، ونظـم الوسـائط     يةعليمالتّ يةلتطوير العمل يةضرور

Media Systems .15(خصوصا(  
ين تلـك األداء أو الحلـول   الدكنولوجيا تعني على حسب حسين كامل بهاء التّف

تواجه اإلنسان، فدورها ال ينحصر في كونها آلة بل هدفها حـل   التي )16(للمشكالت
 فرد في حياته.يواجهها ال التيعوبات الصاإلشكاليات و

: لقد تعددت تسمياتها بـين وسـائل اإليضـاح    عليمالتّتعريف تكنولوجيا  2-2
، وأحدث يةعليمالتّ، الوسائل المعينة، والوسائل يةمعالس، الوسائل يةوالوسائل البصر

عليم ويقصد بها علم تطبيق المعرفـة فـي   التّعليم أو تقنيات التّلها تكنولوجيا  يةتسم
نظيمات التّرق واألدوات واألجهزة والطّبطريقة منظمة أي جميع  يةلماألغراض الع

  )17(محددة. يةالمستخدمة في نظام تعليمي بغرض تحقيق أهداف تعليم
عليم عند بعض الباحثين على أنّها  معادلة لمجموعة معينـة  التّتعرف تكنولوجيا 

ـ هـزة  كثيرا ما يشار إليها بلفظ األج التي يةعليمالتّمن الوسائط  ةمعالسةالبصـر  يي 
دريس التّعلم والتّ يةلتصميم عمل يةوتعرف عند البعض اآلخر على أنّها وسيلة نظام

علم التّبأسرها وتنفيذها وتقويمها على شكل أهداف محددة توضع على أساس أبحاث 
للتوصل إلى تعلـيم   يةوغير البشر يةواالتصال وتستخدم مزيجا من الموارد البشر

أيـا كانـت    يةعليمالتّأكيد على البرامج والمواد التّبمعنى آخر هو  )18(،يةعلأكثر فا
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أدوات العرض، أو األجهزة المستخدمة فيها، حيث يقوم على إعداد البرامج والمواد 
علـيم، وهنـاك مـن    التّعلم في مواقـف  التّ يةمع تطبيق مبادئ وسيكولوج يةعليمالتّ

  وجه إلى المتعلم الفرد.التّتسم باالهتمام بي يالذّعليم الفردي، التّيربطها ب
تولـدت عـن االنفجـار المعرفـي      التـي عليم هي تلك الوسائط التّ يةإذن فتقن

بجانب المتعلم والكتاب  يةعليمالتّيمكن استخدامها في األغراض  التيكنولوجي والتّو
راسي والدةتشكل في مجموعها تقن التيبورة، وتتمثل الوسائط السالتيو) 19(ليمعالتّ ي 

  )20(وهي: يةتندرج تحت ثالث تقنيات رئيس
ـ كنولوجيا المعتمدة على التّأوالً:  تنقسـم إلـى نـوعين، األول     التي: ووتالص

فهـي أدوات   يةوالراديو قصير الموجات، أما الثان يةمعالستفاعلي مثل المؤتمرات 
  والفيديو. يةمعالسساكنة مثل األشرطة  يةصوت

عليم ويعد من التّيتنوع استخدام الفيديو في  :ولوجيا المرئيات (الفيديو)ثانياً: تكن
 رائحالشّأهم الوسائل للتفاعل المباشر وغير المباشر، ويتضمن األشكال الثابتة مثل 

واألشكال المتحركة كاألفالم وشرائط الفيديو، باإلضافة إلى اإلشكال المنتجـة فـي   
عن طريق الفيديو المستخدم فـي   يةمعالسرات تجمع مع المؤتم التيالوقت الحقيقي 

    اتجاه واحد أو اتجاهين مع مصاحبة.

ـ ثالثاً: الحاسوب وشبكاته علـيم  التّ يـة فـي عمل  ية: وهو أهم العناصر األساس
  علم بثالثة أشكال وهي: التّ يةاإللكتروني، فهو يستخدم في عمل

  ين الحاسوب والمتعلم.فاعل بالتّتتمثل ب التيعلم المبني على الحاسوب والتّ  - أ
علم بمساعدة الحاسوب يكون فيه الحاسوب مصدراً للمعرفـة ووسـيلة   التّ  - ب

 للتعلم مثل استرجاع المعلومات أو مراجعة األسئلة واألجوبة.  
 علم بإدارة الحاسوب حيث يعمل الحاسوب على توجيه وإرشاد المتعلم.التّ  - ت
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  )21(عليم في:التّجيا تتمثل مميزات تكنولوعليم: التّخصائص تكنولوجيا  -3
للمتعلم والبرنـامج، ويـتم    يةعليمالتّ ية: أي الحوار بين طرفي العلميةفاعلالتّ •

يجـب أن تكـون    التيفاعل بين المستخدم والعرض من خالل واجهة المستخدم التّ
  راجعة. يةسهلة، حتى تجذب انتباه المستخدم فيسير في المحتوى ويتلقى تغذ

غلـب علـى   التّعليم هو التّتطرحها تكنولوجيا  التي : من الخصائصيةالفرد •
إلـى   يةعليمالتّما بين المتعلمين، والوصول بهم جميعا في المواقف  يةالفروق الفرد

نفس المستوى من اإلتقان وفقا لقدرات واستعدادات كـل مـنهم ومسـتوى ذكائـه     
 ذكر واسترجاع المعلومات.التّفكير والتّوقدرته على 

عليم المتعددة بيئة تعلم متنوعة، يجد فيها كل متعلم التّتكنولوجيا : توفر نوعالتّ •
ما يناسبه ويتحقق ذلك إجرائيا عن طريق توفير مجموعة من البـدائل والخيـارات   

 يةعليمالتّوالمواد  يةعليمالتّأمام المتعلم، وتتمثل هذه الخيارات في األنشطة  يةعليمالتّ
كما تتمثل في تعدد مستويات المحتـوى، وتعـدد    قدم لها،التّواالختبارات ومواعيد 

 علم.التّأساليب 
عليم يؤثر بشكل مباشـر علـى نتـائج    التّكامل في تكنولوجيا التّ: إن كاملالتّ •

نسيق فيما بينها من خالل عرض التّكنولوجيا ومعرفة التّلبة، فاالعتماد على هذه الطّ
ور والرسومات والصتجانس يجذب انتباه المتعلم وت ...إلخ، مما يشكل مزيج مالص

 عليمي.التّويحقق الهدف 
االنفتاح على مصادر المعلومات فـي   صةعليم فرالتّ: تتيح تكنولوجيا يةالكون •

جميع أنحاء العالم، حيث يتاح للمستخدم المتصل بشبكة االنترنيت الحصـول علـى   
حصـول  ريعة للالسرق الطّكل ما يحتاجه في مختلف مجاالت العلوم وذلك بفضل 

في نظم  يةعليمالتّعليم من تطوير العمليات التّعلى المعلومات، كما مكنت تكنولوجيا 
 عليم عن بعد.التّعليم المفتوح ومختلف أنواع التّ

 شويق واإلثارةالتّ •
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 رسالدالميذ لموضوع التّجذب  •
 تسهيل مهمة المعلم في إيضاح المعلومة وتقريبها واختصار الوقت في ذلك •
ـ فكير التّجديد واالبتكار لدى المعلم، وتجبره على التّتبعث روح  • ليم فـي  الس

 موضوع درسه.
 فكير والمقارنةالتّلميذ على المالحظة والتّتنمي مقدرة  •
 الميذالتّتجعل المادة محببة لدى  •
 يةتزيد من خبرة المتعلم وتجعلها أقرب إلى الواقع •
 تساعد على إشراك جميع الحواس •
 الزائدة   ةيتقلل من الوقوع في اللفظ •
 تكون مفاهيم سليمة   •
 الميذالتّ يةتزيد من إيجاب •
   يةتساعد على مراعاة الفروق الفرد •
 )22(الميذالتّتساعد على ترتيب أفكار  •
4- علـيم مـن ثمـان    التّيتكون مجال تكنولوجيا عليم: التّنات مجال تقنيات مكو

كل الشّوتأثر كما في  عليم بينها عالقة تكامل وتفاعل وتأثيرالتّمكونات هي مكونات 
  )23(الي:التّ

عليمـي المخـزون   التّأدوات تستخدم لعرض ونقل المحتوى : يةعليمالتّاألجهزة 
مثل العرض العلوي، وجهاز الكمبيوتر، وهناك أيضـا   يةعليمالتّعلى بعض المواد 

ز بأنواعهـا، وجهـا   يـة فاعلالتّبورة السفاعلي والتّ، والبروجكتور يةالكاميرا الوثائق
كانر، واآلبل من األيباد واأليبود، وبعض أجهزة الكف مثـل  السفافيات والشّعرض 

  وغيرها. يةالحاسبات الرقم
أدوات تحمل وتخزن المحتوى العلمي لنقلـه إلـى المتعلمـين    : يةعليمالتّالمواد 

  بواسطة أجهزة.
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وتنظـيم   ةيعليمالتّين يقومون بتصميم وإنتاج المواد الذّاألفراد : يةالقوى البشـر 
  قد يكون المعلم، أو المتعلم. يةعليمالتّواستخدام األجهزة والمواد 

بنيت وفق نظريات  التيدريس الحديثة التّ: استراتيجيات يةعليمالتّاالستراتيجيات 
  علم النشط وغيرها.التّعاوني والتّعلم التّومن أمثلتها  يةربالتّ

ـ  التي يةنظرمجموعة األسس والمبادئ الوالبحث:  يةالنظر علم مـن  التّتتعلق ب
  االتصال. يةإعدادها وتقويمها مثل نظر يةوكيف يةعليمالتّخالل المواد 

الجديدة  يةعليمالتّتحديد مواصفات وخصائص المواد واألجهزة  يةعملصـميم:  التّ
ةرورالضةلعمل ياالنتاج ومنها:  ي  

    يةتعليم يةتحديد مواصفات برمج •
 يةالكترون يةتوى تعليمي على برمجتحديد طرق عرض مح •
أو  يـة صميم إلى مواد تعليمالتّترجمة مواصفات وخصائص  ية: عملاالنتاج •

 ومنها:  يةجديدة فعل أجهزة
 إنتاج درس على شريط فيديو   •
صـحيحة وفـق    يةعن طريق مواقع الويب بطريقة علم يةإنتاج وحدة تعليم •

دة مما تقدمه شبكة اإلنترنـت مـن بـرامج    واالستفا يةعليمالتّأسس تصميم البرامج 
تعتمد على أحـدث البـرامج فـي تصـميم البرمجيـات أو الكتـب        التيصميم التّ

 أو تصميم موقع إلكتروني على الويب. يةاإللكترون
وتحديـد كفـاءة    يـة عليمالتّتحديد مـدى تحقـق األهـداف     يةعملقويم: التّ •

مثـل: بنـاء    يةوقـوى بشـر   يـة االستراتيجيات بما تتضمنه أجهزة ومواد تعليم
 .يةاالختبارات الموضوع

 تطور أنظمة تعليم اللّغات في ظل االنفجار المعرفي:   -5

ي يقـدم المحتـوى   الذّعليم التّهو'' ):E-Learningعليم االلكتروني: (التّ 5-1
وباستخدام آليـات االتصـال الحديثـة كالحاسـوب      يةعليمي فيه بوسائط الكترونالتّ
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ئط المتعددة من أجل إيصال المعلومة للمتعلمين بأسـرع وقـت،   بكات والوساالشّو
وقيـاس وتقيـيم أداء    يـة عليمالتّ يـة وبأقل كلفة، وبصورة تمكن مـن إدارة العمل 

 المتعلمين''، أي يعد الحاسوب الوسيط بين المعلم والمتعلم في إيصال المعلومات.
فـي أي   يةعليمالتّلبرامج عامة تقدم ا يةعلم اإللكتروني منظومة تعليمالتّكما أن 

 المعلومـات واالتصـاالت مثـل: (اإلنترنـت     يةوقت وفي أي مكان باستخدام تقن
للتلفـاز، األقـراص الممغنطـة، البريـد      يةأو الفضـائ  يةاإلذاعة، القنوات المحل

، بحيـث يمكـن أن يكـون    …)اإللكتروني، أجهزة الحاسوب، المؤتمرات عن بعد
  المتعلم نفسه المعلم.

 عليم االلكتروني إلى نوعين:التّقسم وين
 ):Synchronous E-Learningزامني (التّعليم االلكتروني التّأوال: 
ي يتزامن فيه وجود المتعلمين والمعلم أمام أجهزة الحاسوب فـي  الذّعليم التّوهو 

روس من الديتم إنشاؤها عبر األنترنت، أو تلقى  التي) Chattingغرف المحادثة (
روس الد) وهو مناسب جدا في Virtual classroom( يةول االفتراضخالل الفص

بـين المسـتخدم (المـتعلم/     يةتواصل يةأين تتم عمل ية، والبالغيةرفالص، ويةالنحو
 )24(المعلم).

 )Asynchronous E-Learningزامني: (التّعليم غير التّثانياً: 
في الوقت نفسـه، ويتمثـل فـي    علم اليشترط فيه وجود المعلم والمتعلم التّهذا 
واصل االجتماعي منها البريد اإللكتروني والفايسبوك، حيث من خاللهـا  التّوسائط 

واصل مع المعلم أو مجموعة من المعلمـين وطـرح إنشـغاالته    التّيستطيع المتعلم 
  وتساؤوالته، وتبادل األراء واألفكار معهم. )25(وأفكاره
 E-learning interactifكي: ( الـذّ ي فـاعل التّعليم اإللكترونـي  التّ 5-2 

intelligent :(أسلوب متطور، يسمح للمعلم والمتعلمين ب واصـل  التّفاعل والتّيعد
عليم فـي  التّمع بعضهم البعض مباشرة وآنيا،  ويسعى القائمون على هذا النوع من 
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 من أجل الوصـول إلـى   يةإدماجه في مجال تعليم اللغة العرب يةول العربالدبعض 
 فـاعلي التّراسـي  الدتعليم متكامل العناصر والفعاليات بدءاً من تصـميم المنهـاج   

، وانتهـاء باسـتحداث نظـام    يةعليمالتّ يةومرورا بتحفيز المتعلم وترغيبه في العمل
 يـة امتحانات يمكن من تقييم المتعلم، بمعنى يصبح الحاسوب أحـد أقطـاب العمل  

  .يةعلمالتّ يةعليمالتّ
  لغير الناطقين بها من:   يةا االستفادة في تعليم وتعلم اللّغة العربويمكن أيض

جـاء فـي معنـى    ): Learning Mobileعليم الجوال أو المتنقل (التّ 2-1 
) للتعليم الجوال على أنّه استخدام األجهزة المتنقلة المتمثلـة  Quinnتعريف كوين (

ن رقمـي، والحاسـبات   في:  البالم، وآالت الويندوز سي أي، وأي جهـاز تليفـو  
ــة ( ــبات )Laptopsالمحمول ــالشّ، والحاس ــ يةخص غيرة (الصcomputer 

personal.()26( 
 يـة تساعد علـى عمل  يةوهذا ال يتم إالّ من خالل تأسيس شبكة وأجهزة ال سلك

  واصل، وهذا يساعد المتعلم على اإلنتاج واإلبداع، وحتى تتعدد الوظـائف لديـه  التّ
أصـبح   التـي  يةكالذّه عصرنا اليوم هو انشار ظاهرة األجهزة وعليه إن ما يشهد
غير ولذلك البد من استغالل هذا في الجانب اإليجـابي مـن   الصيستعملها الكبير و

، مثال توفير )27(يةخالل  إثراء الجانب المعرفي والعلمي بواسطة تطبيقات تكنولوج
طبيق فإن هـذا  التّوتسهيل استخدام  لغير الناطقين بها، يةتطبيقات للتعليم اللّغة العرب

طبيق بين المهارات األربـع  التّسيزيد إقبال األجانب في تعلّمها خصوصا إذا مزج 
  للغة.
نشر إلكترونـي لكتـاب فيـه     يةهو عمل)book-Eالكتاب اإللكتروني: (2-2

تعـد   التـي المختلفة  يةنصوص وصور، يقرأ على الحواسب أو األجهزة اإللكترون
تسـمح بقراءتـه    التـي من خالل تطبيقات معينة،  )28( يةلكتب اإللكترونقارئات ا

  وتصفحه وتحميله.
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''الوسائط المتعددة أو مـا تعـرف   ): Multimediaالوسائط المتعددة: ( 2-3
تتحقق من خالل الجمع بين البـرامج واألجهـزة حتـى يسـتقيد      التيبالملتيميديا، 

ـ ور، والصالمستخدم من: النص، و ـ لعـروض، و وت، واالص ور المتحركـة الص  
 Word office Microsoft، مثال استخدام الحاسوب مع برنامج )29(ومقاطع الفيديو

  غيير في نص .التّيسمح للمستخدم قراءة نص معين أو كتابة نص أو 
هو موقع لتعليم اللّغات مجانا أنشـأه   :)Duolingo(تطبيق ديولنجو عريف بالتّ

طبيقات المنتشرة فـي  التّ،يعد من أهم وأولى 2011 نوفمبر30لويس فون آن سنة 
 بتقـدير  حظي ولقد  مكان، أي ومن وقت، أي فيالعام  يتم بواسطته تعلم أي لغة 

 يوميـا   إقبـاال  عليه لوحظ ولهذا عليم،التّ في وأسلوبه تقنياته بسبب  وجوجل، آبل
 ندرويـد األ أجهـزة  و ios أنظمـة  مع متوافق أنّه كما الب،الطّو المعلمين آلالف

 انتهيـت  كلّمـا  التي حدياتالتّ مبدأ على طبيقالتّ هذا يقوم كما ،كذلك وميكروسوفت
 رصـيدك  علـى  نقاط إضافة مع أخرى مرحلة إلى انتقلت فيها ونجحت مرحلة من
  يتعلمها. أن يريد التي باللغة للموقع المستخدمين مع حدثالتّ للمستخدم يسمح كما

 بهـا  النـاطقين  لغيـر  يةالعرب اللّغة فيها وبما غاتاللّ لتعليم مميز طبيقالتّ فهذا
 وال والمتعـة،  البسـاطة  بـين  يمزج تطبيق كونه ميزالتّ هذا وراء الكامن ببالسو

 ثـم  القـراءة  تليها ثم باالستماع صةخا مراحل هناك بل معينة مهارة على يتقصر
  )30(المحادثة. ثم الكتابة تليها
 طبيـق التّ بلغها التي المكانة :)uolingoD( ديولينجو طبيقالتّ خصائص 6-1
 )31( في: المتمثلة المميزة لخصائصه تعود
 مثال في وقت وجيز. يةتتعلم اللّغة العرب- ∗
ماع، ومهـارة المحادثـة، ومهـارة    السيجمع المهارات األربع للغة (مهارة  ∗

 القراءة، ومهارة الكتابة)
 ات والكتابة.علم من خالل دمجه للصور والفيديوهالتّتحقيق متعة  ∗
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 يناسب جميع المستويات المختلفة من مبتدئين إلى متوسطين إلى متقدمين. ∗
 يستخدم طرق فعالة للتعلم. ∗
ذات تأثير كبير تمنحك إنجاز مميز في وقـت   يةتقديم دروس مختصرة وح ∗

كلم واالسـتماع  الـتّ قصير، وكل درس يتضمن مجموعة متنوعة مـن اختبـارات   
 .تعددرجمة واالختيار من مالتّو

 روس.الدقييم أثناء سير التّلكم للحصول على  صةيتيح الفر ∗
، تمكنكم من معرفة األخطاء وتصحيحها وتحديد مسـتواكم  يةيقدم أجوبة فور ∗

 .وتقدمكم في اكتساب اللغات
مليون شخص حول العالم يستخدمون دوولينجو ليساعدهم على  50أكثر من  ∗

 .تعلم اللغات
 لغة المراد تعلمها.يمكنك من إتقان قواعد ال ∗
وتي من خالل نطق صوت المستخدم وتصحيحه في حالـة  الصيهتم بالجانب  ∗

 عدم نطقه للكلمة نطقا سليما.
بواسطة لغته األم، إذ يحتوي على عدد ضخم من  يةيتقن المستخدم اللغة الثان ∗

لغة مختلفة ليستطيع المستخدمين من كل أنحاء العـالم   66اللغات تصل إلى حوالي 
 طبيقالتّستفادة من اال

تناسـبه للـتعلم والوقـت     التيرق الطّتحديد أهدافه و يةيوفر للمستخدم إمكان ∗
 المناسب مع تذكيرك كل يوم بذلك الوقت.

 يتمتع بحجم صغير وال يتطلب توفير مساحة كبيرة على ذاكرة الهاتف. ∗
 يعمل على تطوير أساليبه وتقنياته بشكل مستمر. ∗
طبيق توفر تعليم عالي المستوى يرقى التّمن خالل  يتم توفيرها التيالمناهج  ∗

 هادات.الشّإلى أفضل 
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خول إليه عن الديمكن : (duolingo)ديولينجو خطوات استخدام تطبيق  6-2
طريق الحاسوب وذلك من خالل كتابة اسمه على محرك البحث جوجل، ويمكنـك  

  )32(:يةتحميله عن طريق الهاتف من خالل إتباع الخطوات اآلت
حميـل  التّغط علـى رابـط   الضطبيق عن طريق التّخول إلى صفحة الدم بق .1

ابق.الس 
غط على كلمة تثبيت الضحميل والتّطبيق من خالل إعطاء أمر التّقم بتحميل  .2

 install .أو
 حميل.التّ يةاضغط بالموافقة لتبدأ عمل .3
 .ايةحميل إلى النهالتّانتظر حتى يصل شريط  .4
 يق ثم قم باستخدامه.طبالتّانتظر انتهاء تثبيت  .5

  )33أما طريقة استخدامك للتطبيق فهي كاآلتي:(

 ايـة طبيق للمرة األولى تظهر لك نافذة فيهـا اختيـار البد  التّعند فتح  :ابدأ -1
خول إلـى  الـد  صةطبيق فرالتّغط على كلمة ابدأ أو يمنحك الضمباشرة من خالل 

امتالكك لحسـاب يمكـن   الحساب الخاص بك إذا كان لديك حساب وفي حالة عدم 
  طبيق.التّيمليها عليك  التيسجيل من خالل إتباع الخطوات التّ
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هناك عدد من اللغات المختلفة في تطبيق  :تود أن تتعلمهـا  التياختر اللغة  -2
يمكنك أن تتعلمها بسهولة من خاللـه وهـذه    التيلألندرويد و Duolingo دولينجو

غير الناطقين بها ويمكن للمستخدم تعلمهـا مـن   بالنسبة ل يةاللغات هي اللغة العرب
طبيق عدد كبير من اللغات التّيفضلها، ويوفر  التيخالل لغة األم أو اللغة الواسطة 

  .ليساعد المستخدمين من مختلف الجنسيات في جميع أنحاء العالم

  
هدف علمـي أم   يةيتم تحديد الهدف من تعلم اللّغة الثان :اختر هدفك اليومي-3
دقيقـة   20دقائق إلى  5ي تتعلم فيه يتراوح بينالذّي أم ثقافي، ثم حجم الوقت سياح

 يوميا، ثم اختيار الفترة المناسبة هل صباحا أم مساء.  
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):يتم تحديد الهـدف  ية(مثال اللغة العرب يةاختيار الهدف من تعلم اللّغة الثان -6

 قد يكون الهدف تعليمـي  لغير الناطقين بها،  يةالمنشود من وراء تعلم اللغة العرب

  أو ثقافي، أو للتواصل مع األصدقاء، أو للعمل أو للسياحة، أو هدف آخر.

 
يود  التيأي معرفة مستوى المستخدم للغة  :قدمالتّيخضع المستخدم الختبار  -7

 .تعلّمها
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 لغير الناطقين بهـا عبـر تطبيـق ديولينجـو     يةتعليم وتعلم اللّغة العرب -7

(Duolingo): اللّغة العربلتعل ةمالمسـتخدم سـيمر بهـذه     ي لغير الناطقين بها فإن
  :  يةالخطوات اآلت

 التيروس الدتتمثل هذه المهارات في  :يقرأ المتعلم األجنبي ويستمع ويتكلم •
رجمة واالسـتماع، حيـث   التّكلم والتّب صةتنتهي باختبارات خا التيطبيق التّيقدمها 

ويطلب منه كتابته أو ترجمته وفي حالة الخطأ يعرض مقطع صوتي على المستخدم 
ويريد أن يـتعلم اللّغـة    يةطبيق بتصحيح ذلك، مثال متعلم لغته األم اإلنجليزالتّيقوم 

ويطلب منه ترجمتها إلـى   يةطبيق جملة باإلنجليزالتّ، فسيعرض عليه يةاللّغة العرب
 .يةالعرب
ن كل نجاح في اختبـار  أي أ :رسالديحصل المتعلم على تقييم خاص أثناء  •

معين يعزز بتقييم فوري، من خالل مبدأ أنّك أصبت، وإذا أخطـأت يصـوب لـك    
 ي أخطأت فيه.  الذّؤال في مرحلة أخرى حتى تصبح تتقن األمر السويكرر معك 

تتمثل في تشجيع المستخدم من خالل منحه نقاطـا كلمـا    :عزيزالتّالمكافأة و •
زم بالوقت المحدد، أو أضاف وقتـا لوقتـه   التّو نجح في االختبار وبذل جهدا أكبر

 الرسمي.
ـ  يجمع المتعلّم المزيد من القلوب: أي من خالل اإلجابـة  • حيحة علـى  الص

األسئلة تمنح لك امتيازات تتمثل في القلوب، وفي حالة اإلخفاق في اإلجابـة علـى   
وهذا األسلوب عا التيؤال فإنك تفقد القلوب الس مل محفز منحت لك من قبل، ويعد

 .ركيز واالتزان في إعطاء اإلجابةالتّعلى 
  
  
  
  



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
96 

 

  

 ـاتمةالخ

:نسنتنج مما سبق أن  
• ةبب الكامن وراء عالمالسي تم اسـتغالله  الذّكنولوجي التّطور التّاللّغة هو  ي

 عليمي.  التّفي الجانب 
 مات.عليم هي اختصار للجهد والوقت، وأبلغ وسيلة لتبليغ المعلوالتّتقنيات  •
أكثر انتشارا في العالم البد من إدماجها في  يةإذا أردنا أن نجعل اللغة العرب •

 كاء اإلصطناعي.الذّ
كاء االصطناعي، مع توفير برنامج خـاص  الذّالبد من تكوين المعلّمين على  •

يستلزم األخـذ   التيعليم بأنواعها، إضافة إلى البرامج التّبهم في استخدام تكنولوجيا 
 .يةعلمالتّ يةعليمالتّ يةملبها في الع

لغير الناطقين  يةالبد على الباحثين العرب تأسيس تطبيقات لتعليم اللغة العرب •
 .يةاللّغة العرب يةدقيقة مراعيين في ذلك خصوص يةبها على أسس علم

هولة، والبساطة في تعلـيم اللغـة   الستجمع بين  يةالبد من إنشاء مواقع عرب •
 اطقين بها.لغير الن يةالعرب
لغير الناطقين بها  يةال بد من إعادة النظر في مناهج ومواد تعليم اللغة العرب •

كنولوجي مع مراعاة المسـتويات  التّطور المعرفي والتّأوال ثم إعادة تحديثها حسب 
 للمتعلمين. يةوالفروق الفرد

ت ) نرى أنّه جمع بين المهاراDuolingo( من خالل تقييمنا للتطبيق ديولنجو •
 للمتعلم. يةعليمالتّبسيط في تقديم المادة التّدرج والتّاألربع، واعتمد أسلوب  يةاللغو
لعبـد الـرحمن الحـاج     يةخيرة اللغوالذّعي إلى تطبيق مشروع السالبد من  •

في خدمة اللّغـة   يةي يعد مشروع عربي قائم على أسس علمالذّصالح (رحمه اهللا) 
 .يةالعرب
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البحث اللغوي في عصرنا الحالي يتجه نحو هندسـة اللغـة    إنملخص المداخلة:  

كنولوجي الذي يشهده العالم، وبالنظر إلى البحث اللغوي العربـي فإنـه   التّتطور نظرا لل

المجال العالمي، ولعل  يةقمنة وإدخال اللغة العربالرمازال يخطو خطوات بطيئة باتجاه 

إذ يشهد العالم  يةي يتحتم على اللغة تجاوزها صناعة المعاجم اإللكترونالتّمن المجاالت 

ي دخول وتطور المصطلحات في مختلف العلوم والمجـاالت بمـا   اآلن سرعة فائقة ف

 يةإلى المعاجم اإللكترون يةالعالم يةراسات اللغوالدأليف تداركه لذا تتجه التّيصعب على 

طور من خالل تظافر جهود المعلوماتيين وعلماء اللغة ضـمن مخـابر   التّلمواكبة هذا 

نا أن تكون مـداخلتنا بعنـوان صـناعة     ة للبحث اللساني اآللي ، وعليه اخترصصمتخ

، محـاولين  يـة جربة العربالتّدراسة في  ،ية: معاييرها وآفاقها العمليةالمعاجم اإللكترون

؟ ما مـدى تمكـن   ية: ماذا نقصد بالمعاجم اإللكترونيةالالتّ يةبذلك اإلجابة على اإلشكال

عايير هذه الصناعة وما هـي  ؟ ما هي ميةالعرب يةالعرب من تطوير المعاجم اإللكترون

  على المستوى العالمي؟ يةآفاقها في خدمة اللغة العرب

  .ية، المعجم اإللكتروني، المصطلحيةالمعجم: يةالكلمات المفتاح
Abstract꞉ 
In our days Linguistic research is about moving towards language 

engineering since the technological development that the world has 
witnessed, taking in consideration the Arabic linguistic research, which is 
still taking slow steps towards digitization and introducing Arabic as the 
global field. High speed in the entry and development of terminology in 
various sciences and fields to make it difficult to comprehend it, so global 
linguistic studies tend to electronic dictionaries to keep pace with this 
development through the combined efforts of informants and linguists 
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within specialized laboratories for linguistic research Automatic, and 
therefore we chose to be our intervention entitled industry electronic 
dictionaries: standards and practical prospects, a study in the Arab 
experience, trying to answer the following problematic : What do we 
mean by electronic dictionaries? How well are Arabs able to develop 
Arabic electronic dictionaries? What are the standards of this industry 
and what are its prospects for serving the Arabic language globally?  

Keywords: Lexical, electronic dictionary, terminology. 
  

طور الذي عرفته اللسانيات الحديثة وما انجر عنها من علوم جديـدة  التّ إنالمداخلة: 

لخدمة اللغة وخصائصها، كان "نتيجته أن ظهر إلى الوجود توجـه   يةوأبحاث ال متناه

تبنـى   يـة جمعا، هدفه دراسة اللغة دراسة علم يةالعالم يةعلمي حديث في الساحة اللغو

، وهذا ما ترمي إليه اللسانيات الحديثة في حلتهـا  يةقنالتّطيات على حقائق المعرفة ومع

  1الجديدة." يةالعلم

كنولـوجي، إذ يتزايـد   التّطور التّواآللة لمواكبة  يةفاللغة اليوم أصبحت بحاجة للتقن

يوما بعد يوم، وألن المعـاجم   يةفي وصف أنظمة اللغة الطبيع يةدور األدوات المعلومات

لسانيين منذ القدم بما توفره من وصـف للمفـردات وتوصـيف لهـا     قد شغلت بال ال

وحجزها وتقييد جديدها وقديمها، وحصر لمتداولها ومهملها، فقد غدا لزاما منـذ زمـن   

في اللغـات لمـا تشـهده هـي      يةليس بالقريب االستفادة من كل جديد للنظم المعلومات

إلى حـد مـا فـي     يةاناألخرى من تطور وتوسع."وقد نجحت بعض المحاوالت اإلنس

عـرف  التّباستخدام مـا يسـمى أجهـزة الـذكاء الصـناعي و      يةمحاكاة اللغات الطبيع

  2الصوتي."

فـي صـناعة    يـة راسـات اللغو الدو يةزاوج بين النظم المعلوماتالتّظهر بناء على 

  .يةالمعاجم ما يعرف بالمعاجم اإللكترون

الذي يحوي مفردات اللغة وشروحها  يعني المعجم ذلك المَؤلف :اإللكترونـي  المعجم

نسبة إلـى   صصواستعماالتها المختلفة، وله عدة أصناف فمنه العام والموسوعة والمتخ

ي يحملها ويعنى بشرحها وحفظها، أما كلمة اإللكتروني فملحقة لكون هـذا  التّالمفردات 
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ـ    يةالنوع من المعاجم يخضع لمقاييس إلكترون المعجم أي الحوسبة والمكننـة وعليـه ف

أو  يـة يخزن على شكل شـرائح إلكترون  اإللكتروني هو"معجم تقليدي محوسب وممكنن

، وذلك السـتخدامها فـي أغـراض    يةوسائط ممغنطة كاألقراص الممغنطة أو الضوئ

 يةعالوة على أغراض المعالجة اآلل يةعليم واكتشاف األخطاء اإلمالئالتّو يةرجمة اآللالتّ

  3األخرى".

 يةالحاسـوب  باللسـانيات صـال اللغـة بالحاسـوب مـا يـدعى      تمخض عـن ات 

Linguistique Computationnelle      وهي علم "يهـتم باإلفـادة مـن معطيـات

وفقـا   يـة الحاسوب في دراسة قضايا اللسانيات المتعددة مثل: رصـد الظـواهر اللغو  

ـ  يةوالبالغ يةواإلمالئ يةوالنحو يةوالصرف يةلمستوياتها: الصوت ، وإجـراء  يةوالعروض

وأدواتها  يةحليلالتّوهي جمع بين اللسانيات بمختلف مستوياتها  4..."يةالعمليات اإلحصائ

وبين علم الحوسبة بأجهزته وآلياته وعلومـه المتعـددة مـن مثـل الـذكاء       يةاإلجرائ

  ياضيات وغيرها.الراالصطناعي، علم المنطق، 

  5ضمن العلوم المرتبطة باللغة:* يةالي موقع اللسانيات الحاسوبالتّويمثل المخطط 

  
العرب منذ القدم بصناعة المعاجم فمن أجل الحفاظ علـى اللغـة    ايةغم من عنالرب

 في العصـر الحـديث   يةاللغة العرب يةسعيا لتنم يةألفوها وعنوا بالمجامع العرب يةالعرب

رجمـة  التّإلـى  من تعريب المصطلحات  ايةوالسيما تطوير المعاجم العامة والخاصة بد
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 يـة من أخذ مكانتها بين اللغات فـي الثقافـة العالم   يةي تمكن العربالتّوالعمل بالوسائل 

راسـات  الدقنـي الـذي اقتحمتـه    التّباعتبارها لغة دين وعقيدة، إال أنهم أغفلوا الجانب 

 يـة في أنحاء كثيرة من العالم منذ وقت ليس بالقريب "والالفت للنظـر أن غالب  يةاللغو

رس اللغوي العربي، ومنه المعجـم  الداللغويين العرب غفلوا عن تأثيرات الحوسبة على 

  6حتى وقت متأخر."

ثورة في  المعجم اإللكتروني، الذي يعد يةتطبيقات اللسانيات الحاسوب من أهم ولعّل 

 مجال نشر اللغات وتداولها وتيسير تعليمه وتعلمها، وكذا استعمالها في السفر والسـياحة 

ـ طبيقات التّالمختلفة، وعليه فهو من أوائل  يةراسات اللغوالدنقل بين الثقافات والتّو ي التّ

 يةولجت بها اللسانيات مجال الحوسبة، إذ "أصبح للمعجم، في مجال اللسانيات الحاسـوب 

وليد اللغوي، وقد اقتضاه هـذا  التّاللة ومحور الدموقع محوري، بل أصبح المعجم مفتاح 

ن يقنن منهج الشرح المعجمي على نحو يتجاوز ما كان متعارفـا مـن أمـر    الموقع أ

 يةاللسان يةؤالر. كان المعجم مستوى من مستويات النظام اللغوي في يةقليدالتّالمعجمات 

المتعارفة ثم أصبح بما هو كتاب أو قرص مدمج مجمع األدلـة علـى تحليـل اللغـة     

يقتضي نسقا مـن   يةبح توصيف المفردة المعجم، وأصيةوتركيبها في اللسانيات الحاسوب

لم يكن الناطقون باللغة محتاجين إلى معظمها ألنها مسـتفادة   يةفصيلالتّ يةاللالدالبيانات 

بالفطرة والخبرة لديهم، ولكنها أصبحت مما يقتضيه الحاسوب خـالي الـذهن مـن أن    

بحت بيانـات النحـو   موسى إنسان حي يأكل وأن الكمثرى فاكهة تؤكل وال تأكل، وأص

      7المعجمي الوظيفي سبيال إلى تحديد سلوك الكلمة في الجملة."

آلة تتعرف علـى معطيـات    أي ؛لذا ففي معجم إلكتروني نحن نتحدث عن حاسوب

 صـص خالتّولكنه يمثل تحديا ألصـحاب   صص، قد يبدو األمر بسيطا لغير المتخيةلغو

المعلوماتي جعل اآللـة تتعـرف علـى    ويندرج ضمن الذكاء االصطناعي بحيث على 

داولي بشكل يحاكي التّاللي والدالكلمة وخصائصها ضمن المستوى النحوي والصرفي و

 حققـت  ي تواجه فرق البحث إال أنهـا قـد  التّطريقة الفهم البشري، ورغم الصعوبات 
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البشـري  كاء في مجال فهم اآللة ومحاكاتها للذّ يةطبيقالتّشوطا كبيرا ال يستهان بنتائجه 

ي ستغدو في وقت غير قريب بديال عن الذكاء البشري وتحمل عنه تبعاته في شتى التّو

المجاالت.                                                                                                                                                                                                        

مجـال   يةراسات اللغوالدل دافع لولوج اللسانيات وأو لعّل :يةجم اإللكتروننشأة المعا

رجمة ونقل المصطلحات من لغة إلـى أخـرى، أي بهـدف    التّالحوسبة كان من أجل 

، إذ يؤرخ اللغويون لبـدايات اللسـانيات   يةرجمة اآللالتّصناعة معجم متمثال أساسا في 

زار كتور الـد  يةاللة، ومنظم النمذجة اللسـان الدعلم من"أمريكا على يد أستاذ  يةالحاسوب

بدأت في  ية، بحيث يرى أن البذور األولى للسانيات الحاسوب)M,Zarechnakتشناك (

 يـة رجمـة اآلل التّ، وكان ذلك في حقل م1954قسم اللسانيات بجامعة جورج تاون سنة 

  8".يةمن اللغات األخرى إلى اإلنجليز

 يةأقدم تطبيق للسانيات الحاسـوب  يةرجمة اآللالتّعبير أن "التّح إن ص- لذا يمكن القول

المعلوميات نفسـها (فـي أواخـر سـنة      ايةحيث عاصرت البحوث في هذا المجال بد

ـ  التّ). هذا 1940  يـة األوروب يةطبيق دقيق جدا ألن االحتياجات إليه كثيـرة، فالمفوض

    9يات حوالي المليار صفحة".وحدها تترجم حوالي مليون صفحة سنويا، وباقي الجنس

منـذ   يةوألن المعاجم تختلف بحسب مضمونها فقد "بدأ االهتمام بالمعاجم اإللكترون 

 يـة استعمال هذه المعاجم كمـوارد لغو  ايةمنتصف القرن الماضي حيث اقتصر في البد

فكانـت   اللي الـد على المستوى الصـرفي والنحـوي و   يةللتحليل اآللي للغات الطبيع

عاجم بمثابة قواعد بيانات تحتوي على معلومات مشفرة ال يفهمها إال البرنامج الـذي  الم

يستغلها، وقد تطورت وتنوعت هذه المعاجم من حيث المحتوى وكـذلك مـن حيـث    

مثل: تقطيع الجمل تحليل  يةللغات الطبيع يةالهيكلة لمواكبة تطور تطبيقات المعالجة اآلل

لخـيص اآللـي   التّدقيق اإلمالئـي،  التّالمعلومات،  النصوص واسترجاعها، البحث عن

  10.."يةرجمة اآللالتّللوثائق و
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هذا بالنظر إلى البدايات في العالم بأسره، أما بالنسبة للعالم العربي فقد "مر الحـرف  

مـز العـالمي الموحـد    الرالعربي على الحاسوب بمراحل عديدة كان آخرها ظهـور  

Unicode  ."11 قال السابق إلى أهم هذه المراحل في مقال سـابق  وقد أشار مؤلف الم

ئيس لدخول الحرف العربي مجال الحوسـبة كـان ذا غـرض    الرله، فذكر أن السبب 

 يـة لـك الطابعـات للجامعـات العرب   تتجاري بحيث لجأ أصحاب الشركات المصنعة ل

 ،لتحسين شكل الحروف وعددها وأسـاليب كتابتهـا   يةول العربالدومراكز الحواسيب ب

مجموعات النافذة  وس العربيالدمنها: الخاصة ب يةومن ثم ظهرت أطقم للحروف العرب

  12، طاقم شركات ميكروسوفت...الخ ، لكل منها مميزات معينة."يةالعرب

في مجال تكنولوجيا المعلومات بحيث تحتـل   يةتعاني أزمة لغو يةوألن اللغة العرب

، يـة كنولوجالتّواصل والبـرامج  التّفي شبكات مراتب متأخرة عند النظر إلى استعمالها 

في العالم بحيث" أصدر مـؤتمر اللغـة    يةهذا األمر أدركه المهتمون بمكانة اللغة العرب

بعـض   2011األردنـي سـنة    يـة ووحدة األمة الذي عقده مجمع اللغة العرب يةالعرب

  13."يةالمطبوعة واإللكترون يةوصيات منها إعداد المعاجم العربالتّ

لصناعة معجم إلكتروني يجب تمكين الحاسـوب   معايير صناعة المعجم اإللكتروني:

ي سيحويها هذا المعجم، لذا يجب بنـاء قاعـدة بيانـات    التّعرف على المفردات التّمن 

للكلمة، ويقترح بعض الباحثين مجموعـة مـن الخطـوات     يةلمختلف المستويات اللغو

  للوصول إلى ذلك:

وهو  في المعجم يةؤسس على قاعدة بيانات للمفردات اللغوبناء محلل صرفي م- 1"

*، وتتأسس هذه القاعـدة عمليـا علـى    يةما ستبنى عليه قاعدة معارف القواعد الصور

ـ  يـة ي تستنتج بدورها من قاعدة بيانات الجذور العربالتّمعجم للمفردات البسيطة و ي التّ

  يثها.، قديمها وحديةبنيناها انطالقا من المعاجم العرب

الصـحيحة   يـة بناء محلل تركيبي يقوم أساسا على قاعدة بيانات األشـكال اللغو - 2

المفردات(الجمـل) هـي الوحـدات     يةالمؤلفة من متوال يةاعتقادا منا بأن األشكال اللسان
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الة في النص اللغوي، أما المفردات فال تعتبر كذلك إن نظر إليهـا خـارج سـياقها    الد

  واليات تنقسم إلى ثالثة أنواع:ركيبي، وهذه المتالتّ

وغيرها مع الفعـل بشـكل قابـل     ية: يتم فيها توزيع العناصر االسميةجمل عاد- أ

  ها قابلة للحساب واستخالص النتائج انطالقا من المعجم العادي.لتّلالستبدال، لكن دال

ي تتضمن مناطق معتمـة علـى   التّ يةجمل مسكوكة: وهي تلك المتواليات اللغو- ب

أجزاء ثابتة غير قابلة لالستبدال بعناصر أخرى، وال للتحريك مـن مكـان إلـى    شكل 

ها ال تستخلص من معنى المفردات الواردة في المعجـم  لتّمكان داخل الجملة، كما أن دال

  جارب المتكونة مع كل لغة.التّالعادي بل نحتاج معها إلى رصيد من 

تتوفر فيه سـائر خصـائص   ي تتضمن عنصرا التّجمل الفعل العماد: وهي تلك - ج

إلـى تغييـر داللـة     يـة ، دون أن يؤدي إدماجه في البنيةالمورفولوج يةالفعل من الناح

  14."يةاألساس يةركيبالتّ يةالمتوال

وتجمـل    والمقصود هنا هو الفعل المبني للمعلوم الذي ال يتغير بدخوله في السياق

  .اديهذه المراحل جمع جملة من المفردات لبناء معجم ع
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ي سبق ذكرها في صناعة معجم عربي انطالقا التّالمراحل  15تنقل هذه الخطاطة

االشـتقاق   ايـة ركيبي إلى غالتّمن قاعدة بيانات مرورا بالمستوى المورفولوجي ثم 

  حويل.التّو
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على المستوى المورفولـوجي أو  تبنى أولى الخطوات في بناء معجم إلكتروني 

ور على مسـتوى الحاسـوب مـا يـدعى     الدالصرفي نظرا ألهميته، ويقوم بهذا 

 األخـرى  يةطبيقات العربالتّي تعتبر "بمثابة اللب للتقنيات والتّ يةالمحلالت الصرفب

جدا بالنسبة لتقنيات وإمكانات  يةحيث تستفيد منها بشكل أو بآخر لكنها تصير أساس

حليـل  التّوالفهرسة، بحيث يمكن اعتبارها تطبيقا مباشرا لها، وتشمل تقنيات  البحث

الصرفي وإعادة الكلمة المشتقة إلى جذرها، ,أو اشتقاق جميع الكلمات الممكنة مـن  

، ويفصل بـين جـذور الكلمـات    يةجذر معين أو تحليل الكلمة إلى عناصرها األول

، وهـو أسـاس للعديـد مـن     يةفوسوابقها ولواحقها، ويجردها من صورها الصر

، كمحـرك  يـة للغـة العرب  يةي تتطلب معالجة ذكالتّطبيقات والحلول التّالمنتجات و

  16البحث في االنترنيت."

 يةن في مخابر البحث على بناء محلالت صـرف ون والحاسوبيولذا عمل اللغوي  

، وهي ميـزة  المعاجم تقوم على الجذور واالشتقاق يةلتسهيل بناء المعاجم ألن أغلب

  عن باقي اللغات. يةاللغة العرب

مع مواكبة اللغويين العرب في العالم العربـي:  يةآفاق صناعة المعاجم اإللكترون

قسمت على أساس ذلك إلى ثالثـة  ان، يةللتكنولوجيا ومحاولتهم لبناء معاجم إلكترون

ةل : المعاجم العربأقسام:" األوةاإللكترون يةالحاسوب يبـرامج المعـاجم   ، وهـي  ي

 نفيذ الخـاص التّي يتم تشغيلها مع الحاسوب أو الكومبيوتر بنظام التّ يةقمالر يةالعرب

)، والثـاني:  Apple Machintos)، أو أبل مـاكنتوش ( Windowsمثل: ويندوز(

ـ  يـة قمالر ية، وهي برامج المعاجم العربيةالهاتف يةاإللكترون يةالمعاجم العرب ي التّ

ي هي أكثر قدرة على الحركة، وهـي تجـري   التّلها مع الهواتف النقالة يمكن تشغي

) سـيمبيان  Android، مثل: أندرويـد ( يةعلى منصة خاصة ألنظمة الهواتف الذك

)Symbian)جافا ،(Java) بالك بيري ،(Blackberry) آبل ،(Apple  :والثالـث (

ـ  يةولالدللشبكة  يةاإللكترون يةالمعاجم العرب ب أو صـفحات مواقـع   ، وهـي الوي
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، وال يمكن تشغيلها إال عبر يةقمالر يةاإللكترون يةي تعد المعاجم العربالتّاإلنترنيت 

  17."يةولالداالتصال بالشبكة 

نوعا متوفرا ومتاحا خاصة في الجانـب   يةالعرب يةأضحت المعاجم اإللكترون  

ات الويب من أجـل البحـث   وشبك يةعلمي، إذ تتوفر على الهواتف الذكالتّعليمي التّ

قمي...مثـل:  الررجمة كذلك وتقوم على " حوسبة القاموس من المطبوع إلـى  التّو

ترتيب المادة وفق النظام المطلوب، واسترجاع المادة أو بعضها، واستكمال أجـزاء  

  18من المادة أو من الشرح، وتعديل المعطيات، وحذف بعض المعطيات."

ل حوسبة المعجم إال أن هذا األخير يلقى العديـد  رغم الجهود المبذولة في مجا  

جـدا   يـة كونهـا "غن  يـة اللغة العرب يةمن الصعوبات وأغلبها راجع إلى خصوص

 يـة بالمفردات والقواعد، يتضح هذا بمقارنة بسيطة لعدد المفردات بين اللغتين العرب

ـ  ةيفإذا علمنا أن عدد المفردات في اللغة اإلنجليز -مثال-يةواإلنجليز ـ ال يتعدى ال

يزيـد علـى سـبعة ماليـين      يةألف كلمة، نجد أن عدد مفردات اللغة العرب 300

  19كلمة."

ذكرنا سـابقا أن صـناعة    جربـة: التّقيد العمل أو  يةنماذج عن معاجم إلكترون

ي من أشهرها:" المحلل التّو يةعلى المحلالت الصرف اتقوم أساس يةالمعاجم اإللكترون

الـذي   Tim Buckwater Morphological Analyzer يـة عربالصرفي للغة ال

تم إعدادها يدويا، هذه القوائم تحتوي  يةيعتمد على قوائم الكلمات ومعلوماتها الصرف

على قائمة الجذع وقائمة السوابق واللواحق، وقد تم إضافة جداول الصواب والخطأ 

  للكلمات.ي تجمع السوابق باللواحق التّوافيق الصحيحة التّلتحديد 

ومن أنظمة استخراج الجذور، نظام شيرين خوجا الستخراج جذر الكلمة حيـث  

يقوم هذا النظام على إزالة أطول سابقة والحقة للكلمة، ثم يقوم بمقارنة ما تبقى من 

الكلمة بقائمة من أوزان األسماء واألفعال الستخراج جذر الكلمة، ويحتوي النظـام  
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 شـكيل التّتحتوي على بيانات مفيدة كقائمـة عالمـات   ي التّعلى العديد من اللغات 

  20"رقيم....التّوعالمات 

عديالت باستخدام الخوارزميات التّتدريجيا للعديد من  يةتخضع المحلالت الصرف

ـ بحيث يتم تحديثها إلدخال أكبر عدد من الجـذور وب  الي المشـتقات وتمكـين   التّ

 يةا يسهل وجود معاجم أكثر فاعلعرف على أنواع هذه المشتقات بمالتّالحاسوب من 

  في االستخدام.

وقد أجملـت فيهـا    يةمجموعة من المعاجم العرب يةأوردت إحدى األوراق البحث

أو  امختص اعلمي اتلك الصادرة عن مؤسسات وشخصيات مختلفة، سواء كانت بحث

ـ  التّألحد المختصين، وهي المعجم  اشخصي اجهد ، والمعجـم  يةفاعلي للعلـوم النفس

لشامي اإللكتروني لمصطلحات المكتبات والمعلومـات واألرشـيف، والقـاموس    ا

  اإللكتروني العلمي الطبي المزدوج.

تبذل في مجال حوسبة المعجم العربـي إال أن   التّي بذلت ومازالتّرغم الجهود 

للمعجـم   يةهذه المعاجم تعاني العديد من النقائص، لذا تم اقتراح مقاربة استشـراف 

  اإللكتروني:

 يةواسعة تشتمل على مئات المعاجم العرب يةضرورة إحداث قاعدة بيانات رقم-"

، وجعلهـا  يةللوحدات اللغو يةالحاسوب يةة وربطها بوسائل المعالجة اآللصصالمتخ

طوير، ومستجيبة لمقتضيات تخزين المعطيات وتخزينها ونشـرها  التّقابلة للتحيين و

  تفاعلي متعدد اللغات. على نحو يسهم في بناء معجم موسوعي

مأسسة العمل المصطلحي اإللكتروني العربي وتقنين االشتغال به لغويا  يةحتم-

رجمـي  التّوتشريعيا، وبعث مؤسسات ومراكز بحث فاعلـة فـي مجـال العمـل     

  قمي خصوصا.الرالمصطلحي عموما و

تكوين باحثين مختصين في علم المصطلح وتعميم تدريسه تنظيرا وتطبيقا في -

  .يةوالجامع يةالثانو يةعليمالتّلمؤسسات ا
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قني وغيره، واالنتقال بـه  التّتطوير العمل المصطلحي اإللكتروني في المجال -

كونه عمال ينهض به األفراد إلى كونه عمال مؤسسـاتيا تشـرف عليـه مراكـز     

تعنى بتدريب المعجميين وتمهينهم وتقوم ببعـث فـرق بحـث     يةومؤسسات حكوم

  عريب المصطلحي.التّل مختصة في مجا

، ومعيرتها وتوحيـدها ممـا   يةاإللكترون يةالعمل على تقييس الصناعة المعجم-

داخـل اللغـة    يةالمصـطلح  يةسـم التّشتت في مستوى التّيمكن من تفادي ظاهرة 

  الواحدة.

 الوافـدة  يةفي تجميع المادة المصـطلح  يةالحاسوب يةقنالتّاإلفادة من منجزات -

 ، وذلك برقمنة العمل المصـطلحي يةنهجيا، وتقديم مقابالت لها في العربوترتيبها م

  .يةالحاسوب يةوتحيينه باالعتماد على ما يسمى بالمصطلح

قنيين والمهنيين في صياغة المصطلح المترجم التّتشريك أهل االختصاص من -

ـ  يةإلى العرب رة فـي  بما يسمح بتظافر جهود اللسانيين، والمصطلحيين، وأهل الخب

  قني من أجل بلورة مقبولة للمصطلح في اللغة الهدف.التّالمجال 

سعة علـى  االو ية، وأطرها اللغويةتنزيل المصطلحات ضمن سياقاتها المفاهيم-

المصطلح من خالل فهم عالقته بمصطلحات مجاورة تنتمي  يةنحو يسمح بفهم ماه

    21اللي."الدإلى نفس المجال 

رغم قدرتها شكال ومضـمونا علـى    يةنيه اللغة العربيرجع النقص الذي تعا   

وافق بين العلماء والباحثين في تبني هذه التّتقبل مختلف المقاربات الحديثة إلى عدم 

المقاربات وتذليلها لخدمة اللغة في المجال العالمي، بحيث تنصب اهتماماتهم علـى  

جاوزهـا إلـى   النزاع حول المصطلحات وترجمتها دون العمل على توحيـدها وت 

الحوسبة، كما أن العمل غير المقنن وعمل األفراد دون الجماعة المنظم يحول دون 

اكتمال األعمال وجديتها فما يبدأ في دولة ما نجد له مثيال في دولة أو جهة أخـرى  

وران في نفس الحلقة دون دفع عجلة الدواصل بين هذه الجهات يؤدي إلى التّوعدم 
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حقا هو االتفاق وتقنين األعمـال وتنظيمهـا، وإال    يةلغة العربطور، ما تحتاجه الالتّ

  اللغة. مفالوطن العربي غير خال من المختصين سواء في الحوسبة أ

  خالصة:

نتأكد من فاعليتهـا   يةلم تعد محل نقاش أو فرض يةللغة العرب يةإن المعالجة اآلل

ستغناء عنهـا يعنـي   ال غنى عنها بل اال يةمن عدمه، بل أصبحت وبكل تأكيد حتم

قوقـع  التّ، وطبيعة هذه اللغات تنـافي  يةإلى جانب النقوش الحجر يةدفع اللغة العرب

بوصـفها حاملـة    يةفهي ليست لغة شعب أو مجموعة دول فحسب، إنها لغة عالم

ي ال تعرف حدا للتوسع، ففي حين يشهد العالم ثـورة  التّيانة الدلتعاليم اإلسالم هذه 

قيد استعمال متكلميها، لذا  يةاللغة العرب التّواحدة، ماز يةالكل في قرويعيش  يةرقم

، ولعـل  يـة أصبح من الضروري تجاوز المراحل المبتدئة في حوسبة اللغـة العرب 

ي تدخل لغتنا في هذا المجال بما يمنحهـا  التّطبيقات التّالمعجم اإللكتروني من أبرز 

  وتعلمها وتدقيقها وغير ذلك. عرف على مفرداتهاالتّمن مزايا كثيرة من 

قـدم فـي مجـال    التّتسير المؤسسات والهيئات المختصة بخطى حثيثة لتحقيق 

وطرحها أما المستخدمين بشـكل يسـتوفي الشـروط     يةصناعة المعاجم اإللكترون

وتحيين كـل   يةي تطرحها اإلصدارات الحالالتّفي محاولة لتخطي النقائص  يةالعالم

  جديد.
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ـ  التّقـدم سم بنعيش فيه بمختلف احتياجاتنا يتّ الذيالعصر  إن:الملخّص ريع الس
وقـد   ،المتعـددة  يـة قنالتّو يةراً واضحاً في المجاالت العلمتطوويشهد العلم اليوم 

كنولوجيا الحديثة نفسها في مختلف مجاالت الحياة ومن هذه المجـاالت  التّفرضت 
كنولوجي إلى ظهور أساليب وطرق جديـدة  التّ التّقدمى عليم فقد أدالتّو يةربالتّمجال 

مـا   وإن ،عليم المطلوبالتّلتحقيق  يةجعليم تعتمد على توظيف مستحدثات تكنولوللتّ
يمكن بهـا تغييـر    التياريخ من الوسائل واألساليب الجديدة التّز هذه الفترة من يمي

عامل معهـا واسـتخدامها   التّبها  يتم التيرعة المتزايدة السالمعلومات ومعالجتها و
ـ في كافـة مجـاالت الحيـاة وخ    يةقدرات الكمبيوتر تغييرات جذر توأحدث ة اص

يسـتهدفها العـالم مـع     التيغييرات التّونظراً لتلك  التعلّمصاالت والمعلومات واالتّ
ات الذّة في هذا الوقت بالحاجة ماس صاالت فإندخول عصر المعلومات وثورة االتّ

ةعليمالتّسات إلى تطوير برامج المؤسعلـيم  التّغييرات، ويعـد  التّتواكب تلك  التي ي
ةكنولوجالتّطبيقات التّ اإللكتروني من أهمعليم وطرائقه بحيث يمكن التّفي مجاالت  ي

قليدي التّعليم كل الكامل للتّالشّيعمل على تغيير  الذيموذج الجديد النّل ه يمثّالقول أنّ
ةعليمالتّسة بالمؤسـ علـيم المسـتمر و  التّعاوني العـالمي و التّ التعلّميسهم ب ي دريب التّ

 إالّ وذلك ال يتم، يةوالعلم يةعليمالتّي جميع المجاالت المستمر وتدريب المحترفين ف
من حيث األهداف والمحتوى والوسـائل   يةعليمالتّمن خالل إعادة صياغة مناهجها 

 قويم الحديثـة التّدريس وطرق التّكنولوجيا في أساليب التّ، إضافة إلى دمج يةعليمالتّ
المعلومـات  من فيض على يةمبن يةعلم دراسات إلى يستند المستقبل استشراف وأن
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 فـي  فائقـة  تكنولوجيا مع والمعلومات، البيانات واستكمال وتوليد ،لألحداث ونمذجة

 .والمعلومات البيانات معالجة ةودقّ سرعة

 -علـيم التّتكنولوجيـا   -الـتعلّم عليم والتّ -عليم اإللكترونيالتّ :يةالكلمات المفتاح
تصـميم   -اطقين بغيرهاالنّ -يةتعليم اللغة العرب -ةيالبرامج اإللكترون -يةالمعلومات

 عليم اإللكتروني.التّ

اللغة العرب مة:مقد ةفمن المعروف أنهي لغة اإلسالم والمسلمين منذ بـزوغ   ي
النّبيـين  فجر اإلسالم، فيها نزل القرآن الكريم دستور المسلمين، وبها تحدث خـاتم  

بديل، فكانت طـوال  التّغيير والتّفي العالم لم يعترها  يةثُّم إنّها أقدم لغة ح والمرسلين
في مشارق األرض  يةالعالم يةمان وعاء للحضارة اإلسالمالزأربعة عشر قرنا من 

بين اللغات المعروفة، فهي ليست  يةمكانة عالم يةومغاربها، فقد اكتسبت اللغة العرب
 يـة لممكن تعليم العربصال عالمي، ومن الغة دين وحضارة فحسب، بل هي لغة اتّ

دة، لكن األمر بها من المحيط غربا إلى الخليج شرقا من خالل مناهج موح للنّاطقين
من غيـر   يةالعرب تعلّمبغيرها، فهناك من ي للنّاطقين يةيختلف تماما في تعليم العرب

 يةقافـة اإلسـالم  الثّهـا لدراسـة   تعلّماطقين بها لفهم القرآن الكريم، وهناك من يالنّ
غم مـن كـل   الـر ها ألغراض أخرى، هذا وعلى تعلّم(اإلستشراق)، وهناك من ي

ةتميزت بها اللغة العرب التيفات الصواإلقبال المتزايد على دراستها فـي شـتى   ي ،
 يةعليمالتّبغيرها، فقد وجِد أن الكتب والمواد  للنّاطقينأقطار األرض من المسلمين و

أهلها ال تزال قليلة، وما زال الماليين من أبنـاء   لغير يةأعدت لتدريس العرب التي
يجدون كثيرا من المشقة والجهد فـي   يةاطقين بالعربالنّالمسلمين وغيرهم من غير 

  :يةالالتّساؤالت التّ، ومن هنا نطرح دراسة هذه اللغة
في  يةعليمالتّ المنصاتعليم اإللكتروني عبر مختلف التّ يةما مدى فاعل: يةاإلشكال

  ؟يةاللغة العرب تعلّمتطوير وتحسين تعليم و
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 المنصـات بها عبر  للنّاطقين يةماهو واقع تعليم اللغة العرب :يةالمشكالت الفرع
  ؟يةاإللكترون

  بغيرها؟ للنّاطقين يةى ساهمت في تعليم العربالتّ يةماهي أبرز البرامج اإللكترون
ةأهمي راسة:الد  

 يـة البـرامج اإللكترون '' ــالموسومة ب ياخلتبب في اختيار موضوع مدالسو
هو ...)'' ية، الوسائط المعلوماتية(األلعاب اإللكترون يةودورها في تعليم اللغة العرب

وعـة مـن   مبغيرها بمج للنّاطقين يةين بتعليم اللغة العربمين والمختصتزويد المعلّ
 الـة سة بطريقة فعللغة المقدتساعدهم على تدريس هذه ا التيوجيهات واألساليب التّ

  اعترضت طريقهم. التيووضع الحلول للمشكالت 
  راسة:الدمنهج 

تبع المـنهج الوصـفي المـدعم بالوسـائل     أأن  يوطبيعة المداخلة اقتضت منَّ
  .يةحليلالتّ

  راسة:الدهدف 
وصفوة القول أن ةت بصفة رئيسهذه المداخلة اهتمعلى صعوبات ومشـكالت   ي

نها هـذه  تتضم التيالمعلومات القيمة  ، وسيرى القارئ أنيةاللغة العرب متعلّتعليم و
منها مـاهو لغـوي    بغيرها، للنّاطقين يةالمداخلة ال غنى عنها لمدرسي اللغة العرب

 برامجـه  عليم اإللكتروني وأهمالتّبصل صل بمفهوم اللغة، ومنها ما هو تربوي يتّيتّ
  .ة في مجالهاالمرجو يةلغاق هذه المداخلة اوأملنا أن تحقّ

، فالمبحث مباحث وخاتمة أربعةمة وفي مقدالمداخلة  توقد جاءراسة:الدخطة 
ةماهفيه  تل تناولاألوةاللغة واللغة العرب يي ،تعلـيم  فيه  تاني تناولالثّا المبحث أم

ـ  الثّالثوالمبحث يته)، (مفهومه، أهم يةاللغة العرب ـ تعلـيم العرب فيـه   تتناول ةي 
عليم التّعلم تصميم تناولت فيه  ابعالرالمبحث ، بغيرها المشكالت والحلول للنّاطقين

  اإللكتروني.
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ـ تتويجا لها واستخالصا للنّ الخاتمةالمداخلة كانت  يةوفي نها التـي ة تائج المهم 
وصيات.التّلنا إليها، مع اقتراح بعض توص  

ال هذه إعداد بتطلّ لقد المصادر والمراجع: أهمراسةد مـن  العديـد  إلى جوعالر 

ذكر منها علـى سـبيل   أاإلمكان،  قدر منها تاستفد التيعة، المتنو يةالعلم المصادر
  المثال:

  ورش عن نافع. يةرعي القرآن الكريم برواالشّالمصدر 
فين، ''كتاب معايير مهـارات اللغـة   هاني إسماعيل رمضان ومجموعة مؤلّ -
  .بغيرها'' للنّاطقين يةالعرب
  ''.يةطبيقي وتعليم العربالتّكتاب علم اللغة '‘ اجحيالرعبده  -
مسـتوياتها، تدريسـها    يـة رشدى أحمد طعيمة '' كتـاب المهـارات اللغو    -

  صعوباتها''.
العوبات والعوائق:الص شك ةعلم دراسة كّل أنمـن  مجموعـة  تعتريها جادة ي 

ـة الماد إمكانياته حسب آخر لىإ باحث من ونسبتها درجتها اختلفت وإن عوباتالصي 

 إعداد في ياعترضتن التي عوباتالص حصر ويمكن والبيداغوجي، العلمي كوينالتّو

  :المداخلة فيما يلي هذا
- ق المادةة العلمتفرعناصـر  بعـض  فـي  الكافي بالقدر رةمتوفّ تكن حيث لم ي 

  أخرى. عناصر في غزيرة تهاوجد ذلك من العكس وعلى الموضوع
وقعت بـين   التيمن كل هذه المصادر والمراجع  يةة العلموبة جمع المادصع -

قـة  المتعلّ يـة ة العلمح في عامل الوقت، وصعوبة استخراج المادالشّيدي، من جهة 
  بالموضوع.

 وسائل ضمن تندرج الحقيقة في فهي ذكرتها التي عوباتالص شأن من يكن ومهما

  وأدواته. البحث
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 يةالكاف راسةالدو حليلالتّ ومن البحث من هحقّ ينل لم عالموضو أني شعور ومع

 لموضـوع  يـة العلم يةوالجد يةالمنهج المعايير األقل على قحقّ قد أنَّه ىتمنّأ نيأنّ إالّ

  .يةعلم بدراسات جدير
ةل: ماهالمبحث األوةاللغة العرب يي.  

هنـاك  وليس مفهومها،و اللغة تعريف في العلماء اختلف لقدو.تعريف اللغة ال:أو 

 و دهاوتعد عريفاتالتّ كثرةذلك إلى   سبب ويرجع للغة دمحد مفهوم على شامل فاقاتّ
  .العلوم من بكثير اللغة ارتباط إلى

أما حدها يعرفها قائال: '' التيقيقة الدعريفات التّللغة يعتبر من  ابن جنيفتعريف 
 1أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم''.ف

التيها هي الوسيلة باللغة ألنّ ابن خلدون واهتم ز اإلنسان عن غيـره مـن   تمي
ةا سبقه، فقد عرفها في بداالكائنات، ولم تختلف نظرته عمحـو النّعلم  –فصل  ي- 

م عن مقصوده، وتلـك  اللغة في المتعارف عليه، هي عبارة المتكلّ قائال: '' اعلم أن
رة في أن تصير ملكة مقر ة الكالم، فال بدالعبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفاد

2ة بحسب اصطالحاتها''.العضو الفاعل لها، وهو اللسان، وهي في كّل أم  
  .يةتعريف اللغة العرب ثانيا:

 بعد فصح أي :عربا يعرب عرب من مشتقة يـة العرب ةماد.لغة يةتعريف العرب.1

 .لسـانه  عـرب  :ويقال .فصح أي :يةبوعرو وعرابة، وعروبة، عروبا وعرب .لُكنة
ربةالعرب في فصيحا كان :فالن وأعوالكالم .العرب من يكن لم وإن ي: نَهيبه وأتى .ب 

 وعـن  يـوارب،  ولم به أفصح :وبمراده حو،النّ قواعد عليه قوطب حوالنّ قواعد وفْق
 عنه تكلم :حبهصا وعن العرب منهاج على به نطق :األعجمي واالسم أبان، :حاجته

 علَّمـه  :وفالنـا  .أوضـحه  :والكالم وأفصح، أبان :لسانه عنه عرب :ويقال .واحتج

 بـالعرب  هتشب: تَعرب .اللحن من هذَّبه :ومنطقَه .أعربه :األعجمي واالسم .يةالعرب
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 صـار  :الهجرة، استَعرب بعد فالن تعرب :يقال وكان أعرابيا، وصار يةبالباد وأقام

     3منهم. نفسه وجعل العرب في دخيال
 باسم عرفت التي القديمة اللغات إحدى هي يةالعرب اللغة.يةتعريف اللغة العرب. 2

 هـو  اسـتقر  الذي الم،الس عليه نوح بن سام إلى نسبة وذلك يةامالس اللغات مجموعة

 :يةامالس اللغات هذه ومن .يةالعرب الجزيزة شبه حيث اهبوجنو آسيا غرب في وذريته
 لـم  حـين  في تبقى، أن يةالعرب اللغة واستطاعت. يةالحبش يةالبابل ،يةبطالنّ ،يةالكنعان

 تحوي ، حيث4وهناك هنا خورالص على المنحوتة اآلثار بعض إالّ اللغات تلك من يبق

 ونظامه اإلعراب ظاهرة وفيها اللغات، من غيرها في ليس ما األصوات من يةالعرب

 ديؤكّحيث  ،يةلغو ظواهر من ذلك وغير كسير،التّ لجموع كثيرة يغص وفيها الكامل،
 اللغـات  كـل  منهـا  انحدرت التي األولى يةامالس في سائدة كانت اهّنأ ارسونالد لنا

ةامالس5. اآلن لنا المعروفة ي  
 وإحدى ،بها ثينالمتحد عدد حيث من يةامالس موعةلمجا لغات أكبر يةالعرب واللغة

 مليـون  وعشـرين  واثنين أربعمائة من أكثر ثهايتحد العالم، في انتشارا غاتالل أكثر

 إلـى  باإلضافة العربي، الوطن باسم المعروفة المنطقة في ثوهامتحد عويتوز نسمة

 وماليزيا ونيجريا ومالي وتشاد وتركيا كاألحواز اورةلمجا األخرى المناطق من العديد

 أن لهـا  قدر التي الوحيدة يةامالس اللغة ، هييةماإلسال ولالد من وغيرها ونسياوأند

 القـرآن  نزول لوال ذلك لها ليتحقق كان وما ،يةعالم تصبح وأن وجودها على تحافظ

 ]02[يوسـف: ﴾ِإنَّا َأنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَّعلَّكُـم تَعقلُـون  ﴿: تعالى اهللا قال اهب الكريم
 فهم اليمكن إذ ؛]03خرف:الز[﴾اه قُرآنًا عربِيا لَّعلَّكُم تَعقلُونِإنَّا جعلْنَوقوله تعالى: ﴿

 بقراءتـه  إالّ اللغوي والبياني إعجازه قوتذو قيقالدو حيحالص الفهم تعالى اهللا كتاب

 باللغة مكتوبة الكتب هاتوأم يةاإلسالم العلوم من الغني راثالتّ أن ،كمايةالعرب باللغة

 6المسلمين. لكل هدفا يةالعرب تعلّم كان هنا ومن، يةالعرب
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- اليسـار  إلـى  اليمين من وتُكْتَب ،مكتوباً حرفاً 28 على يةالعرب اللغة وتحتوي 

 علـى  العرب أسفلها، ويطلق إلى فحةالص أعلى ومن - العالم لغات من الكثير بعكس

 تحتـوي  التي -تقريباً لعالما لغات بين الوحيدة هاألنّ ؛)ادالض لغة( لقب  يةالعرب اللغة

  7اد.الض حرف على
 رطـو التّ علـى  يـة العرب اللغة بقدرة مشيداً كوتهيل األمريكي المستشرق فيقول
 حيـث  مـن  قدرها، حق يةالعرب اللغة يقدر من -الغربيين نحن- منَّا '' قلَّ:واالرتقاء

أقاليم في انتشارها يوبداع بها، نطقت التي األقوام تاريخ بفضل فهي وغناها، يتهاأهم 

 أن بعد بأسرها يةمدن لغةً أصبحت أن إلى نمت قد مختلفة؛ بمدنيات واحتكاكها كثيرة

 مسـتقبل  لهـا  سـيكون  تقديري وفي مجيد، ماض يةللعرب كان لقد ،يةقبل لغة كانت

  8باهر''.
 عصرها مسايرة على يةالعرب اللغة قدرة ورل وليم األمريكي المستشرق ويوضح

 مقتضـيات  وفق كيفالتّ من يمكّنانها ما والمرونة اللِّين من يةالعرب للغة '' إن :بقوله

 بهـا  احتكت التي اللغات من أخرى لغة أي أمام مضى فيما تتقهقر لم وهي العصر،

  9الماضي''. في عليه حافظت كما المستقبل في كيانها على ستحافظ وهي
 تمـنح  التـي  وسماتها يةالعرب باللغة ماسينيون لويس الفرنسي المستشرق ويشيد

بما األمم من غيرهم يفاخروا أن العرب ''باستطاعة:بها، فيقول االفتخار حق ثيهامتحد 

ال  مـا  والمروءة الفتوة وأمارات الفكر سمو من تحمل التي الكلم جوامع من أيديهم في
  10مثيل له''.
 وإعجابه رينان آرنست رنسيالف المؤرخ دهشة العريق يةالعرب اللغة تاريخ ويثير

 درجـة  إلـى  وتصـل  ،يةالقوم اللغة تلك تنبت أن المدهشات أغرب ''من :فيقول بها

 بكثـرة  أخواتهـا  فاقـت  التي اللغة تلك .حلالر من ةأم عند حارىالص وسط الكمال

  األمـم  عنـد  مجهولة اللغة هذه وكانت مبانيها، نظام وحسن معانيها، ةودقّ مفرداتها
 حتى يذكر، أي تغير رتتغي لم هانّأ  لدرجة الكمال حلل في لنا ظهرت علمت ميو ومن
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 مـن  نعلـم  نكاد وال شيخوخة، وال طفولة ال حياتها أطوار كلِّ في لها يعرف لم إنَّها

 ظهرت التي اللغة لهذه شبيهاً نعلم وال تُبارى، ال التي وانتصاراتها فتوحاتها إالّ شأنها

 11شائبة ''. كلِّ من كيانها على محافظةً وبقيت تدرج، غير من ةًكامل للباحثين

ةالعرب خدموا نالذي العلماء شأن من فيعلي فريننباغ األلماني العالم اأمفيها وألَّفوا ي 
 لغـة  ''ليسـت : فيقـول  ،يةالعرب يةعبقر على بارزة أمارة الجهود هذه أن يرى وهو

 حصـرهم  يمكن ال بها أليفالتّ في نبغوا نالذي بل فحسب، العالم لغات أغنى العرب

في  عنَّا اختالفهم وإنو مانالزـة العرب عن الغرباء نحن بيننا أقام واألخالق جاياالسي 

  12بصعوبة ''. إالّ وراءه ما نتبين ال حجاباً ألَّفوه ما وبين
  .يةاني: تعليم اللغة العربالثّالمبحث 

ةربمفهوم تعليم اللغة الع ال:أوي.تعلّمتعليم اللغة و إنل واألهم ها هو الجانب األو
علـم اللغـة    طبيقي، بل قد يرى بعـض البـاحثين أن  التّمن بين جوانب علم اللغة 

  13طبيقي وتعليم اللغة وجهان لعملة واحدة.التّ
إلـى   والمعرفـة  العلم المعلم إيصال هو عليمالتّ'' أن مانالسد علي محمويعرف 

ـ  مـن  لكـل  توفر التي يةاالقتصاد هي الطريقةو قويمة بطريقة ميذالالتّ أذهان م المعلّ
  14والمعرفة''. العلم على الحصول سبيل في والجهد الوقت تعلّموالم

طوير في التّفع واإلرشاد والدتهدف إلى  يةتربو يةهي عمل: يةفتعليم اللغة العرب
، الغرض من تعليمها هـو  يةسلب كانت أو يةحيحة إيجابالص يةبناء قدرة اللغة العرب

تطوير المهارات األربعة هي مهارة االستماع ومهارة الكـالم ومهـارة القـراءة    
تعلـيم اللغـة    يـة بة أو منظمة في عملومهارة الكتابة، وهذه المهارات أعمال مرتّ

  15.يةالعرب
وخصبة في مفرداتها، ولها قدرة عجيبـة علـى    يةهي لغة عالم يةفاللغة العرب

  وليد واالشتقاق ال تضاهيها فيهمـا أي لغـة أخـرى   التّصافها بظاهرتي د التّجدتّال
ها تعاني مـن  أنّاألخرى، إالّ  يةوثقل وزنها بين اللغات العالم يةولالدورغم مكانتها 
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االنفتاح على اآلخر واالنبهار بكل ما هو آت من  ىها، بدعوإجحاف أبنائها في حقّ
 تلـك اللغـات أقـلّ    ستخدموا لغات أخرى متناسين أنالغرب، حيث حادوا عنها وا

  16.من لغتهم األم يةمرونة واستيعابا للمصطلحات الحضار
بها كمادة تدريس من حيث تحديدها وبيان نوعها ومفراداتها  يةلذلك وجبت العنا

ياحة واإلقامة مع السها، فهو طالب يقصد تعلّمسي الذيالب الطّ يةبنوع هالها وارتباط
الب الطّة هذا راسي حينا آخر، لذلك يجب أن تخدم المادالدحصيل التّرب حينا أو الع

  17عايش معهم.التّصال بالعرب ووتيسر له االتّ
مـا  تربط اإلنسان باللغة، فكلّ يةهناك رابطة قو.يةتعليم اللغة العرب يةأهم ثانيا:

ينـاه قـادرا علـى    كان قويا على الحياة، عارفا بنفسه وبظروف بيئته وعالمه، رأ
م ال يخطئ، وإذا اإلفصاح بلغته، وعلى أن يحول اللغة عنده إلى فطرة بحيث إذا تكلّ

ى مرحلة الوضوح إلـى مرحلـة   قصد إلى شيء عبر عنه بوضوح، بل إنَّه يتخطّ
 19﴾ لْبيـان ِلانسٰن علَّمه اُ۟◌ خَلَقَ اَ﴿ :بقول تعالى، 18أخرى عبر عنها القرآن الكريم

الفرد كائنا اجتماعيا، وتجعل نظرته للكـون مضـبوطة    للغة أعظم القوى تجعلفا
بين عالم األحياء واألذهان، ثُّم إن علماء  يةابطة الحقيقالرمها، ألنَّها يتكلّ التيباللغة 
ى صلّريف قوله الشّق على الحديث وهو يعلّ يةفابن تيم لم يغب عنهم هذا ، يةالعرب

؛ فَِإنَّه يـورثُ   يةفَال يتَكَلَّمن بِالْعجم يةمن يحسن َأن يتَكَلَّم بِالْعربِ :«ماهللا عليه وسلّ
ر في ين، كما يؤثّالدر في العقل والخلق ويؤثّ يةواالعتياد على اللغة العرب،  »فَاقَالنّ

ر هذه األمدمن  ةمشابهة صلعقـل والخلـق   ابعين، ومشابهتهم تزيد االتّحابة والص
ومعرفتها فرض واجب، فـإن فهـم الكتـاب     الدينمن  يةاللغة العرب تعلّمين، فالدو
  20.يةنة فرض، وال يفْهم إال بفهم اللغة العربالسو

ذات فصاحة وبيان بحفـظ   يةها، نقالتّعلى أص يةواستطاعت أن تبقى اللغة العرب
 التّـاريخ اللغة مظهر من مظـاهر   افعي: '' إنالرمن اهللا، فيقول مصطفى صادق 

صال ة واتّصالها بتاريخ األمة، كيفما قبلت أمر اللغة من حيث اتّاريخ صفة األمالتّو
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ة بها، وجدتها األمةانالثّفة الصةبزوال الجنسال تزول إالّ  التيابتة الثّ يوانسـالخ   ي
21ة من تاريخها''.األم  

 أدوات إحـدى  عـن  ودفاع كله، للعالَم يةحما ها؛عن فاعالدو يةالعرب يةحما إن بْل
 غيرتـه  جانـب  إلى العربي القارئ واجب ''من:العقَّاد عباس قول حد على أو تفكيره

 من العالم يةبحما يطاِلب هولكنّ فحسب، لسانه يةبحما يطاِلب ال هأنّ يذكر أن لغته، على

 بعد اإلنساني، المنطق أدوات من يةالعالم األداة هذه يصيب بما تصيبه، فادحة خسارة

 القصـيد  من أعظم هنا القصيد بيت وإن .والكمال رطوالتّ من فيعالر مبلغها بلغت أن

 ينطق وما واللسان، الفم عند يقف وال القلب إلى يسدد يةمالر هذه في همالس ألن ه،كلّ

  22منثور''. أو منظوم كالم في به
  .بغيرها المشكالت والحلول للنّاطقين ةيتعليم العرب: الثّالثّالمبحث 

ينبغـي   التيمجموعة من المصطلحات  يةكلغة ثان يةيشيع في ميدان تعليم العرب
23ن الفرق بينها:أن نبي  

تعلـيم   ،لألعاجم يةتعليم العرب ،لغير العرب يةتعليم العرب، ألجانب يةتعليم العرب
 يـة تعلـيم العرب  ،بلغات أخـرى  للنّاطقين يةتعليم العرب ،اطقين بهاالنّلغير  يةالعرب

  بغيرها. للنّاطقين
 مختلـف  من ظيرالنّ منقطع إقباال يشهد بغيرها للنّاطقين يةالعرب تعليم أن ريب ال

 تحتـل  أن إلى يةبالعرب دفع اإلقبال هذا ، منها يةاإلسالم سيما عوب،الالشّو الجنسيات

 جعلهـا  مـا  األسباب من اللغة لهذه تعالى اهللا قيض فقد اللغات، بين ابعةالر المرتبة

 همـيش التّو اإلقصاء سياسات أقسى وتتجاوز ،يةاللغو راعاتالص أشرس أمام تصمد

 رفـع  وقـد  تعليمها، لتيسير وقدراته جهوده رويسخّ يخدمها، نفسه عدوها صار حتى

 مسـلم  كـل  عقيـدة  من يتجزأ ال صارت جزءا حتى يةالعرب اللغة منزلة من القرآن

 – المسلمون أدركه ما قصير فيه، وهوالتّيسع المسلم  الذي من فرائض دينه وفرضا

 غيـر  مـن  بالمسلمين حدا امم األجيال، وتعاقب العصور، مر على – وعجما عربا
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كالم اهللا تعـالى، ويقفـوا علـى حـدوده      يفهموا كي ها،تعلّم على اإلقبال إلى العرب
  24وأوامره.

لغير أبنائها عـن طريـق    يةم في نشر تعليم العربولقد حاول المستشرقون وغيره
، ومـن ثُّـم   يةريق األمثل والواقعي لتعليم العربالطّهذا هو  ، واعتبار أنيةالعام تعلّم

ـ   يةأدخلوا تدريس اللهجات العام ة في مدارسهم وجامعاتهم، وأنشأوا مـدارس خاص
أليف فيها وبها، ولقـد ظَّـل   التّب، واهتموا بشكل كبير يةالعرب يةلدراسة اللهجات العام

ةة في إفريقبعضهم وإلى اليوم وخاصةيركز اهتمامه على اللهجات العام يأكثر مـن   ي
علـيم  التّلغة  يةاألصل يةمحاوالتهم ستبوء بالفشل، وستظل العرب أن اللغة الفصحى إالّ
     25أبنائها وخارج نطاق موطنها األصلي. تعلّمفي بالدها ولغة 

  ة: من مشكالت تعليم اللغة العربالأونود هنا أن نستعرض   بغيرهـا:  للنّاطقين ي
بغيرها ومن  للنّاطقين يةتشكل حجر عثرة أمام انتشار اللغة العرب التيبعض العوامل 

  ذلك:
1ة:. المشكالت العام  
  الب.الطّازدحام الفصول ب - ''
  دة.متعد يةوثقاف يةانتماء طالب الفصل إلى خلفيات لغو - 
  ف الواحد.الصالب اللغوي في الطّاختالف مستوى  - 
  الب.الطّبين  يةكثرة الفروق الفرد - 
  الب مع المدرس.الطّضعف تجاوب  - 
  .يةعليمالتّالب في األنشطة الطّعدم مشاركة  - 
  مناسبة. يةعدم وجود كتب ومواد تعليم - 
  .يةاللغة العرب تعلّمالب نحو الطّ يةضعف دافع - 
  المدرس في بعض مهارات اللغة وعناصرها.ضعف  - 
  .يةعليمالتّر الوسائل عدم توفّ - 
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  26الحديثة.'' يةربوالتّقلة إلمام المدرس بالجوانب  - 
2صها في ما يلي:نلخّة: .مشكالت خاص  

صعوبة في القراءة وفهم المسموع والمقروء، وصـعوبة فـي الكتابـة ومشـكلة     
  27راسي.الدومشكالت في المنهج  يةلغوصعوبة في استخدام المعاجم ال التّحدث

ـ تدريب  - بغيرها: للنّاطقين يةثانيا: الحلول المقترحة لتعليم العرب الب علـى  الطّ
من مخارجها، وحفظ ما تيسر من القرآن مع مراعـاة   يةنطق أصوات الحروف العرب

واالسـتعانة   مييز بين أشكال الحروف وأصواتهاالتّدريب المستمر على التّجويد، والتّ
رة لخروج األصوات، واالستفادة من البـرامج  واألشرطة المصو يةخطيطالتّسوم الرب

، واالستماع إلى كتب ومقاالت وأخبار مسـموعة علـى   يةالعرب يةلفزيونالتّو يةاإلذاع
ـ ، ويةمرين المستمر على تراكيب العربالتّت، النّ  يـة حوالنّالقواعـد   دريب علـى التّ
واإلكثار مـن   يةباستخدامها في جمل مفيدة، مع تطبيقها في المحادثة اليوم يةرفالصو

ـ  اللغة لحّل يةنائالثّ، ويراجع المعاجم والقواميس يةصوص العربالنّقراءة   ممشكلة فه
ـ لغة ب للنّاطقين يةمييز بين الفروق اللهجالتّركيز على التّ، مع يةالمفردات اللغو اد، الض

وذلك من خالل االخـتالط بأهـل اللغـة، أو المحادثـة معهـم       يةوتوفير بيئة عرب
  28ت.النّواصل عبر التّردشة ومواقع الدباستخدام برامج  يةوتالصبالمكالمات 
  عليم اإللكتروني.التّابع: علم تصميم الرالمبحث 

مـا  بطريقة يءالشّ سةهند اصطالحا صميمالتّ مفهوم يعنيصميم.التّال: تعريف أو 

 تخطـيط  يـة عمل هو صميمالتّو، ما لموقف يةهندس يةعمل هو أو معينة خطوات وفق

 معـد  عـرض  معنـى  نتتضم عليمالتّ يةعمل أن حين في ،29ةالخطّ تنفيذ تسبق يةمنهج

 علّمالـتّ  يةعمل لتشجيع مالمعلّ به يقوم نشاط أي وهو تربوي، تعليمي طابع ذات طومخطّ

 بـين  بطالر حاولت التي التعلّمية يةعليمالتّ العلوم من عليمالتّ تصميم علم ويعد ،بالّللطّ

 مـا  هـو  ظريالنّ فالجانب أخرى جهة من طبيقيالتّ والجانب جهة من ظريالنّ الجانب

 الجانب قيتعلّ بينما ،علّمالتّ بنظريات قيتعلّ ما ةوخاص العام، فسالنّ علم بنظريات قيتعلّ
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 المناسـبة  واالسـتراتيجيات  يةعليمالتّ البرامج وصف هما رئيسيين بمجالين طبيقيالتّ

 يـة كنولوجالتّ الوسـيلة  أو ،يةعليمالتّ األداة تحديدو عليمالتّ في استخدامها يةوكيف عليم،للتّ

  30.عليمللتّ المناسبة
 في ةخاص عليمالتّ تصميم يةأهم لتتمثّ عليم االلكتروني:التّعلم تصميم  يةأهم ثانيا:

 يـة عليمالتّ المواد وتطوير االستراتيجيات، وتحديد ،يةلوكالسو ةالعام األهداف صياغة

 .رةالمسـطّ  األهدافمن   جملة تحقيق إلى بينها فيما وتفاعلها معها فاعلالتّ يؤدي التي

 31 : يلي فيما عليمالتّ تصميم يةأهم وتكمن

  .عليميالتّ الموقف في اتهبيقاوتط يةظرالنّ المبادئ بين العالقة تجسير - 

  .بالعمل عليمالتّ عبر يةربوالتّ الممارسات تحسين في يةعليمالتّ ظرياتالنّ استعمال - 

  .علّمالتّ يةعمل في تعلّمللم اتيالذّ الجهد على االعتماد - 

  .مثلى بطريقة المختلفة يةعليمالتّ واألجهزة والمواد الوسائل استخدام - 

ـ إلوا عيفة،الض البدائل استبعاد عبر والجهد الوقت وفيرت على العمل -   فـي  ماهس

  .األهداف تحقيق
 مـن  يـة عليمالتّ البرمجيـات  أصبحت:يةعليمالتّ يةأنواع البرامج االلكترون ا:الثّث

 سـات المؤس مـن  وتشجيعا مينالمعلّ قبل من كبيرا اهتماما لقيت التي يةعليمالتّ الوسائل

 فـي  وتوظيفـه  برمجته يةعمل لتسه تقنيات من الحاسوب به يمتاز لما وذلك ،يةربوالتّ

 يةناح من دهاوتعد يةعليمالتّ البرمجيات علتنو ونتيجة .التعلّميةو يةعليمالتّ يةالعمل خدمة

  :  32منها أنماط ةعد في تصنيفها تم فقد إنتاجها طريقة في أساليب ةدوع لغات استخدام
 تمرينا يةعليمالتّ يةالحاسوب البرامج من مطالنّ هذا يعد :ارسةوالمم دريبالتّ برامج.1

 حيـث  .مسـبقا  هاتعلّم تم ومفاهيم لمهارات والممارسة دريبالتّ فرصة ميقد درسا أو

 علـى  واألمثلـة  طبيقاتالتّو مارينالتّ تقديم إلى يةالحاسوب البرامج من وعالنّ هذا يهدف

ةعليمالتّ ةالمادواسـتيعابه  الـب الطّ تحصيل زيادة في أمال سابقا، البلطّا هاتعلّم التي ي 

 مبـدأ  على يةعليمالتّ يةالحاسوب البرامج من وعالنّ هذا ويعتمد .هاتعلّم التي ةللماد وفهمه
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 ويقـارن  الصـحيحة  اإلجابـة  طباعة أو باختيار بدوره يقوم الذي البللطّ سؤال تقديم

 المختارة أو المعطاة اإلجابة كانت فإذا فيه، نةالمخز اإلجابة مع البالطّ إجابة الحاسوب
 أو ،)الـخ ...أحسـنت،  صـحيح، ( األلفاظ خالل من له تأكيدا الحاسوب ميقد صحيحة

ـ  اإلجابـة  الحاسوب له ميقد باالختيار البالطّ قيوفّ لم إذا اأم ،قاطالنّب قبـل  حيحةالص 

 هذا به زيتمي ما وهذا .األسئلة كل من االنتهاء يةغا إلى وهكذا.اليالتّ ؤالالس إلى المرور

  33.تعلّمللم يةفور راجعة يةتغذ تقديم في يةعليمالتّ يةالحاسوب البرمجيات من وعالنّ
 ممارسـة  على يةالحاسوب البرامج من وعالنّ هذا يعتمد :يةربوالتّ األلعاب برامج. 2

 من التيو اللعبة، هذه أجله من متصم الذي الهدف إلى يصل حتى يةتربو للعبة تعلّمالم

 المطلوبة التعلّمية واالستراتيجيات والمواقف والمفاهيم المهارات تعلّمالم يكتسب خاللها
 وجهـاز  تعلّمالم بين أو، طرفين بين المنافسة مبدأ على يةربوالتّ األلعاب برامج وتعتمد

 امنه معينة، صبخصائ يةعليمالتّ يةالحاسوب البرامج من وعالنّ هذا صفويتّ، الحاسوب
 على ينعكس امم ،التعلّم نحو البالطّ يةدافع وزيادة رفيه،التّو يةسلالتّو واإلثارة شويقالتّ

  34قها.تحقي المرجو يةعليمالتّ واألهداف للمهارات واستيعابه فهمه زيادة
 إتاحة مبدأ على يةعليمالتّ الحاسوب برامج من وعالنّ هذا يعتمد :المحاكاة برامج. 3

 تواجهـه  التـي  يـة الحقيق للمواقـف  ةبهمشا مواقف خالل من علّمتّلل البللطّ رصةالف

 وأنشطة نماذج تعلّمللم متقد المحاكاة فبرامج، اإلمكان قدر يةالواقع الحياة في ويمارسها

 قيـادة  على دريبالتّ :يةعليمالتّ البرامج هذه أمثلة ومن، للواقع قريبة يةتطبيق وتدريبات

 يـة الكيميائ المـواد  علـى  يـة المخبر جاربالتّ إجراءو ،يةالجو لمالحةوا ائراتالطّ

ـ  مختلـف  على عرفالتّ على بالمتدر البالطّ يساعد امم يةووالنّ واالنشطار  واهرالظّ

  35.فاعالتالتّ هذه عن اتجةالنّ
 محوسـبة  يةتعليم برامج هي :مةالمعلّ يةالبرمج أو الخصوصي عليمالتّ برامج. 4

 يخـدم  وهذا م،المعلّ وجود إلى الحاجة دون ذاتيا ودراستها استخدامها البطّال يستطيع

 وتوفير عليمالتّ تفريد يةعمل في الحالي الوقت في يةربوالتّو يةعليمالتّ ساتالمؤس توجهات
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 تـم  فبـذلك .بعد عن التعلّمو بالمراسلة عليمالتّ برامج يخدم هأنّ كما الفردي، علّمتّلل فرص

 تصميمها كون سهولة، بكل تتبعها تعلّمالم يستطيع محوسبة يةتعليم مواد وإنتاج تصميم

 واألهـداف  المحتويات قائمة عليمات،التّو ،اإلرشادات العنوان:حيث من وواضح بسيط
  36.الخ....وحلولها االختبارات درس لكل يةربوالتّ

ـ  من يةعليمالتّ البرامج من وعالنّ هذا يعتبر :الحوار لغة برامج. 5  بـرامج  دثأح

 علـى  البـرامج  مـن  وعالنّ هذا ويعتمد .يةعليمالتّ األغراض لتحقيق المنتجة الحاسوب

 إجابـات  مطابقة دمجر ليست انَّهبأ زوتتمي صميم،التّو اإلعداد في االصطناعي كاءالذّ

 يعطـي  بأن له تسمح ماوإنّ والخطأ حيحالص إلى تشير التي اإلجابات من بقائمة تعلّمالم

ـ  تمكن انّهأ كما ،علّمالتّ يةعمل في مهوتقد فهمه مدى نتبي التي إلجاباتا من كما  تعلّمالم

 مـا  لـى إ بناء عنها اإلجابة يةالبرمج وعلى ذهنه في تجول التي ساؤالتالتّ طرح من

  37.بيانات من ابه خزن
 غير طبيقاتالتّ أجل من البرمجيات من وعالنّ هذا تصميم ويتم. قواعد البيانات: 6

 يةفرع وتحت يةفرع وأخرى يةرئيس ملفات على تحتوي حيث ضيق، بنطاق محدودةال

عـن  البيانـات  لهذه والفرز حديثالتّو رتيبالتّو صنيفالتّو البحث عمليات إجراء ويتم 

  38.البيانات مع عاملللتّ سهلة واجهة تكون بأن دةالمعقّ البحث خوارزميات طريق
 يـة ذك أنظمـة  تصميم إلى تهدف التي مجياتالبر تلك هيكاء اإلصطناعي: الذّ. 7

 وتعطي المعلومات، معالجة في البشر تفكير طريقة لتحاكي الكمبيوتر تقنيات باستخدام

 كاءالـذّ  برمجيـات  وتعمل اإلنساني، لوكالس في كاءالذّب نعرفها التي الخصائص نفس

 األشياء فوص بواسطته يمكن التي شكيالتالتّ مضاهاة مبدأ على معتمدة االصطناعي

ـ  يةوالحساب يةالمنطق وعالقتها يةالكيف خواصها باستخدام والعمليات واألحداث  لوتتمثّ
 يـة اآلل البرمجـة  الخبيرة، ظمالنّك :يةالالتّ االتلمجاا في االصطناعي كاءالذّ برمجيات

 39.الخ...اآللي اإلنسان للكالم، الحاسوب إدراك
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 اطقـة النّ يةواإلعالم يةاإلذاع البرامج تقوم :يةالعرب يةاإلعالم البرامج أهم رابعا:

 ،يةالعرب اللغة تعلّمم عند االستماع مهارات يةتنم في وفعالة كبيرة بوظيفة يةالعرب باللغة
 العربـي،  المجتمع نالس على والمتداولة ائعةالشّ يةالعرب المفردات قاطالتّ على والقدرة

 في وقتًا يةالعرب اللغة تعلّمم صيخص أن ينبغي ذال المجتمع؛ وأفكار مشكالت ومعايشة

  40:يةاآلت البرامج أحد إلى لالستماع يوم، كل
  يةصورة حكا كل وراء ،يةالوثائق الجزيرة .1

http://doc.aljazeera.net/livestream. 
net.alarabiya.www://http ،-sabah/sProgramيـــةالعرب صـــباح.2

html.alarabiya    
  program/prg/com.rt.arabic://http  يةالعرب RT قناة اكرةالذّ في رحلة.3
  حدود        . بال4

    Centurywitness http://www.aljazeera.net/program  
   .http://arabic.rt.com/prg/programيةالعرب RT قناة المستقبل . نبض5

6وفكرة   ة. قصye.net/index.php-http://www.msader.    
 نـوع  بتحديد يةعليمالتّ الوسائط اختيار يتم: ةيعليمالتّ يةخامسا: الوسائط االلكترون

ـ  في لةوالمتمثّ المحتوى، من جزء أو مفهوم لكل المناسبة الوسائط أو ابتـة الثّ ورالص 

التيو المختلفة والخطوط الفيديو، ولقطات كةالمتحر البرنامج لمحتوى وفقا تحديدها يتم 

 بطريقـة  يكـون  ال عليميالتّ يطالوس اختيار أن حيث .ينتعلّمالم وخصائص وأهدافه،

 دور يكـون  حتـى تهـا  مراعا مـن  البد التي روطالشّ من جملة هناك ماوإنّ ،يةعشوائ
 يـة عليمالتّ يةالعمل وتطوير دعم في جيدة بطريقة وتساعد فاعال دورا يةعليمالتّ الوسائط

 41:في يةعليمالتّ الوسيلة اختيار عليها فيتوقّ التي روطالشّ هذه لوتتمثّ

 .ينتعلّمالم خصائص - 

  .عليمالتّ ونمط المحتوى، مثيرات يةنوع - 
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 تعلّـم  فـي  المسـموعة  أو المكتوبة يةاللفظ من يةفاعل أكثر يةالبصر العروض - 

 .المألوفة وغير ردةلواوا دةالمعقّ والعمليات المفاهيم

 على يساعد مسموع، أو مكتوب لفظين بتعليق مصحوبة سومالرو ورالص عرض - 

 .وتذكرها هالّمتع

 واسـتخدامها  بينها، كاملالتّ روعي إذا عليم،التّ في يةفاعل أكثر المتعددة الوسائل - 

 .إليها يةعليمالتّ الحاجة حسب وظيفي بشكل

بالغـة فـي حيـاة     يةأمر ذو أهم يةكلغة ثان يةإن اكتساب اللغة العرب :ةـمـخات
عامـل بهـا مـع أصـحابها     التّلمحيطة به، إضافة إلى اإلنسان وتفاعله مع العوالم ا
، ومن خاللهـا سـيطَّلع   يةفكير وتطوير كفاءاته المعرفالتّسيكتسب أنماطا جديدة من 

أن اكتساب هذه اللغة الجديدة لـيس يسـيرا    على ثقافات غيره، فاللغة مرآة الفكر، إالّ
ة، إنَّمـا يحتـاج   في بيئتها الخاص يةيستخدمها بتلقائ التيكما يبدو األمر مع اللغة األمّ 

أهـدافها، وقـد    التعلّمية يةق العملووسائل مساعدة لتحقّ اًتخطيطا خاص يةلغة ثان تعلّم
 أم باللغـة األم  للنّاطقينسواء  يةعليمالتّأسهمت اللسانيات الحديثة كثيرا في المجاالت 

ختصـار الوقـت   ئق المفيـدة ال راالطّوذلك بتقديم المناهج المالئمة و للنّاطقين بغيرها
رائق الطّتحصيلها بأفضل  يةب اللغات األجنبل على طالّا يسهمم واالقتصاد في الجهد

إلى توفيره من أجل توسيع  يةوهو ما يسعى إليه علماء اللغة العرب يةوفي أوقات قياس
فـي تعلـيم    كنولوجياالتّبغيرها، وتوظيف  للنّاطقينها تعلّماستعمالها بتيسير تعليمها و

غلـب علـى   بغيرها ووضع الحلول والخطـط والبـرامج للتّ   للنّاطقين يةاللغة العرب
ـة عليم اللغوي اإللكتروني بتصميم البـرامج  التّعوبات، وإذا كان الصفرصـة   التعلّمي
عليم االفتراضـي الفريـد   التّيات هذا ين بمختلف مستوياتهم وأهدافهم، فإن تحدتعلّمللم

دة تفرض نفسـها علـى هـذه    كبيرة ومتجد يةسمالروقيتات التّمكنة ويتجاوز األ الذي
المناسـبة لألطـراف    يـة عليمالتّبدءا بإجراءات تجهيز األدوات والوسـائط   يةالعمل

  ين.تعلّمالب والم) للطّيةوالفيزيائ يةوالفضاءات المختلفة ( االفتراض
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  يلي:   إلى مالنا في ضوء نتائج البحث توصتائج:النّ
1م وة ترجع إلى المعلّ. صعوبات عاماهج علـى أسـس   نمالارس، وعدم بناء الد

ـ بـات الم ة ومتطلّتراعي أساسيات الماد يةموضوع ين وخصائصـهم وميـولهم   تعلّم
  وحاجات المجتمع وتحدياته ومشكالته.

. صعوبات في القراءة والكتابة وعدم ضبط الكلمـات، وعـدم القـدرة علـى     2
د مما االستماع الجيي إلى يؤدعوبات الصةوتالصةواللهج يي.  

ـ الب مع ما يقرأه أو يسمعه ومناقشته وإبداء رأيه فيه، وبالطّ. عدم تفاعل 3 الي التّ
ر عن حاجاته ومشاعره تعبيرا شفويا سليما.ال يستطيع أن يعب  

3لع علـى  الب ال يعرف كيف يطّالطّ . عدم توافر قاموس لغوي حديث، حتى أن
  والموسوعات.معاجم اللغة 

  .يةقنيات الحديثة في تعليم العربالتّو يةعليمالتّة استخدام الوسائل . قل4ّ
حو النّوصعوبة قواعد  يةين إلى دراسات علمتعلّم. افتقار طرق تعليم القراءة للم5

  رف واضطرابها.الصو
ـ ين (االسـتعداد والقـدرات و  تعلّمبين الم ية. عدم مراعاة الفروق الفرد6 مات الس

  حصيل والخبرات...هلم جراالتّو
  ات:وصيالتّ
قنيات الحديثـة  التّكنولوجيا الحديثة، واستغالل إمكانات التّكامل بين اللغة والتّ. 1

، يـة لفزيونالتّو يـة مثل مختبرات اللغـة، البـرامج اإلذاع   يةفي تدريس اللغة العرب
  واصل المتعارف عليها.التّومواقع  يةوالبرامج الحاسوب

، وتشجيع اإلبداع الفكـري  يةاللغة العرب تعلّمدريب أساس في التّالممارسة و  .2
صين في هذا المجال اتي.. على الباحثين والمتخصالذّ التعلّمأكيد على التّوالجمالي، و

 فـي  تكون بسيطة وسهلة االسـتعمال  يةمعاجم لغو تأليف تهمهم عمل فريق تشكيل

  .يةالعمل الحياة
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وعلـم اللغـة    ية، واللسانيات الحاسـوب يةداولالتّالخطاب و تحليل من .االستفادة3
  بغيرها. للنّاطقين هاتعلّمو يةالعرب اللغة بتعليم المتعلِّقة راساتالد في طبيقي،التّ

حدث والقراءة والكتابة لـدى  التّاالستماع و يةالمهارات اللغو ية. االهتمام بتنم4
بغيرها، من خالل إثراء المحتوى المقدم لهم وتهيئـة   للنّاطقين يةي اللغة العربتعلّمم

مهارات الحوار لـدى هـؤالء    يةتتوافق شروطها مع هدف تنم التي يةعليمالتّالبيئة 
  .يةمن خالل تصميم البرامج االلكترون ينتعلّمالم

5ةسات والمراكز البحث. على المؤسةالعرب يةوالعالم يتمويل وتطوير البـرامج   ي
  اطقين بغيرها.النّو يةاطقين بالعربالنّن ويشترك فيها اللغوي يةنااللكترو

 وتطويره االلكتروني عليمالتّب االهتمام لضرورة بالجامعة العليا اإلدارة تحسيس. 6

 .به هوضللنّ رورياتالضو الحاجيات مختلف توفير على لاألو المسؤول انهكو ذلك

 ومساعدة ةبالمنص باالهتمام يةاألساس تهامهم قتتعلّ دائمة يةتعليم هيئة تحديد. 7

  .الكتروني درس إلنشاء المختلفة البرمجيات باستخدام روسالد تصميم لىع األساتذة
 الفعلـي  بنـي التّ خالل من أكثر به واالهتمام االلكتروني عليمالتّ تطوير يمكن. 8

  .بالجامعات االلكتروني عليمالتّ لمشروع ولةللد ارمالصو

 الجامعـات  مـع  االلكترونـي  عليمالتّ لتطوير المختلفة الجهود وتوحيد دترشي. 9

اللمجا هذا في مةالمتقد.   
 خـاص  بشـكل  يـة العرب اللغـة  ميمعلّ تشجيع بهدف يةتدريب دورات عقد.10

ـ  المواقف في األلعاب استخدام على عام بشكل األخرى والمباحث ةفالصالمختلفـة  ي 

 ةالمـاد  نحو لبةالطّ اتجاهات في إيجابي أثر من لها لما ئلالوسا هذه يةبأهم وتوعيتهم
 .فيها وتحصيلهم

 

  
  
  



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

136 

االحاالت:

 م1913 ية، مصرجار، دار الكتب المصرالنّابن جني، الخصائص في اللغة، تحقيق محمد علي  1
.35ص 

 مصر ار اللغة الجديد، القاهرةمة ابن خلدون، تحقيق أحمد جاد، ددحمان ابن خلدون، مقالرعبد  2
.548م، ص 2014، 1ط
 نبولشـر، اسـط  النّللطباعـة و  يةإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالم 3

.195، ص 2ج م،1972
 وزيعالتّشر وابن سينا للنّالحديثة، مكتبة  يةحوة العلمالصو يةيد، اللغة العربالسينظر: غنيم كارم  4

.10مصر الجديدة، القاهرة، ص 
ص  م1965 3القـاهرة، ط  ،ية، مكتبة األنجلو المصريةينظر: أنيس إبراهيم، في اللهجات العرب 5

33.
 القـاهرة  النّشر للجامعات، دار يةينظر: عكاشة محمود، علم اللغة: مدخل نظري في اللغة العرب 6

.65م، ص 2006، 1ط
 التّوزيـع شـر و اطقين بغيرها، داروجوه للنّالنّ يةي العربتعلّمنظر: محمود علي شرابي، دليل مي 7

12م)، ص 2015هـ، 1436، (1ياض، طالر.
 شر للمؤلفالنّوصيات والممارسات، حقوق التّبين  يةهوض باللغة العربالنّيد، السينظر: محمود  8

.174م)، ص 2008هـ، 1428دمشق، د.ط، (
.175جع نفسه، ص المر 9

.245ينظر: علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ط، ص  10
ص  التّوصيات والممارسات، مرجـع سـابق  بين  يةهوض باللغة العربالنّيد، السينظر: محمود  11

175.
المرجع نفسه. 12
ـ لغير  يةعليمالتّالكتب اهللا الغالي، أسس إعداد  ينظر: عبد الحميد عبد اهللا وناصر عبد 13 اطقين النّ

.106م، ص 1991ياض، الر، دار الغالي، يةبالعرب
.  12ص  م،1983، دار المعارف، القاهرة، يةالعرب اللغة تعليم في وجيهالتّ مان،الس على محمد 14
.17ص م، 1983، دار المعارف، القاهرة، يةالعرب اللغة تعليم في وجيهالتّ مان،الس على محمد 15
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سـة الحديثـة   وعلومهـا، المؤس  يةينظر: علي سامي الحالق، في تدريس مهارات اللغة العرب 16
.48م، ص 2010للكتاب، طرابلس، لبنان، د.ط، 

قافـة  الثّو يةربللتّ يةاطقين بها، قضايا وتجارب، المنظمة العربالنّلغير  يةينظر: تعليم اللغة العرب 17
.42 م، ص1992عليم، د.ط، تونس، التّو

.13م، ص 1996، 1، الكويت، طيةاللغة العرب تعلّم يةأهم ينظر: عبده محمد بدوي، 18
.03 يةحمان، اآلالرسورة  19
.14، مرجع سابق، ص يةاللغة العرب تعلّم يةأهم عبده محمد بدوي،ينظر:  20
 م2006 1التّوزيع، الجزائـر، ط روق للنشر والشّ، دار يةصالح نصيرات، طرق تدريس العرب  21

.21ص 
والعلوم  يةربللتّ ية، منشورات المنظمة اإلسالميةاللغة العرب يةعبقر افي القُوصي،الشّمحمد عبد  22
.15م)، ص 2016هـ،1437قافة، إيسيسكو، (الثّو

 يةبلغات أخرى، معهد اللغة العرب للنّاطقين يةرشدي أحمد طعيمة، المرجع في تعليم اللغة العرب 23
.51، ص 1ث والمناهج، جامعة أم القرى، جوحدة البحو

 للنّـاطقين  يـة ينظر: هاني إسماعيل رمضان ومجموعة مؤلفين، معايير مهارات اللغـة العرب  24
.06م، ص 2018، 1جامعة غيرسون، تركيا، ط ركي،التّبغيرها، منشورات المنتدى العربي 

طـرق   -مداخلـه -بلغات أخرى أسسه للنّاطقين يةاقة، تعليم اللغة العربالنّينظر: محمود كامل  25
 9طالقـرى،  وحدة البحوث والمنـاهج، مكـة المكرمـة، جامعـة أم     يةتدريسه، معهد اللغة العرب

.37م)، ص 1985 -هـ1405(
 يةجربـة الباكسـتان  التّبغيرهـا   للنّـاطقين  يةحامد أشرف همداني، صعوبات تعليم اللغة العرب 26

.24منشورات جامعة بنجاب، ص 
عـالم   يـة المعاصرة في تدريس اللغة العرب يةربوالتّمحمد رجب فضل اهللا، االتجاهات ينظر:  27

.42م)، ص 2003هـ، 1423، (2الكتب، القاهرة، ط
بغيرها: األسـباب   للنّاطقين يةاللغة العرب تعلّممحمد يعقوب الهندي األعظمي، صعوبات ينظر:  28

.17وطرق ووسائل العالج، مرجع سابق، ص 
دار  عليم االلكترونيالتّعليم والتّ، دالل ملحسن، سرحان، عمر موسى، تكنولوجيا يةاستيتينظر:  29 

.135م، ص 2008وائل، عمان، 
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 يةار المصـر الـد : الواقـع والمـامول،   يةعليمالتّينظر: الهادي، محمد محمد، نظم المعلومات  30
.341م، ص 2008، يةاللبنان
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 م2008عليم الفعال، دار المناهج، عمان، التّ، محسن علي، تكنولوجيا االتصال في يةينظر: عط 35

.134ص 
.136المرجع نفسه، ص  36
.138، مرجع سابق، عليم الفعالالتّتكنولوجيا االتصال في  ، محسن علي،يةينظر: عط 37
.86، ص 2006، دار الهدى، يةعليمالتّينظر: أمين زينب محمد، برمجيات الكمبيوتر  38
.87، ص 2006، دار الهدى، يةعليمالتّأمين زينب محمد، برمجيات الكمبيوتر  39
 وزيـع التّوجوه للنشر و اطقين بغيرها، دارالنّ يةي العربتعلّممحمود علي شرابي، دليل مينظر:  40
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ـ  صة في تقديم خـدمات تطـوير البـرامج    متخص مؤسسة "كلماسوفت"ص:ملخّ
والمعـاجم   يـة فة إلـى الحلـول اللغو  باإلضـا  المتخصصة يةواألنظمة االلكترون

تقوم بتوفير الخدمات المتكاملة فـي   التيسات المؤس وتعتبر إحدى أهم يةاإللكترون
، قـدمت  2001رق األوسط وشمال أفريقيا. منذ تأسيسـها فـي   الشّهذا المجال في 

 رائدة في تقديم خدمات مؤسسةلعمالئها العديد من الحلول المبتكرة لتكون  المؤسسة
 .المتكاملة في هذا المجال يةالهندسة اللغو

للغـة   يـة كالذّوالمعالجات  يةات البرمجعلى توفير كل المستجد المؤسسةتعمل 
وتشمل نطاقاً واسعاً من الحلول بدءاً من قواعد  أماكثر من خمسة عشر عأل يةالعرب

نات وتقنيات معالجة رة في تحليل البياالبيانات وصوالً إلى الحلول المتكاملة المتطو
 حديد، باإلضافة إلى أعمال االستشارات فيما يختصالتّصوص الحديثة على وجه النّ

  .باللغويات عموماً
ـ  يةمزود رئيسي للحلول البرمج وحلـول   السوقواعد البيانات والمعاجم واألط

رق األوسط في مجـال البرمجـة   الشّرائدة في  مؤسسةكلماسوفت ، هندسة اللغات
يةركيز على معالجة اللغة العربالتّاللغات ب وهندسة

 multilingual advanced processingد المهـام  متعد يةمعالج اللغة العرب

system اختصارا لالسم، هو من أحـدث منظومـات المعالجـة     »مابس«ى ويسم
للغات، ويشمل المعالج عددا كبيـرا مـن األنظمـة المفـردة      المخصصةالمتكاملة 

ـ النّ، تتباين في تناولها للمعطيـات  يةفي جانب من الجوانب اللغو المتخصصة  يةص
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 يـة حوالنّكن إلى إجراء العمليات مالألعالم أو لأل يةابتداء من معالجة األسماء العرب
  صوص المرسلة.النّعلى  يةواإلمالئ

  كلماسوفت مؤسسة، »مابس«، معالج ية: المعالجة اآلليةالكلمات المفتاح
Summary Title of the intervention: A descriptive study of the 

efforts of the Kalmasoft Foundation 
Kalmasoft is a specialized provider of software development 

services and specialized electronic systems in addition to language 
solutions and electronic dictionaries and is one of the most important 
institutions that provide integrated services in this area in the Middle 
East and North Africa Since its establishment in 2001, the Foundation 
has provided its clients with many innovative solutions to be a leading 
provider of integrated language engineering services in this field. 

      The Foundation has been working on providing all the latest 
software developments and smart processors for the Arabic language 
for more than fifteen years and includes a wide range of solutions 
ranging from databases to the integrated solutions in advanced data 
analysis and modern word processing techniques in particular, in 
addition to consulting work on linguistics in general. 

A leading provider of software solutions, databases, glossaries, 
atlases and language engineering solutions, Kalmasoft is a leading 
Middle East organization in programming and language engineering 
focusing on Arabic language processing. 

The Arabic multilingual advanced processing system, called 
Maabs, is one of the most modern integrated processing systems for 
languages. To perform grammatical and spelling operations on the 
texts sent. 

Keywords: Automated Processing, MAPS Processor, Kalmasoft 
Foundation> 

 يـة ظم اآللالنّميدان الحوسبيات أخضعها للعديد من  يةدخول اللغة العرب مقدمة:
ـ الميك يةواعالطّتهيؤ المناخ اإللكتروني المناسب لكي تكتسب  التي ةانالسحيـث  ي ،

ها من بين اللغات ، على اعتبار أنّيةكاء االصطناعي في برمجة اللغة العربالذّأسهم 
كاء االصطناعي هو الذّاياقات، فالسمرونة المناسبة لمثل هذه تحوي ال التي يةبيعالطّ
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روة الـذّ وتين البشري، لتصل إلى درجة الرتحاول الخروج عن  التيثورة العصر 
  كنولوجي.التّر طوالتّمن 

  كاء االصطناعي:الذّميزات -1

ـ  eventsذاكرة الستيعاب الحقائق واألحداث  - أ ا ، فقدرات العقل البشـرى مهم
استيعابه يمكن أن يصل  الحاسب فحد أماأصحابها محدودة.  Skillsغت مهارات بل

 م العلمي.قدالتّألكبر مدى ممكن مع 

الحاسب فيمكن أن ننفذ بـه   أماالقدرة على اكتشاف األخطاء وتصحيحها،  - ب
  هذه العمليات بصور أكثر تعقيدا وعلى نطاق غير محدود.

أو  يـة ها محـدودة بعمل ولكنّ Data retrieval قدرة على استعادة البيانات - ت
قدرات الحاسب على استعادة البيانات  أمااثنتين في الوقت نفسه في العقل البشرى. 

  والمعلومات فهي غير محدودة وتستخدم أعقد العمليات وشروط االستعادة الممكنة.
قدرة على االستنتاج واالستنباط لحقائق ومعلومات جديـدة عـن طريـق     - ث

، وهي By learningعلم التّأو  By example  أو األمثلة Simulationالمحاكاة 
الحاسب فيمكن أن ننفذ به هذه العمليات بصور أكثر  أمامحدودة في العقل البشرى 

  تعقيدا وعلى نطاق غير محدود.
حيحة بناء على اإلدراك الحسـي والعقلـي   الصخاذ القرارات قدرة على اتّ - ج

  لة، حيث يمكن نقل هذه القدرات للحاسب أيضا وتنفيذها بال حدود.لجوانب المشك
ـ فة والقدرات والمهارات بـالفطرة ( مييز بين أنواع المعرفة المختلالتّ - ح  يةحس

إبداع مالحظة ). ولو تم يقوم الحاسب  وضعها في قواعد يمكن أن تبرمج، ومن ثم
  بها أيضا.

وهي محـدودة فـي العقـل البشـرى      م واكتساب مهاراتعلّالتّقدرة على  - خ
وتتفاوت من شخص آلخر، ويمكن نقل هذه القدرات للحاسب أيضا وننفـذها بـال   

  .1حدود
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فكير واإلبـداع لقواعـد   التّفكير واإلبداع. فلو استطعنا تحويل التّقدرة على  - د
  لتمكن الحاسب من أن يبدو مفكرا ومبدعا.

له وتفكيره مصطنع تعقّ اعي"، ألنوعلى هذا نطلق على الحاسب "العقل االصطن
مرتبط بالمعلومات المخزنت فيه معلومات صحيحة ألبلـى الـبالء   نة فيه، فلو خز

  لو تم تخزين معلومات خطأ ألدى ذلك لحدوث كوارث. أماالحسن 
  يتجاوزها الحاسب بالمقارنة مع العقل البشرى؟ التي. ما اإلضافات 8
  في الوقت نفسه. دةى عمليات متعديمكن أن يؤد - أ
  يمكن أن يعمل لوقت غير محدود. - ب
  العمل حتى نهايته. يةقة واألداء من بداالديحتفظ بقدرته على  - ت
في أكثر من جهاز أو ماكينة تحت سيطرته  يةيمكن أن يتابع أكثر من عمل - ث

  في الوقت نفسه.
  :يةظم الحاسوبالنّ. 9

  ه يجب:فإنّ   عند حوسبة أي نظام
  .System Analysisظام) النّة (تحليل ظام بدقّالنّة هذا دراس –
كل مرحلة  Outputومخرجات  Inputتقسيم أدائه لمراحل وتحديد مدخالت  –

  الوصول إليه. يةوتحديد الهدف من العمل وكيف
  2أكد من الوصول إلى الهدف وغيرهااختبار المخرجات وتقييمها للتّ –
  3»مابس«معالج  -2

طـرق   )6ستّ ( حفظ الملفات باستخدام أكثر من للمعالج ةيالمواصفات الفن �
تـائج أو  النّتستعمله لعرض  الذيطبيق التّحسب اللغة أيا كان  (encoding) تشفير

شفير المناسـب للعـرض ومـن هـذه     التّتائج بالنّالمعالج كفيل بإخراج  اللغة فإن
ـ يغة الصشفيرات المتاحة اليونيكود بالتّ غرىالص (UTF-8)   شـفيرات  التّلك وكـذ

(1256 ,1255 ,1254 ,1253 ,1251 ,1250)شغيل وينـدوز  التّة بنظام الخاص 
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ةباللغات الالتين وتختصة، اإلغريقيي ،ةوسالرةركالتّ، يةالعبر يةوالعرب يكل هـذه  ي ،
  .اللغات وغيرها يدعمها المعالج مباشرة

ص الـنّ عـادي،  ص الالـنّ إمكان الحفظ للملفات على هيئات مختلفة منهـا   •
XML, HTML,TXT)ص الموسع النّبي، وشعالتّ الميزة أعاله تفيـد فـي حـال      (
ةغبة في إجراء معالجات إضافالرشـر علـى   النّمثل اإلدخال لقاعدة بيانـات أو   ي

  .اإلنترنت

ر لوحـة  في حال لم تتـوفّ  يةلإلدخال باللغات األعجم يةلوحة مفاتيح ظاهر •
اشـة  الشّر لوحة مفاتيح على سبة للغة ما فإن المعالج يوفّمفاتيح عليها األحرف المنا

  .ماذجيمكنك من خاللها اختبار المعالج باإلدخال المباشر للنّ

سـير إذا  التياشة لتناسب مختلف األذواق لمزيـد مـن   الشّإمكان تغيير شكل  •
عامل مـع  اشة على نحو يالئم أذواقكم وطريقة سهلة للتّالشّرغبتم في ترتيب أجزاء 

ركيـز  فاصيل حتى نترك لكم المجـال للتّ التّمحتويات وإنجاز المهام أخفينا معظم ال
ةة األساسعلى المهمفقط ي.  

 طبيقات المستهدفة:التّ

   يةأنظمة القراءة اآلل •
   يةرجمة اآللالتّأنظمة  •
 أنظمة البحث واستعادة المعلومات   •

 اة  عرف على الهيئات المسمالتّأنظمة  •

 دة اللغات  لومات متعدأنظمة استعادة المع •
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  جدول عائالت المعالج:  

 مخطط عائالت المعالج متعدد المهام 

  

ONO 

 
  

 رومنة  

  

ــل  نق
 صوتي

  

استرج
 اع

 فهرسة  

 عربنة  

 

TOPO 

 
  

 رومنة  

  

ــل  نقـ
 صوتي

  

استرجا
 ع

 عربنة  

 

ORT
HO  

  

 تشكيل  

 تجريد  

  

تصــري
 ف

 اشتقاق  

 تشذيب  

 

SE
M
A
N 

 
  

 تصنيف  

 إعراب  

 تفسير  

 

  معالج اللغة:  -أ

 التـي واحدة من أكبر المشكالت  إن :4ص العربيشكيل للنّالتّت ماالع.إضافة 1
هي عـدم وضـوح     (Language Engineering) تعيق تطبيقات هندسة اللغات
ات أخرى تزيل اللبس وفي حالة اللغـة  ت أو مؤشرماالالنّص ويعني ذلك افتقاره لع

المقصود بالغموض هو وجود احتماالت عدة لمعاني المفردة الواحـدة   فإن يةالعرب
ه شكيل ليقيننا بأنّالتّ عالماتنا لم نستعمل أي من فالقاريء لهذه الفقرة قد ال يلحظ أنّ

طبيقات المعتمدة على الحاسـوب مثـل تطبيقـات    سبة للتّالنّلن يحتاج إليها، ولكن ب
أو حتى تطبيقات محدودة مثـل نقـل    (Machine Translation) يةرجمة اآللالتّ

ــماء العرب ــةاألس ــات األعجم ي ــى اللغ ــةإل ي (Arabic Proper Nouns 

Transcription)  شكيل ال غنى عنهاالتّ عالمات فإن  
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د كتور سلطان بن محمالديخ الشّمو الساعتمد صاحب  ص غير مشكل:النّمثال: 
ئيس األعلـى لجامعـة   الـر و ارقةالشّرة أماالقاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 

البات المقبولين في جميع كليات الجامعة لفصـل  الطّالب والطّارقة أمس أسماء الشّ
لبة المقبولين إلـى  وبلغ العدد اإلجمالي للطّ )2009-2008راسي القادم (الدالخريف 

المجتمـع بمراكزهـا    يةيات الجامعة عدا كلطالبا وطالبة في جميع كلّ 1960اآلن 
لبـة  الطّستعلن نتائج القبول فيها في األيام القليلة القادمة، وبلغ عدد  التية والمختلف

وطالبة في كل منهـا، بينمـا    اطالب 150ب وطب األسنان الطّالمقبولين في كليتي 
 الهندسـة  يةطالبا وطالبة في كل 564ويدلة، الص يةطالبا وطالبة في كل 100حق التّ
 يـة طالبا وطالبة في كل 220صميم، التّنون الجميلة والف يةطالبا وطالبة في كل 80و

ال يزال بها طاقة  التيالقانون، وما زال باب القبول مفتوحاً لبعض برامج الجامعة 
لفصل الخريف القادم، ومنها البرامج المستحدثة أخيراً في كليتي العلـوم   يةاستيعاب

  والمجتمع  
كتور سلْطَان بن محمد القَاسمي الديخُ الشّمو الساعتَمد صاحب : شكيلالتّص بالنّ

ارِقَة أمـس  الشِّئيسِ األعلَى ِلجامعة الرارِقَة والشّرة أماعضوِ المجلسِ األعلَى حاكمِ 
 اءمـِل الخَرِ   الطّالبِ والطّأسِلفَص ـةعاميعِ كليـات الجمي جف وِلينقْبالم اتاِلب  يـف

مِ (الدالقَاد ياسإلـى اآلن  )م2009-2008ر وِلينقْبالم ةللطَّلَب اِليماإلج ددلَغَ العبو ،
المجتَمعِ بِمراكزِها المخْتَلفَة  يةطَاِلباً وطَاِلبة في جميعِ كليات الجامعة عدا كل 1960

لبة المقْبـوِلين  الطّيها في األيامِ القَليلَة القَادمة، وبلَغَ عدد ستُعلَن نَتَاِئج القَبوِل ف التيو
 100حـقَ  التّوطَاِلبة في كُلٍّ منْها، بينَما  اطَاِلب 150بِ وطب األسنَانِ الطّفي كليتي 

طَاِلبـاً   80والهندسة،  ةيطَاِلباً وطَاِلبة في كل 564ويدلة، الص يةطَاِلباً وطَاِلبة في كل
القانون، وما  يةطَاِلباً وطَاِلبة في كل 220صميمِ، التّالفُنُونِ الجميلَة و يةوطَاِلبة في كل

 ةعامضِ برامج الجعاً ِلبفْتُوحوِل مالقَب اباَل بابِ   التيزيعـتا طَاقَـةٌ اساُل بِهزة ال يي
ِل الخَّرِيفمِ ِلفَصعِ القَادتَمجالملُومِ وي كليتي العاً فيرأخ ثَةدتَحسا البرامج المنْهمو. 
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ص الـنّ منظومة متكاملة تعمل علـى معالجـة    :يةالعرب 5.استخراج الجذور2
ص الـنّ حقق من التّرة تبدأ من عبر طرق متطو يةباستخراج جذور المفردات العرب

أوالتّتطبيق قواعد  الً ثممطابقة المفردة بما يرادفها مـن قائمـة الجـذور    جريد ثم 
ظام كذلك وحدة للتّالنّ ويضمة الجذر المستخرج بإعادة توليد المفـردة  حقق من صح
ة أخرى وذلك لمزيد من مرقةالد.  

  
  
  

  

رف من لوازم األفعال والمعـروف  الصاالشتقاق و :ية. تصريف األفعال العرب3
أن الماضي والمضارع واألمر) باإلضافة لألسـماء  (زمان الفعل ب االشتقاق يختص

مـان، اسـم   الزفضيل، اسـم  التّة من الفعل (اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المشتقّ
ها إلى نظام منفصل (نظام التّت إحة من الفعل تمالمكان، اسم اآللة)، األسماء المشتقّ
ألفعال حسب أنواعهـا (ثالثـي   ظام تصريف االنّاشتقاق األسماء) بينما يعالج هذا 

وأوزانها وأبوابها (أي عالقة الماضي بالمضارع) وكـذلك   (ورباعي مجرد ومزيد
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ـ   ه مقرونـاً بإسـنادها للفاعـل    أحوالها من حيث البناء للمعلوم والمجهول هـذا كلّ
ةفين مع مراعاة الحاالت اإلعرابوالمفعول المتصرـ  ي ة باألفعـال)  المختلفة (الخاص

ماً هائالً من المفردات (حوالي ثالثين ألفاً) لفعل ثالثي بسيط يبنى من وهذا يعطي ك
لمعظم وحدات المعالج اللغـوي   يةرورالضواة النّظام هو النّالجذر (ك س ر). هذا 

قـل  النّصوص باإلضافة إلى عمليـات  النّته بما فيها تشكيل األسماء وماابكل استخد
 .المختلفة يةالبين

ةقليدالتّفات بخالف المصرـ تعمل على تصريف الفعـل فـي ح   التيرة المتوفّ ي ه التّ
ةلاألوأي مسنداً إلى المفرد المذكّ ي)    ر الغائب في صـيغة المبنـي للمعلـوم) فـإن 

ـ وليد بإضـافة  التّام أي التّصريف التّمصرف كلماسوفت يعمل على مبدأ  مائر الض
ات المرتبطـة بجـذر   من شأنها أن تعطي كل المفرد التيوائد الزوكل اللواصق و

بيعي لما يمكـن أن توجـد عليـه تلـك     الطّر في اللغة، هذا هو الوضع د متوفّمحد
حكم فيـه مـن قبـل    التّصوص المرسلة المعاصرة. كل هذا يمكن النّالمفردات في 

للغة  يةحوالنّو يةفاصيل المطلوبة ضمن القواعد اإلمالئالتّالمستخدم للبرنامج وألدق 
 .يةالعرب
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ظام يقوم باشتقاق األسماء من الجذور مباشرة النّهذا راء االشتقاق اللغوي:. إج4
(المصدر، اسم الفاعـل، اسـم المفعـول، صـيغة      يةئيسالرويشمل ذلك األصناف 

أخـرى   يـة ات فرعكسير) إضافة لمشتقّالتّفضيل، اسم اآللة، جمع التّالمبالغة، اسم 
سـبة  النّصـغير و التّن، اسم المكان، وماالزناعي، اسم الصتنتج عنها مثل المصدر 

 .فة المشبهةالصو

 يـة ثنالتّوع من تذكير وتأنيث والعدد ويشمل ذلك اإلفراد والنّمع مضاهاة ذلك ب
ـ والجمع، وبينا عالقة كل ذلك بنوع االسم من حيث  أنيـث لكـل مـن    التّذكير والتّ

 .فع والجرالرصب والنّالمضاف والمضاف إليه في حاالت 

قطيـع  التّصـنيف و التّواة العاملة في نظامي النّظام يعتبر النّنات هذا كوبعض م
 .يةصوص العربللنّ
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  اللة:  الدمعالج -ب

 Kalmasoft PoS" عصنيف الموسالتّظام ن ص العربياللي للنّالدفسير التّ. 1

Tagger"     حسب تعريف كلماسوفت يعمل على تصنيف الكلمـات إلـى األنـواع
فات اللي للكلمة وهو يختلف كثيراً عن المصنّالدصنيف التّترب من بحيث يق يةحوالنّ
خيل واألصـيل  الدز كذلك صنيف يميالتّرة لالستخدام المباشر، نظام المتوفّ يةقليدالتّ

ظام تظهر في النّحوي، استعماالت النّحليل التّطة ال تعتمد على باستعمال قواعد مبس
ف ال المكنز غير المصنّ وتصنيف مفرداتها ألن يةالعرب (Corpora) تهيئة المكانز

ةطبيقات اللغوالتّة إذا أريد توظيفه في فائدة ترجى من استعماله خاصةاإلحصـائ  يي 
أو اسـتخراج   (SBMT) مـوذج اإلحصـائي  النّالقائمة علـى   يةرجمة اآللالتّمثل 

 .(Information Retrieval) المعلومات

بين أجـزاء   يةحوالنّجديد في تنظيم العالقات صنيف على أسلوب التّيعتمد نظام 
قسيم القـديم (اسـم وفعـل وحـرف)     التّد صورة عن بحيث ال تكون مجر 6الكالم

قسيم المستخدم في تصنيف التّأو نسخة عن  يةقليدالتّ يةالمعمول به في المعاجم العرب
بعمـق يصـل    يمتـد  الذيقسيم التّن لمحة من ط أدناه يبي، المخطّيةاللغات األوروب

 .مستويات وينتشر لمئات البنود ةلخمس

عامل مع محتوياتـه  التّيمكن  اينص اظام على غير المعتاد ليست ملفّالنّمخرجات 
عامـل  ص للتّظام مخصالنّ ة بكلماسوفت وذلك ألنر بطريقة خاصملف مشفّ هو بل

ـ النّمع كميات كبيرة من  يعمـد  ع أن صوص أي ماليين الكلمات ومن غير المتوقّ
يقـوم   ماليين الكلمات كـأن  على ي يحتويعامل مع تفاصيل ملف نصالمستخدم للتّ

عامل مع ملفـات المكـانز   ريقة الوحيدة للتّالطّ بتغيير كلمة أو تعديل سطر، لذا فإن
ر ظـام يـوفّ  النّ بب فـإن السظام تعديالً ومطالعة ولهذا النّتكون من واجهة  يةالعرب

صنيفالتّم في طريقة حكدة للتّإمكانات متعد. 
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حه صنيف إلى ملـف يمكـن تصـفّ   التّرق يمكن إخراج نتيجة الطّمن بين هذه 
مـوز بحيـث   الرتضمين  يتمرة حيث حات اإلنترنت المتوفّباستخدام أي من متصفّ

ـ التّتظهر عند المرور على الكلمات بالماوس بينما ذات رموز  ياً صنيف مبينة نص
حيـث   (XML) ويمكن أيضاً اإلخراج إلى نسقعقب كل كلمة بطريقة مختصرة، 

 التـي تبادل المعلومـات   يةيمكن استخدام أدوات أخرى لالستفادة القصوى من عمل
  .سقالنّرها هذا يوفّ

  
حسب تعريـف   "Parser" نظام اإلعراب الموسع: يةصوص العربالنّ. تقطيع 2

ـ  يـة حوالنّكلماسوفت يعمل على إعراب الكلمات إلى األنواع  ث يقتـرب مـن   بحي
رة المتـوفّ  يـة قليدالتّفات اللي للكلمة وهو يختلف كثيراً عـن المصـنّ  الداإلعراب 

ز كذلك لالستخدام المباشر، نظام اإلعراب يميخيل واألصيل باسـتعمال قواعـد   الد
ظام تظهر في تهيئة المكـانز النّحوي، استعماالت النّحليل التّطة ال تعتمد على مبس 

(Corpora) العربةي ف ال فائدة ترجـى  المكنز غير المصنّ وإعراب مفرداتها ألن
ةطبيقات اللغوالتّة إذا أريد توظيفه في من استعماله خاصةاإلحصائ يرجمة التّمثل  ي
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 أو اسـتخراج المعلومـات   (SBMT) مـوذج اإلحصـائي  النّالقائمة علـى   يةاآلل
(Information Retrieval). 

بين أجـزاء   يةحوالنّجديدة في تنظيم العالقات  يعتمد نظام اإلعراب على طريقة
قسيم القديم (اسم وفعل وحرف) المعمول التّد صورة عن الكالم بحيث ال تكون مجر

قسيم المستخدم في إعراب اللغـات  التّأو نسخة عن  يةقليدالتّ يةبه في المعاجم العرب
بعمـق يصـل لخمـس     يمتد الذيقسيم التّط أدناه يبين لمحة من ، المخطّيةاألوروب

 .مستويات وينتشر لمئات البنود

عامل مع محتوياته التّظام على غير المعتاد ليست ملف نصي يمكن النّمخرجات 
عامل مـع  ص للتّظام مخصالنّ ة بكلماسوفت وذلك ألنر بطريقة خاصبل ملف مشفّ

ـ   النّكميات كبيرة من  ع أن يعمـد  صوص أي ماليين الكلمات ومـن غيـر المتوقّ
ي يحتوي ماليين الكلمات كأن يقوم بتغييـر  عامل مع تفاصيل ملف نصستخدم للتّالم

ـة عامل مع ملفات المكـانز العرب ريقة الوحيدة للتّالطّ كلمة أو تعديل سطر، لذا فإني 
ظـام يـوفر إمكانـات    النّ بب فإنالسظام تعديالً ومطالعة ولهذا النّتكون من واجهة 

7بعرام في طريقة اإلحكّدة للتّمتعد  
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  تائج نذكرها كاآلتي:النّراسة عن جملة من الدضت هذه تمخّ: خاتمة
تهـتم بمعالجـة اللغـات     التـي ائدى الرسات كلماسوفت من المؤس مؤسسة •
  .يةبيعالطّ

• ةظم البرمجالنّت كلماسوفت بتطوير اهتمعامل مع المعالجـات  التّتيسر  التي ي
  .يةاآلل

 يةتهدف إلى معالجة اللغات البشر التيرامج هو عائلة من الب »مابس«معالج  •
  من ضمنها. يةواللغة العرب ،يةمعالجة آل

، يـة بالبن يهـتم  الذيإلى نوعين عامين: معالج اللغة  »مابس«ينقسم معالج  •
  بالمعاني. يهتم الذياللة الدومعالج 
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تبنـاه قسـم اللغـة واألدب     الذيكوين التّنحاول في هذه الورقة عرض  :صالملخّ
ج منه ثالث تخر الذيو "يةللغة العرب يةالعربي في مرحلة الماستر بعنوان "المعالجة اآلل

 التـي كوين وألهدافه وللمواد ن العرض وصفا للتّ. يتضم2016و 2014دفعات ما بين 
التّات على مدى سنتين من كانت تدرس طيلة أربعة سداسيكوين، ثم  ـ ن نبـي عوبات الص

ة، وأخيرا نعتمد على عيد البيداغوجي خاصالصكوين على التّها هذا واجه التيوالعوائق 
  كوين لنقوم بتقييمه ونقده.التّجين من هذا لبة المتخرالطّنة من األساتذة وم لعيستبيان مقدا

  .، تقييميةللغة، تعليم ية: المعالجة اآلليةالكلمات المفتاح
  

Abstract: 
In this paper, we try to present the formation adopted by the 

Department of Arabic Language and Literature in the Master’s stage 
entitled "Arabic language processing", which graduated three batches 
between 2014 and 2016. The offer includes a description of the 
formation, its goals, and the subjects that were taught during four 
semesters courses over two years of formation, then we explain the 
difficulties and obstacles that this formation faced at the pedagogical 
level in particular, and finally we rely on a questionnaire submitted to a 
sample of professors and students graduating from this formation to 
evaluate and criticize it. 

Keywords: Natural language processing, Didactics, Evaluation. 

فتح  يةائدة في أقسام اللغة واألدب العربي بالجامعات الجزائرالرجارب التّمن  تمهيد
بجامعـة   يـة للغـة العرب  يةتكوين في طوري الليسانس والماستر بعنوان المعالجة اآلل

عسكر.م

micro
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2012اقتراح هذا المشروع في سنة  لقد تم ص فـي الليسـانس والماسـتر    كتخص
المطابقـة بـين مختلـف     يةضمن شعبة علوم اللسان، ودام إلى أن فرضـت الوصـا  

عبـر   يـة صات المفتوحة والمعتمدة في الليسانس على مستوى أقسام اللغة العربخصالتّ
دة في مرحلة الماستر ضـمن  صات المحدخصالتّالوطن، وبعد أن فرضت المواءمة بين 

. وقد تخرج فـي إطـار هـذا    2016/2017من موسم  يةوذلك بدا يةطبيقالتّاللسانيات 
  كوين خالل مدة قصيرة ثالث دفعات من طلبة قسم اللغة واألدب العربي.التّ

كان يصبو إلـى تحقيقهـا هـذا     التيسنحاول في هذه الورقة استعراض األهداف 
ونقده  التي واجهتهعوبات الصركيز على مرحلة الماستر، وإبراز المعيقات وتّالكوين بالتّ

 وتقييمه.

" يـة للغـة العرب  يـة اآلل المعالجـة حاق بماستر "لتّلال كوين وأهدافهالتّوصف  .1
حة حاصلين علـى ليسـانس فـي اللغـة واألدب     ح أو المترشّيشترط أن يكون المترشّ

ين إجماال هو تكوين طالب وطالبة جامعيين لهما كوالتّالهدف من هذا العربي. وقد كان 
ـ الرو يةوتركيبها باستخدام مختلف المناهج المنطق يةتحليل اللغة العرب القدرة على  يةياض
 يةفي إنجاز مختلف تطبيقات حاسـوب  يةظريات اللسانالنّ، وكذا على استغالل يةوالحاسوب
  .يةللغة العرب

ةماستر "المعالجة اآلل إنةلغة العربل ييـ " كان موج ـ ها لتكوين مختص ات ين ومختص
منها، وفي ابتكـار   يةة العربخاص يةفي تطوير برمجيات تتناول معالجة المعلومة اللغو
  .يةبرمجيات جديدة تتالءم أكثر مع طبيعة اللغة العرب

ئ لتطوير مهارات  كما أنالبة في إعداد بحـوث فـي   الطّالب والطّهذا الماستر هي
تواجـه   التـي عوبات الص، لإلجابة عن مختلف يةجاالت راهنة من اللسانيات الحاسوبم

 ية المعاصـرة ظريـات اللسـان  النّالع على ، وذلك من خالل االطّيةحوسبة اللغة العرب
وفـي   يةعرف على تقنيات البحث اإللكتروني، وكذا بتعميق مهاراتهم في المعلوماتالتّو
  .يةم في اللغات األجنبحكّالتّ
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كبيرة في عصـرنا   ية، له أهميةبيعالطّيصبو إلى حوسبة اللغات  الذيهذا المجال، 
 يـة ، وبما يطرحه من إشـكاالت علم يةواقتصاد يةالحاضر بما يتيحه من منافع اجتماع
 يـة العرب يةالع على مختلـف المعـارف اللسـان   تحتاج إلى باحثين موسوعيين لهم اطّ

  ات وعلوم الحاسوب.ياضيالرة بالخاص يةقنالتّو يةارف العلمباإلضافة إلى مختلف المع
م والمتعلّكوين يدفع المتعلّالتّهذا  إنات مة إلى اكتساب كفاءات من أجل تطوير المعد
المتعدةدة: المكتبدة الوسائط ذات األهداف المتعدةعليمالتّ، ية، اإلعالميوذلـك مـن   ي ...

 TICE يـة ربالتّصال في بها: كتكنولوجيات اإلعالم واالتّ ةعليم الخاصالتّخالل وحدات 

 ، مناهج البحث اإللكتروني...يةالفهرسة اآلل

 يـة صوص العربالنّمة القدرة على معالجة م والمتعلّباإلضافة إلى ذلك، يكتسب المتعلّ
 العهوذلك بتحليلها وتركيبها، تصحيحها وتلخيصها، توليدها وترجمتها... وذلك عند اطّ

  .يةبحاجة إلى تطوير باللغة العرب هي التيالحديثة، و يةناعات اللغوالصعلى مختلف 
ـة مة المقدرة علـى إنشـاء ملفـات إلكترون   م والمتعلّكوين يكسب المتعلّالتّهذا  إني 

فـي إقامـة مشـاريع     ماساهإلاإلنترنت لة أو على شبكة ونشرها في برمجيات خاص
  ...يةكالجامعة اإللكترون يةمستقبل
التّمة إلى االنفتـاح علـى مختلـف    م والمتعلّكوين يدفع المتعلّالتّهذا  إنصـات  خص
قافـة  الثّو يـة المحل يـة قافة الجزائرالثّو يةالحديثة واستثمارها لخدمة اللغة العرب يةالعلم
 .1يةقافات األجنبالثّمه للغات ومن خالل تعلّ يةالعالم

ص إلى ثالثـة  خصالتّلمواد المدرسة حسب ف ايمكن أن تصنّ المواد المدرسة .2
ـ   يةأصناف: مواد تقليد ـ حـو و النّمثـل:   الصوحديثة ذات توجه لغـوي خ رف الص
المعالجة، ومواد ذات توجه علمـي أو   يةند المعرفي األصلي لعملالسواللسانيات تشكل 

المساعدة في  يةنقالتّو يةتشكل األداة المعرف يةات والمنطق والمعلوماتياضيالرتقني مثل: 
ومعالجة المنطـوق تبلـور ذلـك     يةرجمة اآللالتّومواد مختلطة مثل:  ية المعالجةعمل
  أثناء المعالجة. يةقنالتّ- يةوالعلم يةداخل بين المجاالت اللغوالتّ
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3. كوين فـي  التّكوينات الجديدة، صادف التّكما هي حال كل  عوبات والعوائقالص
بقسم اللغة واألدب العربي في جامعة معسكر مجموعة مـن   يةعربللغة ال يةالمعالجة اآلل

الصةة مستويات أبرزها المعيقات البيداغوجعوبات والعوائق على عدي.  
ةعمل فبما أنم والمتعلّم تقوم على ثالثة أركان هي المعلّعلّالتّ يفقـد   2مةة المعلّم والماد

ة تكوينه في هذا المجـال  ق أساسا بقلّلّم تتعشهدنا مجموعة من العوائق من جانب المعلّ
وع من العلـوم، وهـذا   النّللغة أو عدم ميله لتدريس هذا  يةهو المعالجة اآلل الذيالجديد 

ـة ن يصعب عليهم متابعة المـواد اللغو الذيمين بب األخير أثر في كثير من المتعلّالسي 
كانوا ينتمون إلى الفرع األدبي من  نظرا لكونهم طالما يةقنالتّو يةالحديثة بله المواد العلم

نة ومضامين ثابتة تستبعد المـواد  معي يةيغلب عليه مناهج تعليم الذيانوي والثّدريس التّ
  .يةانالثّرجة الدأو تضعها في  يةالعلم

كوين يتمثّالتّعائق اعترض هذا  وأهمكمـا  –تراوحـت   التـي مة ة المعلّل في الماد
ل صعوبة تشكّ التيو يةقنالتّ- يةوالحديثة والمواد العلم يةقليدالتّ ةيبين المواد اللغو - أشرنا

سواء نظرا لكون محتوياتها غير متجانسة فبعضها لغـوي   م على حدم والمتعلّعلى المعلّ
 يةبيعالطّعلم بينها إذ يعتمد بعضها على اللغة التّتقني، والختالف أساليب - واآلخر علمي

، ويعتمـد بعضـها اآلخـر علـى اللغـة      يـة المواد اللغووالحجاج كما هي الحال في 
  .يةقنالتّ- يةوالبرهان كما هي الحال في معظم المواد العلم يةاالصطناع

كوين بذل جهود كبيرة في إنجـاح هـذا   التّربوي لهذا التّاقم الطّرغم ذلك، فقد حاول 
وبـين   يـة اد اللغوواالحتكاك بين مدرسي المو يةورالدكوين من خالل عقد اللقاءات التّ

يقـع حـول أهـداف     الذيعاون على رفع الغموض التّو يةقنالتّ- يةمدرسي المواد العلم
  المتعلمين. يةؤى حول وضعالركوين ومضامينه وتبادل التّ

ـ الشّق بهناك عائقا آخر يتعلّ باإلضافة إلى أن ه ريك االجتماعي واالقتصادي حيث إنّ
على نفسها في فتح تواصل وعقـد عـرى مـع     يةقطعتها الوصا التيرغم كل الوعود 

كوينات الموجودة على مسـتوى  التّريك االجتماعي واالقتصادي من خالل توعيته بالشّ
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بقيت  يةهذه الوضع جين منها غير أنتوفير فرص شغل للمتخر يةالجامعات، وكذا إمكان
مناصـب   للغـة إالّ  يةلجون في تكوين المعالجة اآلالي لم يجد المتخرالتّبعيدة المنال، وب

عمومـا وكـذا اإلدارات    يـة ربالتّليلتحقوا بها مثل المدارس وقطـاع   يةقليدالتّغل الشّ
  .يةالعموم
محاولة تقييم أي مشروع تكويني على المسـتوى الجـامعي    إن كوينالتّتقييم  .4

 لتياكوين على مستوى المخرجات مع األهداف التّقه هذا ونقده تقوم على مقارنة ما حقّ
ن كانت لهـم فرصـة   الذيمين دها مسبقا. لذلك قمنا بتقديم استبيان لفائدة المتعلّكان قد حد

كـوين  التّن شاركوا في هذا الذيللغة، ولفائدة األساتذة  يةكوين في ماستر المعالجة اآللالتّ
الـذي االستبيان  لنتمكن من خالل هذا االستبيان من تقييم هذا المشروع. وفيما يلي نص 

  جين واألساتذة.نة من المتخرم لعيدق
  معسكر –جامعة مصطفى اسطمبولي 

  اآلداب واللغات يةكل
  قسم اللغة واألدب العربي

ةحول ماستر "المعالجة اآلل 3لبة واألساتذةللطّ هاستبيان موجةللغة العرب يي"  

 كوين وقيادتهالتّعريف بعرض التّ  - أ 

 "؟  يةللغة العرب يةمعالجة اآلللعت على عرض تكوين "ال. لألستاذ: هل اط1ّ

 ال □  نعم □

  كوين في الجامعات العريقة؟التّ. لألستاذ: هل هذا العرض يواكب عروض 2
 ال أدري □  ال   □  نعم □

تعـاون جمـاعي إلنجـاح     يـة . لألستاذ: هل يسود بين أعضاء الفرق البيداغوج3
 ال □    نعم □  كوين؟ التّ

  "؟يةللغة العرب يةفي "ماستر المعالجة اآللكوين التّالب: لماذا اخترت . للط4ّ
 يتيحها التيغل الشّلفرص  □  بهدف علمي   □
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  الب: هل استفدت في تكوينك من مرافقة األساتذة وتوجيهاتهم؟. للط5ّ
 ليس تماما □  ال   □  نعم   □

 عليمات ومراجعتهاالتّتقييم   - ب 

 ؟  يةعليمالتّ. لألستاذ: كيف تقيم المضامين 6

 ال أدري □        ير مناسبةغ □  مناسبة □  

 ال أدري □ال      نعم □كوين؟ التّتتالءم مع  يةراسالدالب: هل المضامين . للط7ّ

 دريس المعتمدة؟التّالب: كيف تقيم طرائق . للط8ّ

 ال أدري □          غير ناجعة □       ناجعة □

 لبة وتعلماتهمالطّمراقبة معارف   - ج 

9ـة أعضاء الفرق البيداغوج نسيق بينالتّ . لألستاذ: هل تمفـي إعـداد تقييمـات     ي
 ال □  نعم □األعمال الموجهة؟ 

10ـة نسيق بين أعضاء الفرق البيداغوجالتّ . لألستاذ: هل تمفـي إعـداد أسـئلة     ي
 ال □  نعم □  االمتحان؟

 اختبار الكفاءات على الحفظعلى  □   قييم؟التّ. لألستاذ: على ماذا يعتمد 11

 اإلدماج المهني  - د 

 كوين؟التّلبة المهني في وضع عرض الطّلألستاذ: هل روعي مستقبل  .12

 ال أدري □       ال □  نعم □  

صـات  غل من خـالل برمجـة ترب  الشّلبة بعالم . لألستاذ: هل هناك احتكاك للط13ّ
 ال □  نعم □؟ يةوزيارات ميدان

  نتائج االستبيان �

  حو اآلتي:النّكانت نتائج االستبيان على 
نة المسـتجوبة تجهـل عـرض    من العي %90كوين وقيادته: التّض عريف بعرالتّ

كوين فـي  التّأجابت بـ(أدري) حول إن كان العرض يواكب عروض  %95كوين، والتّ
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كـوين.  التّمنهم أقروا بعدم وجود تعاون جمـاعي إلنجـاح    %60الجامعات العريقة، 
مـنهم اسـتفادوا    %60كوين لهدف علمي، والتّمنهم اختاروا هذا  %40لبة، سبة للطّالنّب

  في تكوينهم من مرافقة األساتذة وتوجيهاتهم.
غيـر   يةعليمالتّمن األستاذ يرون أن المضامين  %50عليمات ومراجعتها: التّتقييم 
كـوين.  التّتتالءم مع  يةراسالدلبة ال يدرون إن كانت المضامين الطّمن  %90ومناسبة، 

  دريس ناجعة.التّفي  رائق المعتمدةالطّ منهم ال يرون أن %70و
ه لـم  نة األساتذة المستجوبة ترى أنّمن عي %50لبة وتعلماتهم: الطّمراقبة معارف 

ةنسيق بين أعضاء الفرق البيداغوجالتّ يتمفي إعداد تقييمات األعمال الموجهة وال فـي   ي
منهم على الحفظ. %70قييم يعتمد عند التّ إعداد أسئلة االمتحان. وأن  

لبة المهنـي  الطّه لم يراع مستقبل نة األساتذة يرون أنّمن عي %80 هني:اإلدماج الم
صـات  لبة لم يقومـوا بترب الطّ منهم فقط يرون أن %30وكوين، التّفي وضع عرض 

  .يةوزيارات ميدان
لبة لالستبيان يظهر لنـا  الطّمن خالل قراءة إجابات األساتذة و تحليل ومناقشة �
، يـة للغـة العرب  يةالمناسب والمستوفي لتكوين المعالجة اآللهم لم يتلقوا العرض جليا بأنّ

ممالتّب فتورا في وجود تنسيق جماعي بينهم يسهم في إنجاح هذا ا سب  كـوين، كمـا أن 
ر على تحصـيلهم للمـواد   ا يؤثّكوين عن قصد ممالتّلبة اختاروا هذا الطّعددا قليال من 

قة األساتذة وتوجيهاتهم كما يظهـر فـي   نصيبا منهم استفاد من مراف المدرسة رغم أن
  االستبيان.
ةعليمالتّالمضامين  كما أنكـوين أن  التّكانت بحاجة إلى إعادة نظر لو قدر لهـذا   ي

 يـة وعالتّلبـة لـنقص فـي    الطّكوين لـدى  التّواضحة بهذا  يةر رؤيستمر، وعدم توفّ
  دريس.التّوالمتابعة، وعدم اقتناعهم بالمناهج المعتمدة في 

نسيق بـين  هة وأسئلة االمتحان لم تخضع للتّتقييمات األعمال الموج إلضافة إلى أنبا
قييم ال يزال يعتمد في جانب كبير منه على الحفـظ  التّ ، وأنيةأعضاء الفرق البيداغوج
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م ن المـتعلّ علمات للفهم حتى يـتمكّ التّالحديثة على ضرورة إخضاع  يةعليمالتّرغم تأكيد 
  نه.من تثبيتها في ذه

جين فـي  لبة المتخرلطّله يراع الجانب المهني وأخيرا، يظهر من خالل االستبيان أنّ
حضـير  للتّ يـة صات وزيارات ميدانلبة قاموا بتربالطّ كوين، رغم أنالتّوضع عرض 

  غل.الشّلعالم 
  :خاتمة

ةتكوين ماستر "المعالجة اآلل إنةللغة العرب ييبقى تجربة فريدة فـي قسـم اللغـة   ي " 
هم في إعداد جيل مـن  سأى، وتبعته جامعات أخر واألدبي العربي في جامعة معسكر ثم

دة وغير متجانسة نسبيا، كـانوا ليجـدوا أنفسـهم    جين ذوي كفاءات متعدلبة المتخرالطّ
ـ يةللغة العرب يةصال بالمعالجة اآللأفضل في وظائف لها اتّ كـوين  التّز هـذا  ، وقد تمي

لبـة  الطّنة من األسـاتذة و م لعيظهرت أثناء االستبيان المقد لتياقائص النّبمجموعة من 
المتخرـ  جين، كان يمكن أن تُتدارك لو أعطي للس ص اهرين عليه الوقت الكـافي وخص

  .يةعم المناسب من الوصاالدلهم 
  االحاالت:

كوين: التّ، مسؤول فرقة ميدان يةللغة العرب يةيمي: المعالجة اآللينظر: عرض تكوين ماستر اكاد  1
 .2013/2014ين، جامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر، الدد. صدار نور 

 ية، مجلة الباحـث فـي العلـوم اإلنسـان    يةربالتّعليمي في التّينظر: طيب هشام، دور المثلث   2
 .53، ص. 2018، جوان 34، العدد يةواالجتماع

لتطبيق ضمان الجـودة   يةموذج المقترح من قبل اللجنة الوطنالنّروعي في وضع هذا االستبيان   3
mesrs.dz/-http://www.ciaqesابكة: الشّعليم العالي الموجود على التّفي 
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ـ  هو أحد   Artificial Intelligence كاء االصطناعيالذّ :صلخّمال وم أهـم عل

دخل في كثيـر مـن    إذانتشرت على نطاق واسع في اآلونة األخيرة،  التيالعصر و
، ويعد أحد فروع علم الحاسوب وبوتالر، وعلى رأسها يةوالبحث يةناعالصالمجاالت 

ةبدراسة وصناعة أنظمة حاسوب يهتمتـتعلّم كاء، أي أنظمة الذّتعرض بعض أنماط  ي 
 الـذي ر وتستنبط استنتاجات مفيدة حـول العـالم   تفكّمفاهيم ومهام جديدة، يمكنها أن 

وتفهمها وأنظمة أخرى يمكنهـا إنجـاز أعمـال     يةبيعالطّنعيشه، وتستوعب اللغات 
كاء االصطناعي تطبيق أساليبه وقوانينـه  الذّذكاء بشريا، كما يمكن للمشتغلين ب تتطلّب

كافـة المجـاالت    من حياة اإلنسان، فهو يكاد يسيطر كليا علـى  متعددةفي جوانب 
، أو غير ذلـك.  يةتعليم يةأو فكر ية، صناعيةالمختلفة: تقن يةوالميادين االنسان يةالحيات

ناعي والمجال المعرفـي  الصمما يحقق طفرة هائلة على مستوى األدائي في المجال 
  عليمي.التّربوي والتّو

ت تكتسـب  علم يهدف إلى جعل الحاسوب وغيره مـن اآلال  كاء االصطناعيالذّف
را على كإلى عهد قريب ح التّكاء وتكون لها القدرة على القيام بأعمال ما زالذّصفة 
ـ وهـو مجموعـة مـن    ، خاطـب التّواإلبداع و التّعلّمفكير والتّك اإلنسان لوكات الس

 يـة هنالذّتجعلها تحاكي القدرات  يةبها البرامج الحاسوب تتّسم التي المعينةوالخصائص 
واالسـتنتاج  اتي الذّ التّعلّميات القدرة على هذه الخاص من أهم، ط عملهاوأنما يةالبشر

كاء الـذّ ف. ولـم تبـرمج اآللـة عليهـا     ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في اآللـة 
هو علـم وهندسـة صـنع     John McCarthyاالصطناعي حسب جون مكارثي 
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 خصائص فيه تجتمع نمعي سلوك هإنّ، يةكالذّبرامج الكمبيوتر  خاصة، ويةكالذّاآلالت 
 يـة هنالذّ القـدرات  مـن  طريقتها في قريبةً تكون بحيث يةالحاسوب البرامج بها تتّسم
 متطور هاالصطناعي، ألنّ كاءللذّ دتعريف محد يوجد ال اآلن وتحاكيها، وإلى يةالبشر

  .باستمرار متجددو
تر، اللغـة، البرمجـة   كاء االصطناعي، المعالجة، الكمبيـو الذّ: يةالكلمات المفتاح

  .يةاآلل
    

Abstract: Artificial intelligence is one of the most important 
sciences of the times and has spread widely in recent times, as it has 
entered in many industrial and research fields, especially the robot, and 
is a branch of computer science interested in the study and manufacture 
of computer systems that show some types of intelligence : learning 
systems  New concepts and tasks, which can think and draw useful 
conclusions about the world we live in, accommodate and understand 
natural languages and other systems that can accomplish work that 
requires human intelligence. Artificial intelligence practitioners can 
apply their methods and laws to various aspects of human life.  Various 
fields of life spyware and humanitarian fields: technology, industrial, 
educational, intellectual or otherwise.  This will achieve a tremendous 
breakthrough in the level of performance in the industrial, cognitive, 
educational and educational fields. 

Artificial intelligence is a science that aims to make computers and 
other machines acquire the capacity of intelligence and have the ability 
to carry out work that is still until recently monopolized by human 
beings such as thinking, learning, creativity and communication, a set 
of behaviors and specific characteristics of computer programs make 
them mimic the human intellectual capabilities and patterns of work  
One of the most important of these characteristics is the ability to self-
learn, infer and react to situations not programmed in the machine.  
According to John McCarthy, artificial intelligence is the science and 
engineering of making intelligent machines, especially smart computer 
programs. It is a particular behavior in which the characteristics of 
computer programs combine to be close in their way to human mental 
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abilities, and so far there is no specific definition of artificial 
intelligence, because Developed and constantly renewed. 

Keywords: artificial intelligence, processing, computer, language, 
automated programming 

  

مة: مقد كاء االصطناعي الذّيعدArtificial intelligence      اليـوم أهـم نتـائج
 تنوعهاد استخداماته ووأعظم مخلفاتها ومكاسبها، وذلك لتعد 1ابعةالر يةناعالصورة الثّ

وفـي   يةكنولوجالتّو يةقنالتّو يةواالقتصاد يةوالعسكر يةياسالسفي مختلف المجاالت، 
....إلى غيـر  يـة والخدم يةعليمالتّ يةوربالتّ، وكذا المجاالت يةوالجراح يةبالطّالميادين 
توقّع أن يحقّذلك، ممطـور  التّق المزيد مـن االبتكـارات فـي ظـل     ا يؤمل له وي

ـ في ظل  يةالت متنامكنولوجي الهائل والمتسارع وما يشهده العالم من تحوالتّ ورة الثّ
ةناعالصي الرمـو فـي كافـة    النّقدم والتّكاء االصطناعي محور الذّا سيجعل ابعة مم

  المجاالت خالل قابل األيام.  
تة عبر أتمابعة من ألمانيا إذ تجلت المبادرة الر يةناعالصورة الثّقد كانت انطالقة و
ناعةالص) ،ا دمج اآلالت في نظام يتة مصطلح األتمفـي   اتيالـذّ حكم الـتّ عني عموم

رة إلى االستبدال غالبا ما يستخدم لإلشا )Mechanization (نةالمكنّحين مصطلح 

العمالـة  تقليـل  الي التّبو، 2للعمل البشري بواسطة اآلالت، يالجزئي أو الكلّ البسيط
ـ ودقيق، التّو وجيهالتّو نسان على المراقبةاإل اقتصرلديها بحيث  يةالبشر ل رط األوالشّ
 يـة البن ضـخمة تمتلـك   يةفـي الوصـول إلـى ذلـك وجـود قدرات علم واألهم

ابعة في مطلع القـرن الحـالي الر يةناعالصورة الثّ بدأت ..متطورال يةقمالرو يةقنالتّ
ـ واإلنترن يـة قمالرـورة الثّمعتمـدة علـى  21ـال ر أجهـــزة  ـت، وتطــو ي

 كاء االصـطناعي الـذّ األبعــاد، و  يةباعــة ثالثالطّاالستشـعار عـن بعـد، و
 يـة كالذّواألنظمــة   المختلفة يةقمالرقنيات تّالحول اآللي، والتّ، ويةكالذّوبوتات الرو

 اقــة الطّوتخـزين  المادة، وعلـوم يةكنولوجيا الحيوالتّالحركة و يةوالمركبـات ذات
  3عقيد.التّو شـديدة البراعـة والكمبيوترات، يةوالحوسـبة الكم
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قد شـمل  نوات االخيرة مفهوما متداوال جدا والسكاء االصطناعي في الذّأصبح لقد 
  .  يةوحتى العلوم اإلنسان، يةقنالتّ يةمختلف المجاالت العلم

ن أوال تحديـد  كاء االصطناعي يتعـي الذّ يةلمعرفة ماه :االصطناعيكاء الذّ يةماه
مثل القـدرة علـى    يةيـرتبط بالقدرات العقل الذيفهـو  االنسـاني كاءالذّالمقصود ب

ـ جــارب والخبــرات   التّة مـن كيف مع ظـروف الحيـاة واالسـتفادالتّ ابقة الس
ـ المشـاكل واالسـتنتاج  خطيط وحّلالتّحليل والتّفكير والتّو حســاس  ـليم واإلالس

صـحيح، سـليم    مه بشكلتعلّ واستخدام ما تم التّعلّمبـاآلخرين، باإلضافة إلى سرعة 
طريــق   كاء االصطناعي فهو محاكاة لذكاء االنسان وفهم طبيعته عنالذّا أم .ومفيد

ـ عمـل بـرامج للحاسـب اآللي قادرة على محاكـاة   سـم  لوك االنسـاني المتّ الس
 4.كاءالذّب

ه علم " يهتم بصـناعة آالت تقـوم   أنّ ىكاء االصطناعي علالذّيمكن تعريف إذن، 
بتصرةفات ذكفات يعتبرها اإلنسان تصر5."ي  

يعرض سلوكا مثل  ويحاول العلماء الباحثون في هذا المجال جعل اآللة أو الجهاز
هذه اآللة هي غالبـا جهـاز    كي، وحيث أنالذّلوك السى بيملكه اإلنسان، ويسم الذي

الذّ الحاسوب، فإنكاء االصطناعي يعد    بدراسـة   أحد فروع علـم الحاسـوب يهـتم
مفاهيم ومهـام   تتعلّمكاء، أي أنظمة الذّتعرض بعض صيغ  يةوصناعة أنظمة حاسوب

نعيشـه   الـذي ر وتستنبط استنتاجات مفيدة حول العالم ها أن تفكّنجديدة، وأنظمة يمكّ
وأنظمة أخـرى   يةوتفهم المناظر المرئ يةبيعالطّونعيش فيه، وأنظمة تستوعب اللغات 

  6ذكاء بشريا. تتطلّبيمكنها إنجاز أعمال 
كاء االصطناعي تطبيق أساليبه وقوانينه في أي جانب من الذّكما يمكن للمشتغلين ب

كاء االصـطناعي فـي   الذّ ، لذا أمكن القول بأنيةوالفكر يةحياة اإلنسان العمل جوانب
ة على كافة كاء االصطناعي يسيطر سيطرة تامالذّ، إذ يكاد 7الحقيقة هو "مجال جامع"

  المختلفة: يةوالميادين االنسان يةالمجاالت الحيات
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يحقـق طفـرة هائلـة علـى     ا ، أو غير ذلك. مميةتعليم يةأو فكر ية، صناعيةتقن
  عليمي.التّربوي والتّناعي والمجال المعرفي والصوعي في المجال النّمستوى األداء 

إذن علم يهدف إلى جعل الحاسوب وغيره من اآلالت تكتسب  كاء االصطناعيالذّ
را على كإلى عهد قريب ح التّكاء وتكون لها القدرة على القيام بأعمال ما زالذّصفة 
  خاطب.  التّواإلبداع و التّعلّمفكير والتّكرا عليه وحص اإلنسان
انتشرت على نطاق واسـع   التيهو أحد أنواع العلوم الحديثة  كاء االصطناعيالذّف

، وعلـى  يةوالبحث يةناعالصه دخل في كثير من المجاالت في اآلونة األخيرة، حتى إنّ
ـ للحكومات و يةكالذّوبوت والخدمات الررأسها  وهـو مجموعـة مـن     .. 8ركاتالشّ

نةلوكات والخصائص السةبها البـرامج الحاسـوب   تتّسم التي المعيتجعلهـا تحـاكي    ي
 الـتّعلّم يات القدرة علـى  هذه الخاص وأنماط عملها. من أهم يةالبشر يةهنالذّالقدرات 

أنّ هذا المصطلح جـدلي   واالستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في اآللة. إالّ
 جـون مكـارثي  كاء االصطناعي حسـب  الذّف .كاءد للذّتعريف محد توفّرلعدم نظراً 

John McCarthy    ـة كالذّهو علم وهندسـة صـنع اآلالتـة ، ويبـرامج   خاص
لة فـي اسـتخدام   المتمثّو للعقل البشري، ة المماثلةه مرتبط بالمهمإنّ، يةكالذّالكمبيوتر 

ـ الذّأجهزة الكمبيوتر لفهم  ـ ن كاء البشري، وليس م كاء الـذّ قتصـر  يروري أن الض
    9.يةالبيولوج يةاحالنّيمكن مالحظتها من  التياالصطناعي على األساليب 

 العديـد  فيـه  تجتمع معين سلوك أو طريقة هبأنّ االصطناعي أيضا كاءالذّ ويعرف
 مـن  طريقتها في قريبةً تكون بحيث يةالحاسوب البرامج بها تتّسم التي الخصائص من

 لم تبـرمج  اآللة ميزات وخصائص تستخدم وتحاكيها، حيث يةالبشر يةهنذّال القدرات
ـ  كاءللذّ ومطلق كامل تعريف يوجد ال اآلن عليها، وإلى  متطـور  هاالصطناعي، ألنّ

  .10باستمرار متجددو
ـ هو أحد فروع علم الحاسوب، وهو ذلك  إذن كاء االصطناعيالذّف لوك وتلـك  الس

ـ   يةرامج الحاسوبتعتمد عليها الب التيالخصائص  ى مـع القـدرات   المختلفـة، وتتمشّ
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، علـيم التّتلك القدرات قدرة اآللة على  في األعمال المختلفة، ومن أهم يةالبشر يةهنالذّ
بها البـرامج   تتّسم"وهو سلوك وخصائص معينة  .حيحةالصخاذ القرارات واتّ التّعلّمو

ـ  11وأنماط عملهـا".   يةالبشر يةهنالذّتجعلها تحاكي القدرات  يةالحاسوب ا يجعلـه  مم
  كانت حكرا عليه.   التييعوض اإلنسان في القيام بالعديد من األعمال 

كاء االصطناعي جزء مـن  الذّبقوله: ":. Feigenbaum فيجنبومويعرفه إدوارد 
نعرفهـا   التـي تعطى نفس الخصائص  يةنظمة ذكأعلوم الحاسب يهدف الى تصميم 

يهدف إلـي بنـاء    الذيالعلم " هبأنّكما يعرفه أيضا  12ساني". لوك االنالسكاء في الذّب
  13."كاء عند اإلنسانالذّقادر على أداء سلوكيات توصف ب  تطبيق
مارتن ويكا أم  Martin Weik ،ّفيقول أن يه "العلم القادر على بناء آالت تـؤد  

والقدرة علـى   لّمالتّعالمنطقي و  كاء البشري عند أدائها مثل االستنتاجمهاما تحتاج للذّ
   كاء البشـري مـن  الـذّ ه محاكاة بعض جوانب كما يمكن أن يعرف على أنّ ، عديلالتّ
    14برنامج أو تطبيق محدد. لالخ

ه " العل�م الق�ادر عل�ى بن�اء فيعرف�ه عل�ى أنّ� Marvin Minsqy مارفن منسكيا أّم�

تعرفه كثيـر  و بھا.كاء البشري عندما يقوم ا,نسان الذّ قدرة من  تتطلّبي مھام آ�ت تؤدّ 
صاغ عـالم الحاسـوب   قد ه دراسة وتصميم العمالء األذكياء، ومن المصادر على أنّ

ه علـم وهندسـة   وعرفه بأنّ 1956هذا المصطلح عام  - كما ذكرنا – جون مكـارثي 
  .يةكالذّصناعة اآلت 

كاء الـذّ " مقـال لـه:  كاء االصـطناعي فـي   الـذّ  مصطفى جودت صالح يرىو
جعل اآللة تؤدي عمليـات   يةمبحث يتناول كيف"ه على أنّ ،برة"االصطناعي ونظم الخ

     15."يةلقدرات البشر العقل يةمحاك

قمي باستخدام جهـاز  الروبوت أو الجهاز الرحكّم بالتّكاء االصطناعي بالذّيعنى و
يمارسـها   التـي  يـة هنالذّو يـة ومحاكاة العمليات الحرك كمبيوتر، ويعتمد على تقليد

في مجاالت الحياة بصـورة   خولالدطور والتّكاء االصطناعي بالذّقد أخذ اإلنسان، و
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ات يتطوير جهاز الحاسوب في أربعينيـات وخمسـين   أقوى وأكثر انتشارا منذ أن تم
ـ  يةواستنتاج يةقدرات تحليل تتطلّب التي يةالقرن العشرين للقيام بالعمليّات البشر  دةمعقّ

    .16يةياضالرظريات النّصورة متقنة، وإثبات طرنج بالشّمثل: محاكاة لعبة 

واب والمنطق، كـون  هواألقرب للصMartin Weik   مارتن ويكولعل تعريف 
ه. إذ ال يجب كاء االنساني فحسب، وليس كلّالذّكاء االصطناعي يحاكي جوانب من الذّ

اخترعـه   الـذي كاء وهـو  الـذّ أوجد هذا  الذياإلنسان هو  هن أنالذّأن يغيب عن 
يبقى يمتلـك دور   الذيكاء بديال عن اإلنسان الذّوال يمكن أبدا أن يكون هذا  ره.طوو

فـون  ن يتخوالذيهذا رد على أولئك  م والمسيطر والموجه أيضا. ولعّلالمالك والمتحكّ
  .يةمن غزو اآللة واحتمال سيطرتها على البشر

 يـة من المعلوماتهذا الفرع  االصطناعيكاء الذّ  كاء االصطناعيالذّتاريخ ظهور 
التـي انبثقـت عنـه    قنيـات  التّ وكلأخذ في االنتشار أكثر فأكثر مع مرور الوقت، 

هو نظام علمي بدأ 17".يةالماض نواتالسبقدر كبير في تغيير العالم على مدى   همتسأ
، يـة حـدة األمريك في هانوفر بالواليات المتّ  دارتموث يةفي كل 1956رسميا في عام 
: جون مكـارثي، مـارفن   مها أربعة باحثين أمريكييننظّ يةسة صيفخالل انعقاد مدر

كاء الـذّ «ومنذ ذلك الحين، نجح مصطلح  مينسكي، ناثانييل روتشستر وكلود شانون.
إلثـارة انتبـاه    يـة من المحتمل أن يكون قد اخترع فـي البدا  الذي - » االصطناعي
   .اليومأصبح شائعا لدرجة أن ال أحد يجهله ه أنّ إالّ –الجمهور 

يرتكز في بعض األحيان على سـوء  » كاء االصطناعيالذّ«نجاح مصطلح  أن الّإ
قادر على منافسة هو ، كاء، ومن ثمالذّاصطناعي موهوب ب  فهم عندما يشير إلى كيان

 وكمـا  مينسكي ومارفن مكارثي جون نظر وجهة البشر في كل ما يقومون به، ومن
 كاءالذّ دارتموث، كان يةبكل يةيفالص المدرسة على اآلخرين للقائمين سبةالنّب الحال هو

اآلالت،  كاء، بواسـطة الـذّ  قدرات مختلف محاكاة إلى يةالبدا في يهدف االصطناعي
 سيما وال يةالمعرف الوظائف جميع أن افتراض إلى أساسا العلمي ظامالنّ هذا استند وقد
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 االكتشـاف  اكرة، وحتـى الـذّ  يف ، واالستدالل، والحساب، واإلدراك، والحفظالتّعلّم
 كمبيـوتر  جهاز برمجة يمكن هأنّ لدرجة دقيق لوصف الفني، قابلة اإلبداع أو العلمي

 هنـاك  ليس سنة ستين من أزيد منذ االصطناعي، أي كاءالذّ وجود الستنساخها، ومنذ
 آن فـي  وخصـبة  مفتوحـة  تزال ال التي يةالفرض هذه قاطع بشكل يثبت أو يفند ما

 قصي.التّ يزال مجالها مقصدا للبحث ووال 18.واحد

ـ كاء االصطناعي في خمسينيات القرن الماضي نتيجـة  الذّلقد ظهر   التـي ورة الثّ
لهمـا:  حكم اآللي قصد الوصول إلى هدفين أساسـيين أو التّو يةعرفها مجال المعلومات

مثـل  كاء االنساني قصد محاكاته. وثانيهما: االستغالل األالوصول إلى فهم عميق للذّ
شـهدته   الـذي طور الكبير التّللحاسوب والعمل على استثمار إمكاناته خصوصا بعد 

19ر قدراتهاالحواسيب وتطو .  
) إلـى األنظمـة أو   AIكاء االصـطناعي ( الـذّ بأبسط العبارات، يشير مصطلح 

ن مـن نفسـها   نها أن تحسيمكّ التيكاء البشري ألداء المهام والذّتحاكي  التياألجهزة 
كاء االصطناعي في عدد من األشـكال  الذّيتجلى و تجمعها التيإلى المعلومات استنادا 

  .ويدخل ضمن جملة من الميادين
مكنته مـن   خصائص االصطناعي كاءللذّ كاء االصطناعي وميادينه:الذّخصائص 

    20  المجاالت: من أن يكون استثمارا فعاال في كثيرٍ
 خطـيط التّ مـن  وتمكّنهـا  تواآلال األجهزة على االصطناعي كاءالذّ تطبيق �
  .المنطق باستخدام المشكالت وتحليل
  .  األشياء تحريك على والكالم، والقدرة األصوات على يتعرف �
 خضوعه دون يةوذات يةآل التّعلّم يةعمل تكون المستمر، حيث التّعلّم من يتمكّن �
  .  واإلشراف للمراقبة
  .  لها يتعرض التي اتالمعلوم من الهائل الكم معالجة يمتلك القدرة على �
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 مـن  أكثـر  يةبفعال وتحليلها البيانات في المتشابهة األنماط مالحظة يستطيع �
  .يةالبشر األدمغة
  .  يةالمعرف قدراته باستخدام المألوفة غير للمشاكل الحلول إيجاد يستطيع �
فكير المنطقـي والمعرفـة   التّتحتاج إلى  التي يةقنالتّيدخل في جميع المجاالت كما 

ظريـات واختيـار الحلـول    النّخطيط واإلدراك االفتراضي القائم على تطبيـق  التّو
حيحةالص. 

وبوتات القادرة على أداء مهام الجـنس  الرناعة من خالل الصويستخدم في ميدان 
 .البشري

طبيقـات  التّتطـوير البـرامج و  كاء االصطناعي حضور قوي مـن خـالل   وللذّ
 علـيم التّو يـة ربالتّوعلوم  جارةالتّوالهندسة و بالطّكفي مختلف المجاالت،  يةالحاسوب

 في شتى المجاالت. غيرها ومختلف االستثمارات

وذلك باستخدام أجهزة ظريات، النّمن خالل اختبار  يةتطوير المحاكاة المعرف �
يقـوم بهـا    التـي عمل العقل البشري والوظـائف   يةمن أجل معرفة كيف يوترالكمب
 21 .اكرة، وغيرها من الوظائفالذّور، وتفعيل الصو المألوفة عرف على الوجوهالتّك

صناعة  في مجال بابا جديدا، خصوصا كل يوم كاء االصطناعيالذّيطرق و �
 .كنولوجيا والحواسيبالتّ

ي تطبيقات ومجاالت ال حدود لهـا، ومـن هـذه    كاء االصطناعي فالذّكما دخل 
  :22نذكر المجاالت
  بي في العيادات والمستشفيات.الطّشخيص التّفي  يةطبيقات الحاسوبالتّتطوير  �
أو أي جهاز ذكي تطوير آليات البحث على جهاز الحاسوب عبر اإلنترنت.  �

  بكة.الشّيمكن توصيله ب
  تطوير أنظمة تداول األسهم. �
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 دون سـائق  المركبـات ، مثـل  يـة كالذّات القـدرات  تطوير المحركات ذ �
يمكن أن تعمل وحدها  التيائرات الطّختراع المركبات واار. أي ائرات بدون طيالطّو

  23.من دون قائد
د على بعـض األسـئلة   الرتطوير تطبيقات تعلّم اللغات المختلفة، من خالل  �

  بإجابات مبرمجة مسبقاً.
وتحاكي الواقع بشكل أكبر مـن األلعـاب    تطوير ألعاب الفيديو مفصلة أكثر �
   24القديمة.

 جيـداً  وتحليلهـا  المدخالت فهم االصطناعي كاءللذّ يةالمتبنّ األجهزة تستطيع �
هن الـذّ  يـة فهي تحـاكي بن  .يةعال بكفاءة المستخدم احتياجات تلبي مخرجات لتقديم

  Information  Processing Modelالبشري وفق نموذج معالجـة المعلومـات   
 يـة تعد ثورة في دراسة بن يةمعرف يةقدم نظر الذيفس المعرفي النّجاء به علم  الذيو
واصل البشري ليس مجرد اسـتجابة لمثيـر   التّ د أنموذج يؤكّالنّهن البشري، فهذا الذّ

إلـى   يةالمؤد يةهنالذّما هو تتويج لسلسلة من العمليات ، وإنّيةلوكالس يةظرالنّكما ترى 
 هن البشـري فـي ذلـك كحـال اآللـة     الذّليل و تأويل معناه، وحال الدراك معنى إد

(إشارات، أوامر، معطيات...)  Imputsفالحاسوب مثال أو الهاتف يلتقطان مدخالت 
نـة  اكرة) بناء واستنادا على معلومات ومعطيات مخزالذّتعالج على مستوى مركزي (

ـ  ، ومن هنا، فإنOtputs  سلفا، ليترتب عن ذلك مخرجات معينة به كبيـر بـين   الشّ
هن الـذّ محاكـاة لعمـل    ليسـت إالّ  التيماغ واآللة، هذه األخيرة الدطريقة اشتغال 

    25البشري.
فكير الفائق وتحليل البيانات أكثر مـن  التّكاء االصطناعي بالقدرة على الذّق يتعلّو
م صـورا  صطناعي يقدكاء االالذّ غم من أنالروعلى ما، ن أو وظيفة قه بشكل معيتعلّ
مـن   تسيطر على العالمتستطيع أن  التيبيهة باإلنسان الشّاألداء  يةوبوتات عالالرعن 

ـ  ، إالّيهايؤد التيخالل قدرتها على تعويض اإلنسان في بعض المهام  ه ال يهـدف  أنّ



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
173 

 

  

ه يهـدف إلـى تعزيـز القـدرات     بل إنّكما يزعم البعض،  البشر محّل إلى أن يحّل
  26ا يجعله ذا قيمة كبيرة.مم، بشكل كبير يةالبشرت اإلسهاماو

ـ تؤد التيطبيقات كاء االصطناعي مصطلحا شامالً للتّالذّلقد أصبح  دة ي مهام معقّ
واصل مع العمالء عبر اإلنترنـت  التّمثل  يةفي الماضي إدخاالت بشر تتطلّبكانت 

 الـتّعلّم تشـمل   التي، ويةعبادل مع مجاالته الفرالتّوغالبا ما يستخدم هذا المصطلح ب
 الـتّعلّم العميق. ومع ذلك، هناك اختالفات.. على سبيل المثال، يركـز   التّعلّماآللي و

تعتمـد   التـي أو تحسن من أدائها استنادا إلى البيانـات   تتعلّماآللي على إنشاء أنظمة 
اآللـي   التّعلّمسبل  غم من أن كّلالره على . ومن المهم أن نالحظ أنّعليها، أوتستغلها

ا، ومن أجـل  ه ليس كل ذكاء اصطناعي يعد تعلما آليما هي إلّا ذكاء اصطناعي، فإنّ
ـ كاء االصطناعي، تقوم العديـد مـن   الذّلحصول على القيمة الكاملة من ا ركات الشّ

صات يسـتخدم  خصالتّمجاالً متعدد  تُعد التي باستثمارات كبيرة في فرق علوم البيانات
وأساليب أخرى الستخالص القيمة من البيانات، تجمع بين المهارات  يةعلماألساليب ال

ـة ة من مجاالت مثل اإلحصاء وعلوم الكمبيوتر مع المعرفـة العلم المستمدلتحليـل   ي
 27 .متعددةجمعها من مصادر  يتم التيالبيانات 

  :كاء االصطناعيالذّقدرات 

�   ه على امتياتوفّركاء االصطناعي الذّز ما يمي28 ة من بينها:زات عد 

مييز التّه قادر على ، كما أنّيةالمعلومات عن طريق الممارسات العمل اكتساب �
 .بشكل دقيق متعددةبين القضايا ال

� استجابته للمتغيخاذ القرار في تّازه بالمرونة وسرعة رد الفعل في رات، وتمي
 .جميع المواقف

ـ  ع بقدرته على اإلدراككاء االصطناعي يتمتّالذّ � ـ ي، وبالحس خـاذ  الي اتّالتّ
جميع االحتماالت وإتقان نتائجها، ومن ثم  تهالقرارات بشكل سليم، اعتمادا على دراس

 29 .تائج المطلوبةالنّي إلى تؤد التياختيار أفضل القرارات 
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حسـينات  التّمكن من اكتشاف األخطاء وتصحيحها بشكل سريع، وإجراء التّ �
 .األفضل في المستقبل

 يةكاء االصطناعي بدأ مع تطوير بعض البـرامج الحاسـوب  الذّ بأن يمكن القولو
ياضيات البريطـاني  الرعالم طرنج، حينما قام الشّالمختلفة، وعلى رأسها برامج لعبة 

، حيث 1948طرنج عام الشّلعبة   يةبإعداد خوارزم  Turing Alan آالن تورينج
 Claud كلود شانونقام العالم  ات، وبعد عشر سنويةتم استخدام البرمجيات الحساب

Channoon ةبتطوير خوارزمـ تؤهل الحاسوب للعـب   ي ـ الشّ ع كـل  طرنج وتوقُّ
التّفهذه البرمجيات تقـوم بحسـاب جميـع     ك الالعب اآلخراحتماالت تحركـات  حر
 30كات.حرالتّمن  ممكن أقصى حد وكذا العب الممكنة لكّل

  :هسماتوكاء االصطناعي الذّ خصائص بعضومن 

     اكتساب المعلومات من خالل الممارسة. - 
 ع طبيعة هـذا المثيـر  القدرة على االستجابة للمثيرات المختلفة بشكل يتناسب م - 
     .يةاآلل  أو يةمطالنّيبتعد عن آخر، هو  وبشكل

  .على عدد من المعطيات  حيح أو المنطقي بناءالصخاذ القرار القدرة على اتّ - 
     المتاحة.   عليمات بناء على المعلوماتالتّاستنباط القوانين و - 
   اكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكالت. - 

  كاء االصطناعيالذّاستخدام  يةكيف  الخطأ بناء على نماذج مسبقة واقتراح اكتشاف 
  أسئلة ومشـكالت  ، نظام االستدالل والبيانات،  قاعدة المعرفة،  المخرجات ،المدخالت

  .وبدائل مقترحة  اباتوحلول واستج
  :   للذكاء االصطناعي يةالمجاالت األساس 

 ف على الكالمعرالتّ �

 يةبيعالطّمعالجة اللغة  �

 حكمالتّوبوت والرتكنولوجيا  �
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   ظم الخبيرةالنّ �

 يةكالذّعليم التّبرامج  �

 األلعاب �

     البصري. فعرالتّ �

ـ  (AI)األربعة  االصطناعيكاء الذّأنواع  ـ رة أنـواع أربعـة   ثم كاء للـذّ  يةئيس
 31:منالز االصطناعي وقد تم تطويرها بمرور

 فاعلي:  التّوع النّ

فهـي ال   يـة تقوم بردود فعلها بناء على خبراتها في اللحظة الحال يةتفاعلهي آلة 
ـ ابقة. لذا، فهذا الساكرة أو الخبرات الذّتقوم بتخزين أي أجزاء من  وع يمكـن أن  النّ
لعاب حيثُ يكون لديه القدرة على معرفة الحركة المناسـبة  يبلي جيدا في ممارسة األ

 .غلب على المنافسللتّ

اآللة العبـة   Alphagoوطرنج الشّاآللة العبة   Deep Blueوع: النّأمثلة على هذا 
 .جو

فاعلي حيثُ يقـوم  التّوع النّوع قليالً عن النّيختلف هذا اكرة المحدودة: الذّ ذو نوع
علـى  التّتُساعده على  التياكرة وهي األجزاء الذّمن  نةبتخزين أجزاء معي فاعل بناء

 .غم من ذلك، فهي ذاكرة قصيرة المدىالراكرة. على الذّهذه 

ردشـة وإشـارات   الدالقيـادة، روبوتـات    يةيارات ذاتالسوع: النّأمثلة على هذا 
 32.المرور

ناء على إدراكـه  بفاعل تّالوع هو أكثر ذكاء حيثُ يقوم بالنّهذا العقل:  يةنوع نظر
ناء تفـاعالت  باس المحيطين، النّكيف مع التّاس، تقوم هذه اآلآلت بالنّألفكار ومشاعر 

ـ معـاملتهم بهـا، وب   اس أن تتمالنّع يتوقّ التيريقة الطّنبأ بالتّو يةاجتماع الي يقـوم  التّ
 .وقعاتالتّهذه  أساس عامل معهم علىالتّب
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ـ  يةنظر الثّالثللنوع  امتدادوع هو النّهذا ك: اتي اإلدراالذّوع النّ ل واألكثـر  العق
راتطو. 

ـ . لذا، فهـذا  "الوعي"اتي يشير إلى الذّبمعنى آخر، فـمفهوم اإلدراك  وع مـن  النّ
  33. .يةاخلالده التّوح احتياجاتهاآلآلت يمكنه إدراك 

  المصطلح والمفهوم ..للغة يةالمعالجة اآلل

كاء الـذّ اللغة استجابة لما وصلت إليه األبحاث فـي ميـدان    ةيكانت المعالجة اآلل
كاللسـانيات   يـة ة حقـول معرف ونتيجة لها، حيث تبلور مفهومان في عد االصطناعي

ـ فس المعرفي.. هذان المفهومان كان لهما األثر الكبير في مقاربـة  النّوعلم  واهر الظّ
   Modularity.34 يةوالقالب Camputationهما حوسبة اللغة  يةاللغو

تقوم  يةبمعالجة اللغة بواسطة الحاسوب بطريقة علم للغة علم يهتم يةالمعالجة اآللف
على مبادئ الخوارزميات، وهي علم يزاوج بين علمـين همـا علـم اللغـة وعلـم      

  .يةوكالهما على جانب كبير من األهم 35الحاسوب.
كاء االصطناعي، إذ هو" الذّع بتداخله م يةوينتمي هذا العلم إلى فئة العلوم اإلدراك
  .36وفق المنظور العلمي الحاسوبي" يةبيعالطّدراسة أنظمة الكمبيوتر لفهم توليد اللغة 

 كاء االصـطناعي عـن طريـق مسـاعدة الحاسـوب     الذّها تدخل كما تعرف بأنّ

 .راكيبالتّالمخزنة بفعل  يةوالمعرف يةاللغو األنماط عن طريق المعالجةفعل  ألداء

ـ   الحاسوب أغلب مستخدميويفهم   وبوتكنولوجيا المعلومات العالقة بـين الحاس
واللغة على أن على دراسة اللغـات   - وال تزال - م إمكانات كبرى أعانت الحاسب قد

الوعـاء أو   هيا اللغة فكانت والتزال وتحليلها وتبسيطها وتيسير تعليمها، أم يةاإلنسان
العالقـة ليسـت    بين اإلنسان مع الحاسب، بيد أنفاعل التّمن خالله  ى يتمالذّالوسيط 
صون ينظرون إليها نظرة أخرى واضـحة  بط فالخبراء والعلماء والمتخصالضكذلك ب

عقيدات والجوانب الغامضة وغيـر المفهومـة   التّعلى الكثير من  تنطوياالختالف، 
القسم األعظم من هذه العالقـة يقـع تحـت نطـاق      سبة للكثيرين، فهم يرون أنالنّب
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غم الـر للغة، وللوهلة األولى يبدو المصطلح صعبا وغير مفهوم على  يةالمعالجة اآلل
مما يحمله من تحدةأن الشّة ومخاطر عظيمة يات جمعلى لغـة مثـل لغتنـا     خاص

الخطوة األولـى   ياق تهديدات ال حصر لها، لذلك فإنالسهذا  فيتواجه  التي يةالعرب
  37أو غيرها. يةللغة سواء العرب يةأن نعرف ماذا تعنى المعالجة اآلل هياللغز  فك في

و"محطات عمـل"   يةخلق أنظمة وبرامج معلومات يةللغة هي "عمل يةفالمعالجة اآلل
جـل  أل االنسان وذلـك مـن   صوص المكتوبة والمنطوقة آلياً أي دون تدخّالنّتحلل 

قة باللغـة، مثـل   مور والمسائل المتعلّبعض األ لحاسوب على حّلمساعدة مستعمل ا
، تحليـل  يـة مالئي والقواعـدي، الخالصـة اآلل  صحيح اإلالتّ، يةرجمة اآللالتّبرامج 

    38حصاء اآللي للمفردات، برامج إنتاج المصطلحات...الخ".الخطاب آلياً، اإل
ةالمعالجة اآلل وتمري ـة لجزئة اآلالتّة، كللغة بمراحل عدصـوص، ومرحلـة   للنّ ي

بقات وكـل  الطّاللي... الخ. هذه المراحل ببنيتها تشبه الدحوي والنّرفي والصحليل التّ
للغة، كما يوجـد   يةى المعالجة الكالسيكسبة لما يسمالنّطبقة تعتمد على سابقتها هذا ب

39.ناتحالياً طرق أخرى تعتمد على المدو  
ةعبرة عن هذه قضعريفات المالتّد المصطلحات وتتعدةالمعالجة اآلل يللغة، فهناك  ي

دائرة واحدة، وهى تطويـع   فيها تدور جميعا ، لكنّيةهندسة اللغة واللغويات الحاسوب
ـ  يـة اللغة بكل تعقيداتها وروابطها وشرودها ومجازهـا لثنائ  فر والواحـد فـى   الص

 يـة المعالجـة اآلل ائدة حول معنى السعريفات التّبرمجيات ونظم الحاسب، ومن أبرز 
المعالجـة   ومفاده أنwikipedia.org  ى جاء فى موسوعة ويكيبيدياالذّعريف التّللغة 
مجال فرعى يتبـع   هي  Natural Language Processing يةللغات اإلنسان يةاآلل
وليـد والفهـم   التّ، ويعنى بدراسة مشـكالت  يةواللغويات الحاسوب االصطناعيكاء الذّ

إلـى تحويـل    يـة بيعالطّ، وتهدف أنظمة توليد اللغات يةبيعالطّ يةإلنسانللغات ا اآللي
ةقواعد بيانات الحاسب إلى لغة بشر فينة البيانات والمعلومات المخزـة تبدو طبيع يي 
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ةبيعالطّا أنظمة فهم اللغات أمةفتحويل عينات ونماذج اللغات اإلنسان يإلـى تمثيـل    ي
  40.عامل معهالتّب تطويعه ول على برامج الحاسيسه شكلي

ةمت جامعة شيفلد البريطانوقد قدـة شرحا آخر لمعنـى المعالجـة اآلل   يللغـات   ي
معالجـة   يللغة تعنى استخدام أجهزة الحاسب ف يةالمعالجة اآلل فيه أن التّق يةاإلنسان

بـين   يـة رجمـة اآلل التّمفيدة مثل  يةاللغة المكتوبة والمنطوقة من أجل أغراض عمل
اللغات واستخالص المعلومات من مواقع الويب وقواعد البيانات وبنوك المعلومـات  

صلة باإلنترنت للحصول على إجابات لألسئلة أو من أجل إجـراء حـوار مـع    المتّ
الحاسب أو اآللة للحصول على استشارة أو معلومة ما. وما سبق مجرد أمثلة فهنـاك  

د إذا لخيال، مثل قدرة الحاسب على أن يحدقة ومثيرة لها شيتطبيقات أقل شيوعا ولكنّ
  صحيفة ما مقتبس من صحيفة أخرى أم ال. يكان الخبر المنشور ف

ر صـناعة الحاسـوب وملحقاتـه    لقد فاق تطـو  يـة للكلمة العرب يةالمعالجة اآلل
 عات سواء من حيث الكموقّالتّقة به خالل العقود الخمسة األخيرة كافة قنيات المتعلّالتّو
الي هذه االداة جزءا ال يتجزأ التّمن حيث سرعة االستعمال، فـأصبحت ب مالكيف أ ما

 ال يمكن االستغناء عنها بـأي  يةوتعليم يةوبات أداة تثقيف الخاصةأو  يةمن حياتنا العمل
    41حال من األحوال.

يا ، إذ أصبح ضروريةبالغة في حياتنا اليوم يةللحاسوب وملحقاته أهم تالي، فإنبو
سات والمعاهد مهمـا كانـت طبيعتهـا    لكافة أطياف المجتمع، وبتالي ال يمكن للمؤس

 يـة قنالتّاالستغناء عنه في تسهيل أعمالها وتثقيف أفرادها، بل وأصبح استعمال هـذه  
شهد وال يزال يشـهد   الذيمان الزضروريا وحتميا لمواكبة العصر والعيش في هذا 

مناحيه ومجاالته وميادينه من أجل العـيش فـي    را مذهال متسارعا شمل جميعتطو
    42به العيش في هذا القرن.القرن الواحد والعشرين وفق ما يقتضيه ويتطلّ

عامل مع تقنيتها الحديثة حكراً على اللغويين فحسـب بـل   التّدراسة اللغة و لم تعد
 يـة للغوقنيـات ا التّص، فقد أصبحت النّف يتعامل مع م ومثقّاماً لكل متعلّالزأصبحت 
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شـكيل  التّصوص، إعرابهـا، و النّألحد عنها مثل تحليل  يطياتها آليات الغن في تضم
 .يـــةرجمـــة اآللالتّ، واآللـــي، واإلمـــالء يـــةاآلل ة، والقـــراءاآللـــي

 التـي تها بتقنيـات اللغـة   نعيشه ارتبطت المعارف وقو ىالذّ يةوفى عصر المعلومات
نا صور جديدة لمصـادر المعرفـة   صوص وتسبر أغوارها فخرجت عليالنّتستكشف 

  43.يعبير اآللالتّلخيص اآللي ونظم المسألة واإليجاب والتّك
للغة وبرمجتها وفق مسـتلزمات ومعطيـات    يةها المعالجة اآللباختصار شديد إنّ

اطقين بهـا  النّم من بات كل من يرومها، كل بحسب ما يطلب، من دارس ومتعلّومتطلّ
للغة وحوسبتها أيضاً قضـايا كثيـرة    يةرت المعالجة اآللكما فجبها  اطقينالنّأو غير 

جداً في تحليل المعلومات وعرضها وتمثيلها لتكون بصورة مالئمة للحاسـب. هـذه   
رت مناهج تعلـيم  نقل المعلومات وتبادلها بين البشر أنفسهم كما أثّفي ورة أفادت الص

  44اللغات وتدريسها.
عليمي ليس بمنأى عـن مواكبـة هـذا    التّالميدان و :يةللغة العرب يةالمعالجة اآلل

ين والمشـتغلين  ا استرعى اهتمام العديد من المختصطور وال ببعيد عن ميدانه، ممالتّ
وبات لزامـا علـيهم إيجـاد     يةنلسين بحقل اللغات واالوالمهتم يةفي مجال المعلومات

ـ آليا، وبعلومها  وأهم يةتعمل على معالجة اللغة العرب يةبرامج ذك الي بـات مـن   التّ
عامل مع الحـرف  التّبحيث يصبح قادرا على  يةم الحاسوب باللغة العربد أن يتكلّالمؤكّ

العربي من خالل مدخالت ومعالجة ومخرجات ويتضمن برمجيات وأنظمـة خبـرة   
الحاسوب  يةآليا بمع يةعامل مع اللغة العربالتّمين من ، تمكّن المتعاملين والمتعلّخاصة

  مكن منها.التّاطقين بها وغيرهم من النّبعا، كما تسهل على ط
ن ننظـر  أيمكن  التيعوبات الصهذا المجال الحيوي واجه بعض المشاكل و أن إالّ

  إليها من زاويتين:  
حول الحرف العربي نفسه علـى مسـتوى    يةمن الجانب اللغوي تتمحور اإلشكال

الكلمة والجملة، وبصفة أعم معالجـة   مالخزن واإلدخال والمعالجة واإلخراج، كما ته
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قني والفني التّا على مستوى الجانب راكيب، أمالتّعلى مستوى الجذور و يةاللغة العرب
 يـة أجهزة ومعدات تتعامل مع الحرف العربي بصفة طبيع توفّرتتمثل في  يةفاإلشكال

ةونظم تأخذ بعين االعتبار خاصةاللغة العرب يوف وقواعـد  بما في ذلك مـن حـر   ي
معالجة الكلمة والجملة لنصل إلى مشكل المصطلحات وضرورة وضـع مواصـفات   

    45ذلك. ومقاييس لكّل
موضـوع   يةللغة العرب يةالمعالجة اآلل ،في الواقع يةللجملة العرب يةالمعالجة اآلل

ةد الجوانب وذو تفاصيل فنّمتعدي ظريـات  النّفيه نتـاج الكثيـر مـن     دقيقة ويصب
رجمـة  التّ، ولقد نشأت الحاجة لمعالجة الجمل مع ظهور كاء االصطناعيالذّب وأسالي
قليال في  ال تفيد إالّ يةراكيب اللغوالتّاللغة مع ما فيها من  يةنائالثّالمعاجم  ، إذ إنيةاآلل

ـة عة للجملـة العرب هذا المضمار، وذلك بسبب تعذّر حصر األنماط المتنوفاللغـة  ي ،
46هائيا من تراكيب الجمل.ن عددا ال نتتضم    

ألنـواع الجمـل    يةإلى دراسات إحصـائ  يةللجملة العرب يةوتحتاج المعالجة اآلل
أخير وأساليب الكتّاب التّقديم والتّفات لألسماء والصومصاحبة  يةعابير االصطالحالتّو

  ... وغيرها.
ا لهـا منـاهج   علماء اللغة قديما وحديثا بدراسة الجملة وتحليلها ووضعو وقد اهتم

والمنهج  يةحوالنّحليل إلى الوحدات التّنات، ومنهج حليل إلى مكوالتّمثل منهج  متعددة
 متعـددة والجملة مستويات  يةللكلمة العرب يةفللمعالجة اآلل، وليدي...إلخالتّحويلي والتّ

ا، وينبغي أن وغيره يةوتالصو يةوالمعجم يةاللالدو يةحوالنّو يةرفالصتشمل المعالجة 
تبنى هذه المعالجة على قواعد واضحة ومحداآللة (الحاسوب) ال تتعامـل إالّ  دة، ألن 

مع المضبوط والمحدةا يستوجب الكشف عن دقائق بند والمكتمل مماللغة واإلحاطة  ي
نه ة بالمفردات أمر ممكن مع ما يتضمامالتّو يةاإلحاطة الكل ة بمفرداتها. ومع أنامالتّ

را راكيب والجمل بأنماطها المختلفة يبدو متعذّالتّاإلحاطة ب ويعتريه من صعوبات، فإن
  47ها غير محدودة كون اللغة هي استعمال ال محدود لوسائل محدودة.ألنّ
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زهـا عـن اللغـات    زات تميخصائص وممي يةوال يخفى على أحد أن للغة العرب
االخرى إذ تتضمةن خاصاالشتقاق  يةحوالنّلمرونة رفي واالصواعتماد المعجم على  ي

لة الوثيقة بين المبنى والمعنى واطّراد القياس في كثير مـن الحـاالت   الصالجذور و
ةرفالصةواإلعراب يو يةوتالصـة ها لغـة جبر ، وهي إلى ذلك توصف بأنّيإذ جميـع   ي

 يةللغة العرب يةلفيها تنتظم في صيغة فَعل، كل ذلك يجعل المعالجة اآل يةالثالثّاألفعال 
48ا.موضوعا مثيرا ومهم  

ةأهمةالمعالجة اآلل يةللغة العرب يتتجلّ: يةى أهمةالمعالجة اآلل يةللغة العرب يفـي   ي
  المرجوة منها نحو: متعددةة والطبيقات الهامالتّ

مـن   يـة رجمـة اآلل التّاطقين بها وغيرهم، ووتعليمها للنّ يةتعلّم اللغة العرب �
  وإليها بمساعدة الحاسوب. يةعربال

صـوص وتصـحيحها، وتعـرف الكـالم     النّفي  يةاكتشاف األخطاء اللغو-  �
صـوص المنطوقـة   للنّ يـة صوص المكتوبة، والكتابة اآللللنّ يةوتركيبه، والقراءة اآلل

صـوص  النّصوص، وضـغط  للنّ ية، والفهرسة اآلليةبيعالطّحاور مع اآللة باللغة التّو
  صوص غير المشكولة أو المشكولة جزئيا... وغيرها.النّ. وشكل واسترجاعها

 حليـل التّإلى قسمين أساسيين هما االشـتقاق و  يةللكلمة العرب يةتنقسم المعالجة اآلل
التّا االشتقاق أو فأموليد فيتم ةتها المعجماالنتقال فيه من جذر الكلمة أو مادإلى جميع  ي

االنتقال من الكلمة إلى جذرها وتحديد وضعها  حليل يتمتّالة منها. وفي الكلمات المشتقّ
حوي والنّرفي والصةاللي، ويعتمد الحاسوب في ذلك على معارف لغوالدـة ومعجم يي 

  49احتوى عليها المعجم الحاسوبي المخزن فيه. يةوقواعد
الواحدة حويين هي " اللفظة النّالكلمة في اصطالح : يةللكلمة العرب يةالمعالجة اآلل

وهـي فـي    50على معنى جزئـي."   وتدّل يةن من بعض الحروف الهجائتتكو التي
إحـدى   مجموعة الحروف المحصورة بين رمزي الفـراغ، وقـد تحـلّ    يةالمعلومات
رمز الفراغ، وقد درج على تقسيم الكلمة إلـى ثالثـة أقسـام:     رقيم محّلالتّعالمات 
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معنى مستقل بالفهم داللة غيـر مقترنـة   االسم والفعل والحرف، فاالسم ما دّل على 
ا الحرف فهـو  بزمن، والفعل ما دّل على معنى مستقّل بالفهم داللة مقترنة بزمن، وأم

كلمة تدّل على معنى في نفسها، بل تدّل على معنى في غيرها بعد وضعها في جملـة  
  51من.الزمن  يةداللة خال

هو معلوم هو أخذ كلمة من أخرى  االشتقاق كما (توليدها) يةاشتقاق الكلمة العرب
مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ زيادة عن المعنـى األصـيل، وهـذه    

يادة هي سبب االشتقاق، مثال أخذ كلمتي عالم ومعلوم من العلم، كاتب ومكتب من الز
ـ وفي ترتيبه يةمنه في األحرف األصل والمشتقّ فق المشتقّالكتابة...إلخ، ويتّ راد ا، وأف

ـ المضارع واألمر، اسم الفاعل واسـم المفعـول،    االشتقاق عشرة: الماضي فة الص
    52مان والمكان، واسم اآللة.الزفضيل، اسما التّالمشبهة، اسم 

، إذ هـو  يـة عريف كثيرا عن تعريف االشتقاق فـي المعلومات التّوال يختلف هذا 
 ت المشـتقة منهـا، أي أن  ) إلى جميـع الكلمـا  يةالمعجم المادة( االنتقال من الجذر

ة انطالقا من الجذر المـدخل  الحاسوب يقوم بتوليد األسماء واألفعال واألسماء المشتقّ
    53إليه.

 Dataويعتمد نظام اشتقاق الكلمة على معجم حاسوبي ضمن قاعـدة معطيـات   

base  ةحوالنّوعلى القوانينو يرفالصة لقواعد االشتقاق.ي  
 يـة نائالثّ) يـة (المـواد المعجم  على جميع الجـذور ويحتوي : المعجم الحاسوبي

حـو  النّجذرا توزعـت علـى    11347، وقد بلغ عددها يةوالخماس يةباعالر يةالثالثّو
  الي:  التّ

  جذر ثنائي وهذه الجذور هي تراكيب ال اشتقاق منها. 115 •
  جذر ثالثي وهي أكثر الجذور خصوبة. 7198 •
  في الخصوبة. ةيالثالثّجذر رباعي وهي دون  3739 •
  جذر خماسي وهي أقل الجذور خصوبة 295 •
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على خمسة معاجم أصول وهي: جمهرة اللغـة البـن    يةواعتمدت هذه اإلحصائ
دريد، تهذيب اللغة لألزهري، لسان العرب البن منظور، القاموس المحيط للفيـروز  

  أبادي، بلغت في مجملها ثالثة وأربعين مجلّدا.
، المجـردة  يـة باعالرو يـة الثالثّى جميع األفعـال  ويحتوي المعجم الحاسوبي عل

دا، وجميع هذه األفعـال  مجلّ 23490 بلغ عددها في إحصاء الباحثين التيوالمزيدة، و
تة لألفعـال  السسواء في ذلك أبواب تصريفها  يةالمخزنة في المعجم الحاسوبي سماع

الثـي  للثّ 12المزيـدة (  صيغ مزيداتها الخمس عشرة لألفعـال  مدة، أالمجر يةالثالثّ
المزيد+ للرةتوزيع هذه األفعال مع موادها المعجم باعي المزيد) وقد تم54.ي 

ـ   يـة ه علـى المعـارف المعجم  كما اشتمل المعجم الحاسوبي إضافة إلى ذلك كلّ
ةماعالسـة عدالتّال يطّرد فيها القياس نحو أبواب تصريف األفعال، حـروف   التي يي 

  فات المشبهة...إلخ.الص، األسماء الجامدة ويةالثالثّمصادر األفعال 
د فيه القياس كاألسماء المشتقة ومصادر األفعال فوق وأمـة الثالثّا ما يطرفـال   ي
يتضمالحاسوب قادر على توليدها وفق قواعـد االشـتقاق    نها المعجم الحاسوبي ألن
المحد55نة في معجمه. دة لها، وال حاجة ألن تكون مخز  

في الحاسـوب، وقـد أورد الباحثـان     يةة طرق لتخزين المواد المعجمعد وتوجد
الطّد حسان مروان البواب ومحمـة الثالثّبالمواد  يان واحدة منها تختصإذ جـرى  ي ،

ل فـاء  ل بعـدها األو ) يمث28ّ، 28، 28األبعاد ( يةتخزينها على شكل مصفوفة ثالث
نظـر مـثال    مـادة فيمثّل المـه، ف  الثّالثعدها ا بل عينه وأماني فيمثّالثّالفعل وبعدها 

نحر موجودة فـي الخانـة    مادة) و25، 17، 10موجودة في الخانة ذات اإلحداثيات (
)10، 6 ،25يـدلّ 06إلـى   01ا الخانة نفسها فتحتوي على عدد طبيعي من ()، أم ( 

 أن ليـدل علـى   1قم الرعلى رقم باب تصريف الفعل، ففي الخانة األولى مثال نجد 
 3قم الـر نجد  يةانالثّل ( نظَر ينظُر) وفي الخانة ف من الباب االو(نظر) يتصر الفعل

نحر الفعل  يدّل على أنمنع يمنع فنقـول نحـر    وهو باب الثّالثف من الباب يتصر
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المـواد   أن إالّ يـة ثالث مادة 28×28×28= 21952لـ  وتسع هذه المصفوفةينحر، 
ما يقارب ثالثـة   أي أن مادة 5600ال تتجاوز  يةألفعال اللغة العربالمستعملة  يةالثالثّ

ا لمانع صـوتي  أهمل إم يةأرباع هذه المصفوفة فارغ. وما لم يستعمل من مواد العرب
ك،  ا لعدم حاجة العرب إليه آنئذ مثل (مبسبب تنافر الحروف مثل (س، ص، ث) وإم

مواد واالشتقاق منها إن دعت الحاجة إلى الحاسوب بوسعه معالجة هذه ال ه)، على أن
  .56ذلك

ةالحاسوب عند إدخال  بيد أنةمعجم مادإليه بالبحث عنها في معجمه عن طريق  ي
، فإن وجد في الخانة المطلوبة رقما دّل ذلك على المادةاألرقام المطابقة لحروف تلك 

ة أنالماد موجودة في المعجم، وأن فعلها المجرالباب الموجود رقمـه   ف مند يتصر
ة في الخانة، وإن وجد الخانة فارغة فهذا يعني أنغير موجودة في معاجم اللغة الماد 

  57 المطلوبة. يةالوقت في البحث عن المواد المعجم توفّرريقة الطّوهذه 
    يةتحليل الكلمة العرب

ةحليل االنتقال من الكلمة األصلالتّفي هذا  يتمإلـى جـذرها األصـلي    يأي أن ، 
د يا أو غير المشكولة أصال، ويحدالحاسوب يعالج الكلمة العربة المشكولة جزئيا أو كلّ

ها، فإذا احتـوت  لتّودال يةها اإلعرابالتّرفي وسابقتها والحقتها وحالصنوعها وميزانها 
الكلمة المراد تحليلها على حروف غير مشكولة وضع الحاسوب الحركات الممكنة لها 

لى إحصائيات تالؤم الحركات مع الحروف تمهيدا لتحليلها، ومن المعلـوم  اعتمادا ع
أن دةكل يجعلها الشّالكلمة من  خلودةاألشكال و متعداحتماالت المعاني مادامـت   متعد

  58: يةالالتّعلى اإلمكانيات  توفّرص، فمثال كلمة ورد يمكن أن تالنّعن سياقها في 
  عالورد= ( ورد، ورد، ورد....) أف

  =(ورد، وِرد.....) أسماء  
  =( و+ رد، و+ رد...) واو العطف + أفعال  
  دواو العطف + أسماء....=( و+ ر (  
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ص فـال يمنـع شـكلها أي ضـبطها     النّوالكلمة المشكولة إذا عولجت عن سياق 
، فمن أمثلة الحالـة  يةأو الحرف يةأو الفعل يةاشتراكها في االسم يةبالحركات من إمكان

أحمـد   إلى المسجد، وهي فعل أيضا مثله أحمد توجاألولى كلمة أحمد فهي اسم مثل 

 مثل أشهد أن ال إلـه إالّ  ،كلمة أن، فهي حرف يةانالثّلك صنيعك، ومن أمثلة الحالة 

المريض  ،م، وهي فعلى اهللا عليه وسلّدا رسول اهللا صلّاهللا وأشهد أن محم مثل أن

ها اسـم أو  حاسوب عليه أن يعالج الكلمة عند تحليلها على أنّا يعني أن المممن األلم، 
 التـي فعل أو حرف، وأن يعطي جميع االمكانيات المحتملة لها مع مراعاة الحـاالت  

اسما وبعد ذلك يقـوم الحاسـوب باختيـار     نوعها، فالكلمة المنونة ال تكون إالّ تحدد
 59 ص.النّتتوافق مع سياق  التيالمناسبة  يةاالمكان

 للنص   حليل اآلليالتّ

 يستطيع يةعمل عن عبارةٌ اليوم، وهي االصطناعي كاءالذّ مجاالت أبرز وهو من
 يـة الغا إن آلي، إذ بشكٍل معناها فهم من تمكنه بطريقة صوصالنّ تحليل البرنامج فيها
 اعتبـار  يمكن مغزى، وبذلك ذات منظمة بيانات على الحصول هو صالنّ تحليل من
 سـهلة  بيانـات  إلى وتحويلها المنظمة غير للمستندات شريحالتّ من نوعا يةعملال هذه

كاء االصـطناعي  الي فحوسبة اللغة وإخضاعها للـذّ التّوب 60فسير.التّ وممكنة اإلدارة
التّة من أجل مسايرة أضحى ضرورة أكثر من ملحـ ر العلمـي و طو  يـة ورة اللغوالثّ

  مكن منها.التّالحاصلة من أجل تيسير 
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  االحاالت:

ـ  التـي تكنولوجيا العصر  ابعـةالر يةناعالصورة الثّيقصد ب -1 ـ  قواعـد   ئجنتـا  لتمثّ ـورة الثّ
ةـناعالصل كنتيجةتبلورت  التيـة والثّالثّ يتقـوم ر تكنولوجيا الكمبيـوتر واإلنترنــت، و  تطـو 

صـنيع  التّفي عمليات  يةوالبيولوج يةقمالرباألنظمـة  يةأو الماد يةلـوم الفيزيائعلـى دمـج الع
ـ أو  يةبكة العنكبوتالشّمتصلة ب يةحكم فيها إلكترونيـاً، أي آالت ذكالتّهي أنظمة آالت يتم و  تالنّ
ورة الثّبقت وسةناعالصي ةابعة بثالث ثورات صناعالرأساسـها  ، 1840 – 1760(أوالها مـن  ي

ت حتى أوائـل القــرن   واستمر 19القرن الـ يةاختراع المحرك البخاري، وثانيتها بدأت في نها
ـتينات مـن القــرن نفســه   الستها ظهرت فـي الثّالكهرباء، وث  يةدعامتها األساس 20الــ

ذروة  واإلنترنت، لتصـل إلـى   يةخصالشّ ثم يةوالكمبيـوترات المركز يةقمالرعبـر الحوسـبة 
فـرة  الطّاألبعاد، و يةباعة ثالثالطّو يةكنولوجيـا الحيوالتّكاء االصـطناعي والذّتطبيقاتهـا فـي 
كاء الـذّ عرف أكثر ينظر: أحمد ماجـد،  قمي. للتّالرواصل االجتماعي والعالم التّالهائلة في مجال 

 يـة ، اإلمارات العربيةتصادياسات االقالسراسات والد، إدارة يةاالصطناعي بدولة اإلمارات العرب
   .حدةالمتّ

2- عاصم محمد، ماهي األتمـ تة؟ وكيف تطو  ة إضـاءات رت تاريخيا حتى عصرنا الحديث؟ مجلّ
  23:18اعة السعلى  22/10/2019اطلع عليه يوم  www.ida2at.com متاح على الموقع:

ياسـات  السراسـات و الدرة ، إدايـة كاء االصطناعي بدولة اإلمـارات العرب الذّأحمد ماجد،  - 3
  .4حدة، صالمتّ ية، اإلمارات العربيةاالقتصاد

  .06ينظر المرجع نفسه، ص  -4
كاء االصطناعي، مدينة عبد الملك بن عبـد  الذّور، مدخل إلى عالم النّور بن عبد النّعادل عبد  -5

  .07، ص2005، يةعودالس ية، المملكة العربيةقنالتّالعزيز للعلوم 
 2010، 1ظم الخبيـرة، ط الـنّ كاء االصـطناعي و الـذّ تيمي، الرد أبو القاسم علي نظر محمي -6
  )ية. (نسخة إلكترون14ص

  ابقالسالمرجع  -7
 www.al-ain.com  متاح على الموقـع:   يةة العين االلكترونكاء االصطناعي، مجلّالذّينظر 8- 

20:00اعة السعلى  05/10/2019أطلع عليه يوم 
  ر المرجع نفسه.ينظ - 9
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  كاء االصطناعي، مقال منشور على الموقع:الذّمجموعة من الكتاب، معلومات عن  -10
 www.weziwezi.com 11/10/2019االصطناعي أطلع عليـه يـوم   -كاءالذّ-عن-معلومات 

  22:00اعة السعلى 
  كاء االصطناعي، مقال متاح على الموقع: الذّحمزة لعزيزي، تعريف ومفهوم  -11

www.innoopedia.blogspot.com   
22.30اعة السعلى  12/10/2019اطلع عليه يوم 

12 - متاح على الموقع: ، كاء االصطناعي للكمبيوترالذّد بهنسي جاد اهللا، محم  
www.kenanaonline.com  

  22.45اعة السعلى  14/10/2019اطلع عليه يوم 
  المرجع نفسه. - 13
  المرجع نفسه. -14
  المرجع نفسه.- 15
  االصطناعي، مقال متاح على الموقع:  كاءالذّ عن بحث - 16

www.mawdoo3.com 

  21:00اعة السعلى  15/10/2019أطلع عليه يوم 
  كاء االصطناعي بين الواقع واألسطورة، مقال متاح على الموقع:الذّجان غابريال غاناسيا،  -17

www.ar.unesco.org   
  21:15اعة السعلى  17/10/2019أطلع عليه يوم 

  ينظر المرجع نفسه. -18
19 - كاء االصطناعي ونظم الخبرة، مقال متاح على الموقع:الذّصالح،  د جودتمحم

www.fr.slideshare.net

  22:00اعة السعلى  18/10/2019طلع عليه يوم ا
، اطلع عليه بتـاريخ  "AI (artificial intelligence)كاء االصطناعي الذّصهيب خزاعلة،  -20

  2019نوفمبر 
ــاالت   -21 ــمراوي، مج ــة ض ــر: بان ــذّينظ ــال: ال ــن مق ــال ع ــطناعي، نق كاء االص

www.infoplease.com 

  2019، اطلع عليه بتاريخ اكتوبر06/12/2017يوم 
الموقــع:   Artificiel intelligence (AI)بانــة ضــمراوي، نقــال عــن     -22

www.britannica.com  2019، اطلع عليه بتاريخ اكتوبر 06/12/2117بتاريخ.  
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23- Jonathan Deesing (8-11-2017), "What is Artificial Intelligence" 
www.lifewire.com,  6-12-2017.  

  المرجع نفسه -24
فس الـنّ غلـول، علـم   الزحيم الرغلول و عماد عبد الزصير النّلالستزادة أكثر، انظر: رافع  -25

  .48و47صت، شر، عمان ، األردن، دالنّروق للتوزيع والشّالمعرفي، دار 
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  نفسه، الموقع نفسهينظر المرجع  -27
  ينظر المرجع نفسه، الموقع نفسه - 28
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  118، ص2016، 1ط

 2009لح بلعيـد، دار هومـة، الجزائـر، دط    ، صـا يةطبيقالتّينظر: دروس في اللسانيات  - 35
  .200ص

 2011 جوان، جامعة القاهرة، الحاسبات والمعلومات ية، كليةلغة العرب يةينظر: المعالجة اآلل - 36
  .01ص

  .. جهود وتحديات مقال متاح على الموقع: يةللغة العرب يةميمي، المعالجة اآللالتّشاكر  - 37
www.startimes.com 
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23:00اعة السعلى  24/10/2019 أطلع عليه يوم  www.abjjad.comالموقع
المشـاكل والحلـول، دار    يةللغة العرب يةة اآلللالستزادة أكثر ينظر: سلوى محمود، المعالج -44

  2009وزيع، التّشر والنّغريب للطباعة و
للثقافـة   يـة ، المنظمـة العرب يةفي المعلومات يةمحمد بن ساسي، ينظر استخدامات اللغة العرب- 45
  .06ص، 1997، تونس، علوموال
46- ـة ربيان، أسـلوب معالجـة اللغـة الع   الطّد حسان مروان البواب ومحمـة فـي المعلومات  يي               

  .51، ص1997، تونس علومقافة والالثّو يةربللتّ يةمة العربالجملة )، المنظّ –( الكلمة 
  .25، صنفسهينظر المرجع  -47
  فحة نفسهاالصالمرجع نفسه،  -48
  26المرجع نفسه، ص -49
  . 14ص، 1966، 4، دار المعارف، مصر، ط 1حو الوافي، ج النّعباس حسن،  -50
 س) (م  يـة في المعلومات يةيان، أسلوب معالجة اللغة العربالطّمروان البواب ومحمد حسان  -51
  .26ص

  .131، 130صحو، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، النّسعيد األفغاني، في أصول  -52
 س) (م  يـة في المعلومات يةيان، أسلوب معالجة اللغة العربالطّمروان البواب ومحمد حسان  -53
  .26ص

  .27، ص نفسهالمرجع  -54
  .27، ص نفسهالمرجع  -55
  .29، ص نفسهينظر المرجع  -56



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

190 

  .29، ص نفسهينظر المرجع  -57
  .36، ص نفسهينظر المرجع  -58
  .36، ص نفسهينظر المرجع  -59
60- What is Text Analysis?موقع ، من :www.ontotext.com2019-8-8 ، بتاريخ.  

  .2019اطلع عليه في نوفمبر 



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

191 

Öû]�í¢^Ã¹]íflé�†â]ç�¿×Ö�içfl’Ö]íflé�féÒ†i�ÑçËÖ]íflé� �

†â^¾�ìflßÖ]qƒç´_��ğ̂� �


	ق�����אد��W� �

אن�Kج���������������������������������������������������������������������K� �

  
 يةمجـة الحاسـوب  طور الهائل في مجـال البر التّمما ال ريب فيه أن ص: ملخّال

، أسهما بشكل كبير جدا في تطوير البحث اللّساني الذي انتقـل  والذكاء االصطناعي
، وذلك بإنشاء للّغة يةالحوسبة والمعالجة اآلل قليدي في اللّغة إلى ميدانالتّمن البحث 

ـ يةمعاجم االلكترونال ويبة فـي معالجـة مسـتويات اللّغـة     ، وإنشاء البرامج الحاس
  )حـوي، المسـتوى الـداللي   النّ مستوىالمستوى الصوتي، المستوى الصرفي، ال(
تواجـه الباحـث اللّسـاني     التـي حلّت بدورها العديد من المشاكل والعقبات  التيو

ـ ، ومشكلة الكتابة وعالمات يةكالبحث اليدوي في المعاجم اللّغو رقيم، ومشـكلة  التّ
  وغيرها. يةحليل الصوتي للنصوص اللّغوالتّ

 يةلبعض الظّواهر الصـوت  يةعالجة اآللوتهدف هذه الورقة إلى تبيان طريقة الم
، وهي تندرج يةفي اللّغة العرب Accentبر النّظاهرة  –وبخاصة  – يةركيبالتّفوق 

في مستواها الصوتي الذي هو المسـتوى األول   يةللّغة العرب يةضمن المعالجة اآلل
عـض  حليل اللّساني، كما سأحاول من خاللهـا أن أجيـب عـن ب   التّمن مستويات 

؟ ومـا  يـة ركيبالتّفـوق   يةاإلشكاليات الرئيسة المتمثّلة في: ما هي الظّواهر الصوت
بر في اللّغة؟ وكيف يمكننا أن نعالج هاته الظّاهرة حاسوبيا عن النّالمقصود بظاهرة 

تساعدنا فـي   التيللصوت اللّغوي  يةطريق برنامج برات؟ وماهي العناصر الفيزيائ
  ؟.يةاته الظّاهرة الصوتتقفّي واستجالء كنه ه
 –ركيبـة  التّفـوق   يةالظّواهر الصوت –للّغة  يةالمعالجة اآلل :يةالكلمات المفتاح

  للصوت اللّغوي. يةالعناصر الفيزيائ –برنامج برات  –بر النّ
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Abstract : This paper aims to show the method of automatic 
treatment of some Supra-Segmental Phonemes phenomena - 
especially the phenomenon of Stress in Arabic, which falls within the 
automatic processing of Arabic in the phonetic level, which is the first 
level of linguistic analysis, and we will stand through this paper on the 
knowledge of Supra-Segmental Phonemes phenomena And the 
phonological rules set by the Arab phonologists in determining the 
areas of Stress in the Arabic word, and I will try to subject the Stress 
to the automatic inspection through the program Praat To trace the 
positions of the Stress in the Arabic word, using the values of the 
physical elements of the linguistic sound that provide us with the 
spectral reading of the syllables on the Pratt screen.   

Keywords: automated language processing – Supra-Segmental 
Phonemes - Stress - pratt program - physical elements of linguistic 
sound. 

ةتنهض جدار مة:مقدةالبناء الصوتي في أي نظام لغوي على ثنائ يـائت   يالص
تُشكّل األساس القاعدي للنّسيج اللّغوي في مستواه المقطعي، حيـث   التيوالصامت 

كوسـتيكي إلـى معرفـة    يسمح هذا االنشطار المنهجي الذي يفرضـه السـياق األ  
أخرى  يةلكلٍّ منهما، بيد أن هناك ظواهر صوت يةوالفيزيائ يةالخصائص الفيزيولوج

قطيع مشَـكِّلةً مايسـمى   التّ، وتضع نفسها فوق يةالمقطع يةتأبى االنشطار داخل البن
مـن   اطق فيـه النّيفرغها  التي يةطريزي للّغة الذي تغذّيه الشحنات الداللالتّبالملح 

ركيبـة  التّخالل تعبيره عن فرحه أو حزنه أو انفعاله من خالل هذه الفونيمات فوق 
، والوقف Le Rythme، واإليقاع Intonationنغيم التّ، وAccentبر النّعلى غرار 
La pause .وغيرها  

بـر  النّنود دراستها ظـاهرة   التيركيبة التّفوق  يةومن بين هذه الظواهر الصوت
Accent ةلغة العربفي الأحد أهم المظاهر  ي ةطريزالتّالذي يعدتضفي علـى   التي ي

 يةللّغة تقوم على مبدإ العلم يةخاصة. وألن الدراسة العلم يةالمنطوق صورة موسيق
اللذين نادى بهما دي سوسير في دراسة اللّغة، كان البد أن نخضـع   يةوالموضوع

الوقوف على كنهها واستجالء  يةبغ يةالمختبرللتجريب والمعاينة  يةالظاهرة الصوت
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تُقدم لنا نتـائج دقيقـة    التينظير المعياري إلى رحاب اآللة التّمعالمها، وننتقل من 
من حيث هو ملمح أكوستيكي تؤشّر لـه   يةبر في الكلمة العربالنّحول تقفي مواطن 

علـى   يـة القراءة الطيف من خالل يةتحملها الموجة الصوت التي يةالعناصر الفيزيائ
  .ية" لتحليل األصوات اللّغو Praatشاشة برنامج " برات 

من المصطلحات الشـائعة فـي حقـل الدراسـات      والفونولوجيا الفونتيك بين
الحديثة، مصطلحي الفونتيك والفونولوجيـا وهمـا تعريـب لمصـطلحي      يةالصوت

phonetics وphonology  ـة الشائعين في اللغـة اإلنجليزـص دي   يوقـد خص ،
) دروسا للصوتيات في محاضراته الشـهيرة، ميـز مـن    1913-1857سوسير (

للداللة على ذلك الفرع مـن   phoneticsخاللها بين المصطلحين " فاستعمل اللفظ 
طورات عبر السنين، وعده مـن  التّغيرات والتّاريخي الذي يحلّل األحداث والتّالعلم 

 phonologyللغة، في حـين حـدد مجـال الــ     أجل ذلك جزءا أساسيا من علم ا
  .1للنطق، وعده من أجل ذلك علما مساعدا لعلم اللغة" يةالميكانيك يةبدراسة العمل

 فقد خالفت دي سوسير في طرحه لمدلول المصطلحين يةأما مدرسة براغ اللغو
في عكس ما استعمله دي سوسير، إذ تريـد   phonologyحيث استعملت "مصطلح 

وظيفتهـا   يـة مـن ناح  يةالفرع من علم اللغة الذي يعالج الظواهر الصـوت  به ذلك
رائـدا   –فقد أخرجه كل من تروبتسـكوي وجاكبسـون    phonetics، أما يةاللغو

من علم اللغة وعداه علما خالصا من علـوم الطبيعـة يقـدم يـد      -مدرسة براغ 
  .2المساعدة لعلم اللغة "

قروا علـى تحديـد مصـطلح الفونولوجيـا     إال أن الكثير من اللغـويين اسـت  
phonology  راسةنّف  التي" للدنة، أو دراسة النّتصف وتُصوتي للغة معيظام الص

، كما 3للغة ما، وتصنيف هذه األصوات تبعا لوظيفتها في اللغة " يةالعناصر الصوت
"لدراسة أصوات الكـالم مسـتقلة عـن     phoneticsخصصوا مصطلح الفونتيك 
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، أو يةت نماذجها، وعن تجمعاتها في لغة معينة، ودون نظر إلى وظائفها اللّغوتقابال
 .4تنتمي إليها" التيحتى معرفة اللّغة 

تسـتفيد   التـي بالغة في البحث اللغوي تكمن في نتائجهما  يةولهذين العلمين أهم
وتعلّـم   ،يـة منها العديد من المجاالت بشكل مباشر أهمها "مجال تعليم اللّغـة القوم 

، وكذلك فـي "تعلـيم األداء، ونطـق    5، ووضع األلفباء وإصالحها"يةاللّغات األجنب
طـق، وسـائل االتصـال    النّ، وتعليم الصم، وعالج عيوب السمع ويةاللّغات األجنب

  .6وتطورها"
كما تظهر فوائدهما في مجالَي الداللة والمعاني من خالل دراسة الظّواهر فوق 

تساعد على استجالء المعنى وتحديده، فـ "المنطوق اليكتمل معنـاه   تيال يةركيبالتّ
 يةواليتم تحديده، وتوضيحه، إلّا إذا جاء مكْسوا بكسائه المعين من الظّواهر الصـوت 

، أو مـايمكن  يةنغيم والفواصل الصوتالتّبر والنّتناسب بناءه ومقامه، ك التي يةاألدائ
"اليمكـن   بقوله: Firth، وهذا ما أكده فيرث 7لموسيقي للكالم"لوين االتّنعتها جميعا ب

ألي لغـة   semantics descriptiveأن تتم دراسة جادة لعلم المعنـى الوصـفي   
 Intonation يةوأنماط تنغيم يةمنطوقة، مالم تعتمد هذه الدراسة على قواعد صوت

forms "وت والمعنى عال8موثوق بهاالعالقة بين الص ا تنسـجها  ؛ ألنقة وطيدة جد
 يةتخضع للتقطيع الفونيمي بدءا من أصغر وحدة صـوت  التيذرات اللغة سواء تلك 

ال تخضـع   التـي "المونيم"، أم تلـك   يةهي " الفونيم "إلى أصغر وحدة صرف التي
 التي؛ ويةالفوقمقطع يةللتقطيع الفونيمي أوما يصطلح على تسميتها بالظواهر الصوت

  .9بذاتها على غرار الفونيمات هي وحدات قائمة
ـ  ظام الفونولوجي  النّوحدات  أو المـادة   يةإن األصوات تُشكّل اللّبنـات األساس

فما اللّغـة إال سلسـلة مـن األصـوات      ،تُبنى منها الكلمات والعبارات التي الخام
ـ النّالمتتابعة أو المتجمعة في وحدات أكبر ترتقي حتى تصل إلى المجموعة   10يةفس

هو: "آلة اللّفظ والجوهر الذي  -)ه255تكما يقول الجاحظ ( –عليه فإن الصوت و
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ـ   التّقطيع، وبه يوجد التّيقوم به  قطيع التّأليف...، ولن تكون الحـروف كالمـا إال ب
أولُهمـا الـدور    يةاألهم ية، وهذه إشارة من الجاحظ إلى أمرين في غا11أليف"التّو

ـ   ،في نظام اللّغة وتركيبهاالجوهري الذي يؤديه الصوت   يةواألمر الثاني هـو قض
 Andréقطيع في اللّغة وهو ما يوافق تماما ماذهـب إليـه أنـدري مـارتيني     التّ

Martinet  ر عن حاجاتهاإلنسان يعب يرغب في إيصالها لآلخرين عن  التيإلى أن
 يةلّغة البشـر قطيع المزدوج الذي يعد قانونا أساسا من قوانين الالتّطريق مايسمى ب

قطيـع  التّقطيع الفونيمي، ومستوى التّوالذي يظهر في مستويين اثنين هما: مستوى 
    .12المونيمي

ركيب، ومنها ماال التّقطيع وفي جوهر التّولما كانت الفونيمات منها مايدخل في 
قطيع، يعمد علماء األصوات إلـى تقسـيم   التّقطيع أو بعبارة أخرى هو فوق التّيقبل 
  :13نيمات إلى نوعينالفو

تكون  التي يةوهي تلك الوحدة الصوت Phonème Primairesفونيمات رئيسة 
أو بتعبير آخر، ذلك  ذات معنى، منعزلة عن السياق.. يةجزءا من أبسط صيغة لغو

العنصر الذي يكون جزءا أساسيا من الكلمة المفردة كالدال والراء، والسـين فـي   
 Phonèmesركيبـة"  التّعليهـا اسـم "الفونيمـات     كلمة "درس" ولذلك أطلقـوا 

Segmentaux.  
 وهـي Secondaires Phonèmes " يـة : "هو الفونيمات الثانووع الثانيالنّو

ذات مغزى في الكالم اإلنساني، بحيث التكون جزءا مـن تركيـب    يةظاهرة صوت
ـ    ،الكلمة اء فهي ليست الدال أو الراء أو السين من كلمة "درس"، وقـد أطلـق علم

ركيـب"  التّاسم" الفونيمات مـافوق   يةوع من الفونيمات الثانوالنّاألصوات على هذا 
Phonèmes Suprasegmentaux  ركيبـة أو  التّ، "وقد سميت بالفونيمات فـوق

، بيـد أن لهـا تـأثيرات    يةراكيب اللّغوالتّألنها ال تدخل في جوهر  يةركيبالتّغير 
ها "قد تكون في بعض األحيان مهمة للمعنى تماما ، كما أن14"يةموجهة للبنى الوظيف
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. ومن أهم 15(الصوائت والصوامت) في الحدث الكالمي" يةالوحدات الصوت يةكأهم
 Le، واإليقـاع  Junctureوالمفصل  ،Intonationنغيمالتّو، Accentبرالنّأنواعها 

Rythme  .وغيرها  
ل تحديد مفهوم واحد اختلف علماء األصوات حو La Syllabe المقطع اللّغوي

الطـرح   يـة ، نتيجـة امتثـالهم الزدواج  يةللمقطع اللّغوي يضبط المنظومة المقطع
 يةفرع المنهجي إلى اتجاه فونيتيكي ترسمه المالمح األكوستيكالتّالصوتي القائم على 

للمقطع، وآخر فونولوجي يرسمه الملمح الوظيفي الذي ينمـاز بـه    يةوالفيزيولوج
يؤديها الفـونيم   التي، يةعبيرالتّ، ويةحديدالتّو ،يةمييزالتّالل الوظائف المقطع من خ
Phonème ةداخل البنةالمقطع يلنظام لغوي ما. ي  

يعد المقطع عبارة عن " تتابع من األصوات  يةاألكوستيك يةالفونيتيك يةاحالنّفمن 
 16أدنيين من اإلسـماع"  ، تقع بين حدينية، له حد أعلى أو قمة إسماع طبيعيةالكالم

ويـراه   – Pikeعلـى حـد تعبيـر     –17أو هو " أصغر وحدة في تركيب المفرد "
Milewski :ار الكالمي، يشتمل على صوت مقطعي التي"قطاع من سلسلة  على أنه

  .18" يةالصوت يةاحالنّأعظم يحيطه قطاعان ضعيفان من 
الفيزيولوجة فعـرف   يةاحالنّوهناك من ركز من أصحاب هذا االتجاه أكثر على 

، أو وحدة منفردة لتحرك هواء الرئتين ال تتضمن أكثر يةالمقطع بأنه " نبضة صدر
طقـي، أو  النّوتر في الجهاز العضـلي  التّأو قمة تموج مستمر من  ،يةمن قمة كالم

"الفترة الفاصلة  :-على حسب رأي جان كانتينو –، أو هو19نفخة هواء من الصدر"
  .20صويت سواء أكان الغلق كامال أم جزئيا"التّتين من عمليات غلق جهاز بين عملي

تابعـات  التّفينظر إلى المقطع على أنّه " عدد مـن   يةالفونولوج يةاحالنّوأما من 
المختلفة من السواكن (الصوامت) والعلل (الصوائت)، باإلضافة إلـى عـدد مـن    

ـ  21غيم"نالتّبر والنّالمالمح األخرى مثل الطّول و  ية، وفق ماتنص عليـه الخصوص
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لكّل لغة، إذ ال يوجد تعريف فونولوجي عام ألنّه يخالف الحقيقة المعروفة  يةالمقطع
  .22أن كلَّ لغة لها نظامها المقطعي المعين

 Ferdinand deويعرفه أبـو اللّسـانيات الحديثـة فردينانـد دي سوسـير      
Saussure ةبأنّه "الوحدة األساسي الفونيم وظيفة داخلها" يالت يفـي حـين   23يؤد ،

، غالبا Peak of sonorityيعرفه ماريو باي بقوله: "المقطع عبارة عن قمة إسماع 
؛ أي إنّه " نمط أدنى مـن  24ماتكون صوت علّة مضافا إليها أصواتا أخرى عادة "

كون مسبوقة واة، وتالنّبدور  voyelle، تقوم فيها وحدة الحركة يةجميعات الفونيمالتّ
  .25، أو تجميع صامتي ممكن الوقوع "يةومتلوة بوحدة صامت

يتكون المقطع من"اتحاد صامت، أو نصـف   أنواع المقاطع في اللسان العربي:
ـ أو  ، حيث تَكُون الحركةُ العنصر األساس،26صائت، أو أكثر، بصائت واحد" واة النّ

" وهو الذي ينتهي  Ouvert"مفتوح وع إلى النّالصلبة له، والمقطع ينقسم من حيث 
" وهو الذي ينتهي بصامت في آخره، كما ينقسم من  Ferméبصائت، وإلى" مغلق 

وسط، إلـى طويـل وقصـير    التّحيث الكم محتكما إلى عوامل الطّول، والقصر، و
  هي:  27ومتوسط، ويمكن إجمال المقاطع في اللّسان العربي إلى ستّة مقاطع

مقطع متوسط مفتـوح   -2/ مثل: ك من (كَتَب). cv/مقطع قصير/ص ع/  -1
مقطع متوسـط مغلـق / ص ع    -3/ مثل: كا من كلمة (كاتب). cvv/ص ع ع/ /

/ مثل: cvvcمقطع طويل مغلق /ص ع ع ص/ / -4/ مثل: من، هْل .cvcص/ /
 / مثل: نَهـرcvcc مقطع طويل مزدوج اإلغالق/ص ع ص ص/ / -5كان.  قاْل،

  .رحب  
  : اَلْولَد.  عريف) من كلمةالتّ/ مثل: اَْل (vc/ع ص/ / :28المقطع السادس -6
بر في مفهومه الفونولوجي فونيم فـوق مقطعـي (أو فـوق    النّ: Accent برالنّ

 للمصطلح إلى مفهوم الظهور والبروز يةتركيبي) يحيلنا من خالل تركيبته االشتقاق
صيغة مبدوءة (بنون بعدها باء) تدّل على عموم  فقد ُأثْبِتَ بطريق "االستقراء أن كّل
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ظام النّ، وقد أقر الدرس الصوتي الحديث أن 29الظّهور في مثل (نَبر، ونَبغَ، ونَبتَ)"
 يةوالكم يةوعالنّتتباين مالمحها بحسب القيمة  يةالمقطعي العربي يتّسم بتلوينات أدائ

وز اإلسماعي للمقطع الصوتي مـن جهـة   من جهة، ودرجة البر يةللتّوليفة المقطع
وهذا ، loudness"31، فمقاطع لفظ ما "ال تُنْطَقُ في درجة واحدة من العلو 30أخرى

ببروز بعضها على حساب بعض هـو   يةسبالنّفاوت في المقاطع من حيث قوتُها التّ
مـة  ، الذي ينشأ نتيجة " الضغط على مقطع معين من الكلaccent 32برالنّمايسمى ب

، مما يـؤدي إلـى "   33لجعله بارزا وأوضح في السمع من غيره من مقاطع الكلمة"
طق بمقطع منبور نلحـظ أن  النّطق في وقت واحد، فعند النّنشاط في جميع أعضاء 

شاط ...مما يترتّب عليه أن يصبح الصوت عاليا النّ يةطق تنشُطُ غاالنّجميع أعضاء 
بر يقتضـي طاقـة   النّعاريف تُوحي جميعها إلى أن التّ، وهذه 34واضحا في السمع"

زائدة أو جهدا عضليا إضافيا، ولهذا يقول دانيا جونز: "المقطع المنبور بقوة ينطقـه  
بر إذن نشاط النّالمتكلم بجهد أعظم من المقاطع المجاورة له في الكلمة أو الجملة. ف

األصوات أو المقـاطع  ألحد  prominenceذاتي للمتكلم ينتج عنه نوع من البروز 
ـ 35سبة لما يحيط به"النّب بر هـو العلـو   النّ، في حين يكون "األثر السمعي المرتبط ب

loudness"36    .  
ثالثـة   يةبر الذي تُؤسس له جوانب صـوت النّضمن هذا المعطى العلمي لمفهوم 

تؤخذ جميعها بعين االعتبار بدءا بالجانـب الفيزيلـوجي (العضـوي)، فالجانـب     
بـر  النّوستيكي (الفيزيائي)، فالجانب السمعي، فإنّها تمثّل وجوها مختلفة لظاهرة األك

"ذلك أن بذل مزيد من الجهد في إنتاج الصوت، أو المقطع المنبور، يصاحبه اندفاع 
طق، وبطبيعة الحال، فإن النّأشد للهواء، ونشاط أكبر للحنجرة، وغيرها من أعضاء 

، والشـدة  Fréquence رددالتّة سوف تكون مختلفة في الصادر يةالموجات الصوت
intensity     ي هذا كلّـه إلـى اخـتالفعن نظائرها في الحاالت األخرى، وسيؤد

  .  37عند سماع المنطوق" loudnessوالعلو  ،pitch مناظرٍ في الدرجة
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 ل للبناء اللّغوي بجميع مستوياالنّومهما يكن من أمرٍ فإنتهبر ملمح صوتي مكم 
طقـي الـذي   النّ"فهو على المستوي الصوتي يمنح الكلمة أو الجملة نوعا من األداء 

. وهو في هذه الحال عنصر يةركيبالتّيميزها من غيرها، ويساعد على تحديد هيئتها 
 يةتعمل على إبراز المنطوق في صورة موسيق التي يةمن عناصر "الجوقة" الموسيق

  .  38ص"فخيم خاالتّخاصة أو لون من 
  بر:النّأنواع 

للنّبر أنواع أو درجات أشّر لها األصـواتيون المحـدثون اسـتنادا إلـى مبـدإ      
  :39الوضوح، والبروز، واالرتكاز للمقاطع هي

  ).^وعالمته(. Primary Stressبر الرئيس (أو األولي) النّ -1
  ).-.وعالمته( Secondary Stressبر الثانوي (أو المتوسط) النّ -2
  ).40)، ( أو ليس له عالمة\وعالمته ( .Weak Stressبر الضعيف النّ -3

  :41هي يةتضبط نبر الكلمة العرب التيوالقواعد 
عندما تتألف الكلمة من سلسلة من المقاطع مثل: / ص ع/ فـإن المقطـع    -1

  أنبارا ضعيفة، نحو: يةاألول ينبر نبرا أوليا، وتنبر المقاطع الباق
  بر على / ك/.النّ/ ص ع/ _/ ص ع/، وقع ع / _^كَتَب: /ص  -
  بر على / د/.النّع/ _/ ص ع/ _/ ص ع /، وقع  ^درس: /ص  -
عندما تحتوي الكلمة مقطعا طويال واحد فقط فإن هذا المقطـع هـو الـذي     -2

  المقاطع أنبارا ضعيفة، نحو: يةبر األولي، وتستقبل بقالنّيستقبل 
  فالمقطع المنبور هو / كا /. ع ع/ _/ص ع ص/،^كاتب: / ص  -
ع ص/ _/ ص ع/ _/ ص ع/ _/ ص ع/، وقع ^معلِّمه: / ص ع/ _/ ص  -

  بر على /عْل/.النّ
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وعندما تحتوي الكلمة مقطعين طويلين أو أكثر فإن المقطع الطويل األقرب  -3
بر األولي، وفي أغلـب الحـاالت   النّإلى آخر الكلمة (غير المقطع األخير) يستقبل 

  الكلمة نبرا ثانويا، نحو: يةستقبل المقطع األقرب إلى بداي
  ع/ع ص/ _/ص ^ع ع / _/ ص ع / _/ ص - هن: / ص ع/ _/ ص رئيس - 
 - معاتُهدتَوسع ع/ _/ ^ع ص / _/ ص ع / _/ ص - / ص ع ص/ _/ ص :م

  ص ع/_/ ص ع ص/.
القا، أيا كان شكل بر عليه اطالنّإذا كانت الكلمة مؤلفة من مقطع واحد فقط ف -4

  .42عد، نَم، صْل. هذا المقطع مثل:
بر على ثانيهما اطالقا، (ويجري العد النّإذا كانت الكلمة مؤلفة من مقطعين ف -5

مطلقـا   يةالينبر في العرب 43؛ أي من الشمال إلى اليمين)؛ ألن األوليةبطريقة عكس
ي الجملة، ومثـال ذات المقطعـين:   أيا كان شكله، إال إذا كان هو المقطع الوحيد ف

  ع + ص ع ص/.^/ ص :لَكُم .ع ع + ص ع/^قام:/ ص 
  .44على: / َل/ يةبر وقع في الكلمة األولى على: /قا/، وفي الثانالنّف 

إن الصوت ينتقل في الهـواء علـى شـكل     للصوت اللّغوي يةالعناصر الفيزيائ
تنطلق من " وضـع   التيت الهواء، اهتزازات أو ذبذبات تُحدثُ اضطرابا في جزيئا

ظاغطـات  التّالثبات أو نقطة الصفر إلى األمام وإلى الخلف في سلسلة متتابعة من 
باتجاه األذن. وهذه االهتزازات أو الذبذبات هي ما يصـطلح علـى   45خلخالت"التّو

 46تشبيها لحركتها بحركـة المـوج فـي المـاء      » يةالموجة الصوت« تسميتها بـ
المتعاقبـة   يةهي مجموعة من الذبذبات الصـوت  Sound wave يةالصوتوالموجة 

تشـكل الملمـح    ية، وتكون محملة بعناصر فيزيائ47تنتج إحداها عن األخرى التي
  األكوستيكي للصوت اللغوي من بينها:

 تـتم خـالل وحـدة    التيونعني به عدد الدورات الكاملة  :Fréquence رددالتّ
يصـدرها الجسـم    التـي إن تردد الصوت هو " عدد الذبذبات  ؛ أي48محددة يةزمن
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ردد بـالهرتز وهـو مقيـاس أكوسـتيكي     التّ، ويحسب 49الواحدة" يةفي الثانالمهتز 
تحيل عليها درجـة   التي يةللصوت، يقابل من حيث اإلدراك السمعي بالقيمة الصوت

  .  pitch 50 الصوت
عند إدراكه صفة الضعف أو  تعطي الصوت التيهي  :intensity شدة الصوت

، وهي مقياس أكوستيكي للصوت اللغوي، يقابل من حيث اإلدراك السـمعي  51القوة
وتقـاس   وهي تتغير طرديا مع سعة االهتـزاز، ، loudness52لهذا الصوت بعلوه 

  ).  dBوتكتب اختصارا ( décibelالشدة بالديسبل 
نقطة االستراحة، وأبعد نقطة  " تمثّل سعة الذبذبة البعد بين :Amplitude السعة

ـ يصل إليها الجسم المتحرك. وسعة الذبذبة هي المسـئولة عـن      intensity وترالتّ
  .intensityوتر هنا شدة الصوت التّ، ويقصد ب53وتر"التّفكلما زاد االتساع زاد 

فـي   يةتنتقل بها الموجات الصوت التيهي السرعة : velocity سرعة الصوت
، وتختلف هذه السرعة حسب كثافة الوسط الذي تنتقل فيـه، وتصـل   الوسط المادي

 200) في درجـة حـرارة   ية/ثا (متر/الثانم340سرعة الصوت في الهواء حوالي 
  .يةدرجة مئو

تميـز بهـا    التـي  ية(الخاص ويعرفها الفيزيائيون بأنها:: Pitch درجة الصوت
ظة). ويتوقـف إحسـاس األذن   غمات من حيث الحدة أو الغلالنّاألذن األصوات أو 

  .54ردد الذي يقابل اهتزاز الوترين الصوتيينالتّبحدة الصوت أو غلظه أساسا على 
اتج عن اتّساع ذبذبات الصـوت زيـادة   النّهو األثر السمعي : loudness العلو
تـنجم   يةصفة صـوت  loudness ،hauteur؛ أي إن " االرتفاع أو العلو 55ونقصا

ب الذي يحدثه الصوت وينتجه، واالرتفاع هو الذي يميز الصـوت  ذبذالتّعن تواتر 
  .aigu "56والصوت الحاد  graveالخفيض 

تطبيق تحليل اإلشـارات  " ( Praatعن طريق برنامج " برات  يةالمعالجة اآلل 

 يةتتم معالجة األصوات عن طريق أجهزة أو برامج صـوت  57ومعالجتها) يةالصوت
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" تكلّـم"، كتبـه    يـة " الذي يعنـي بالهولند  Praatامج برات " متعددة من بينها برن
) وزميلـه  David Weeninckباحثان هولنديان، هما: ( 1992ويشرف عليه منذ 

)Paul Boersmaوهو برنامج  .58)، من معهد علوم الصوتيات بجامعة أمستردام
ــى       ــامج عل ــفحة البرن ــن ص ــه م ــن تحميل ــاني يمك ــت مج اإلنترن

http://www.praat.org59،    وهذا البرنامج هو الذي سنعتمد عليه فـي تحليلنـا
  .يةفي العرب Accentبر النّلظاهرتي 

على تتبع  يةبرالنّحليل الفيزيائي للظّاهرة التّيقوم بر النّعليل الفيزيائي لظاهرة التّ
وما تحدثه من أثر في األذن ذلك "ألن المقطع المنبور  يةاألثر الكمي للمقاطع الصوت

، فينتج عنه وضوح في السمع 60نطقه المتكلّم بجهد أعظم من المقاطع المجاورة له"ي
أكثر من غيره من المقاطع، وعليه ينبغي دراسة الملمح األكوستيكي للنّبر من حيث 

، باالرتهان إلى القـراءة  61يدلَّل لها بالقانون والحساب الفيزيائي" يةهو " مادة فيزيائ
ـ لتسجيل قيم الشدة، ودرجة الصوت، و يةوتللموجة الص يةالطيف زمين، والحـزم  التّ

، وفيما يأتي رسم يةبر بدقة عالالنّتُعيننا على تقفي واستجالء مواطن  التي يةالصوت
  بر على أي مقطع فيها.النّطيفي لكلمة "سجْل" لمعرفة موضع 

ع ص/   لكلمـة " سـجْل" / ص ع ص + ص   ية): يبين الصورة الطيف1الشكل(
/Saj+jil    ./  
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تتكون كلمة "سجْل" من مقطعين صوتيين متوسطين هما /سج/ و/جِْل/، ولذلك  -
  بر.النّسنسجل كّل مقطع على حدى لمعرفة  أي مقطع وقع عليه 

  /:c v c/للمقطع األول /سج/ /ص ع ص/  ية): يبين الصورة الطيف2الشكل (

  
                       

  /:c v cللمقطع الثاني /جِْل/ /ص ع ص/ / ية): يبن الصورة الطيف3الشكل (
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  لكّل من المقطعين /سج/ و/جِْل/. يةجدول يبين الخصائص الفيزيائ
  الشدة (ديسبل)  

  باللون األصفر
  ردد (هرتز)التّ

  باللون األزرق
زمين  التّ

  )ية(الثان
 يةالحزمة الصوت

f1 (هرتز)  
/ ج81.08  المقطع /س dB     195.13 Hz  0.24 s  496.16 Hz  
  dB  200.62 Hz  0.33 s  586 Hz 82.47  المقطع /جِْل /

  

لكل مـن   يةأظهرتها الصورة الطيف التيتائج النّمن خالل  تائج:النّعقيب على التّ
)" يظهر بقيم أعلى فـي الشـدة   3المقطعين، نالحظ أن المقطع الثاني /جِْل/ "الشكل(

 82.47شدة صوت المقطع الثاني /جِْل/ في حـدود   حيث جاءت ،ودرجة الصوت
 0.33اسـتغرقت حـوالي    يةفي مدة زمن ،هرتز 200.62ودرجته حوالي  ،ديسبل

 195.13ديسـبل، ودرجتـه    81.08. أما المقطع األول / سج/ فكانت شدته يةثان
علـى  بر وقع النّ. ومن هذا نستنتج أن  يةثان 0.24قُدرت بـ يةفي مدة زمن‘ هرتز

بر في الكلمة الذي النّ يةنظير الفونولوجي لموقعالتّالمقطع الثاني /جِْل/ ليوافق بذلك 
نص على أن الكلمة المكونة من مقطعين فقط، فالمقطع المنبور هو المقطع الثـاني  

  .62اطالقا
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المقطع األول /كا/ من كلمة /كاتب/ من خالل القـراءة   يةدليل لنبرالتّكما يمكننا 
  كاآلتي: يةلقيمه الفيزيائ يةفالطي

  /.Kaa^tibلكلمة /كاتب/ / ية): يبن الصورة الطيف4الشكل (
                  

  
        

زمين للمقطع األول /كا/ من كلمة التّلقيم الشدة والدرجة و يةتُظهر المعاينة الطيف
/بأنّه هو المقطع المنبور، في مقابل المقطع الثاني /ت /بمـن نفـس الكلمـة    /كات 

زمين فيما بينهما، وهذا تأكيـد  التّردد والتّبدليل المغايرة الواضحة في نسب الشدة و
بر فيها على المقطع األول /فـا/ كمـا قـرره    النّآخر على أن صيغة "فاعل" يكون 

الفونولوجيون المحدثون العرب. ويمكننا بهذه الطريقة أن ندرس أي مقطع نريـده  
 التـي  يةومن ثم الوقوف على عناصره الفيزيائ يةلمعاينة الطيفمن خالل إخضاعه ل

  .  Accentبر النّتشكّل الملمح األكوستيكي لظاهرة 
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أفضت إليهـا هـذه الورقـة     التيتائج النّيمكننا في األخير أن نحصي أهم : خاتمة
  :يةقاط اآلتالنّفي  يةالعلم
تكون جـزءا مـن أبسـط     يةبتنقسم الفونيمات إلى نوعين رئيسن: فونيمات تركي - 

ذات معنى؛ أي هي جزء أساسي من بناء الكلمة المفردة مثل: الدال مـن   يةصيغة لغو
كلمة "درس"، وفونيمات فوق تركيبة ال تدخل في تركيب الكالم وال تخضـع للتقطيـع   

  .يةالفونيمي، بيد أن لها تأثيرات موجهة للبنى الوظيف
ق تركيبة يدل من حيث المظهـر الفزيولـوجي   فو يةظاهرة صوت Accentبر النّ - 

على الضغط على أحد المقاطع دون غيرها؛ بمعنى آخر المقطع المنبور ينطقه المـتكلم  
وهـذا   بجهد أعظم من المقاطع المجاورة له، مما يؤدي إلى وضوح نسبي في السـمع، 

عنـه، كمـا   الصـادرة   يةردد من خالل الموجة الصوتالتّيترتّب عليه زيادة في الشدة و
، وعلـوه  Pitchالصـوت   يترتب عنه من حيث الجانب السمعي زيـادة فـي درجـة   

loudness    .  
ردد، والدرجـة،  التّمثل: الشدة، و يةتحملها الموجة الصوت يةهناك عناصر فيزيائ - 3

بر وذلـك  النّتعيننا على تقفي مواطن  يةهذه العناصر الفيزيائf1،f2، f3 يةالصوتوالحزم 
تسـجيل   يـة " الذي يتيح لنـا إمكان Praatعلى برنامج "برات  يةل القراءة الطيفمن خال

  المقطع المنبور ودراسته.
بر في الكلمـة  النّ" أنPraat "برات  من خالل برنامج يةأثبتت الدراسة المختبر – 4

 ْل/، أنجبر يقع على المقطع الثـاني /جِـْل/  النّالمكونة من مقطعين في مثل كلمة: /س ،
 راسة أنبر يقع على المقطع األول في في صيغة "فاعل" كمقطع /كـا/  النّكما أثبتت الد

  نظير الفونولوجي العربي.التّمن كلمة / كاتب/، وهذا يوافق 
أن  - الذي اليسـمح بـذلك    –ويمكننا أيضا في دراسات موسعة في غير هذا المقام 

اسـتقر عليهـا    التيبر النّتحمل  التيطع ليشمل كل المقا يةنوسع مجال الدراسة المختبر
  .تأكيدها من جهة، أو تصويبها من جهة أخرى يةالدرس الفونولوجي العربي، بغ
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ر طـو التّالت بفضـل  تحو عدةشهدت اللسانيات الحديثة والمعاصرة  :صالملخّ
عصرنا الحـالي هـو    شهده العالم، إذ ال يمكن إنكار أن الذيجي كنولوالتّالعلمي و

ه كان له تأثير على اللسـانيات وأدى إلـى ظهـور    قانة، هذا كلّالتّقمنة والرعصر 
  رس اللساني.الدحديثة لها صدى في  يةجاهات لساناتّ

 يةالحاسـوب  يةمنها اللسـان  يةاتجاهات لسان عدةلقد ظهرت في العصر الحديث 
جاهان اللذان ظهرا ألسـباب  )، هذان االتّية(اإلدراك ية) واللسانيات العرفانيةتابلرا(

كاء االصطناعي، هـذا األخيـر   الذّر برامج وتطو يةمنها ظهور العلوم المعرف عدة
آثر تأثيرا كبيرا في ظهور برمجيات جديدة وخوارزميات...وأصبح الجهـاز   الذي

نسان يخزن المعلومات ويبرمجها ويسترجعها فـي  الحوسبي آلة مثلها مثل عقل اإل
  الوقت المناسب.

ر كاء االصطناعي ودوره في تطـو الذّلهذا جاءت مداخلتنا هذه والموسومة بـ "
ةرس اللساني المعاصر ـ اللسانيات العرفان الدأنموذجا ـ لمعرفـة مـدى تـأثير      ي

 س اللسـاني المعاصـر  رالدفي  يةر العلوم المعرفكاء االصطناعي وتطوالذّبرامج 
  موذج العرفاني.النّمع  خاصة

  ولإلجابة عن ذلك طرحنا مجموعة من اإلشكاليات منها:
رس اللساني المعاصر؟ وكيـف  الدكاء االصطناعي في الذّما مدى تأثير برامج 

ـ  يةفي اللسانيات؟ وهل اللسانيات العرفان يةر ظهور العلوم المعرفأثّ ل نموذجـا  تمثّ
  ر؟أثيالتّلهذا 
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، العلـوم  يةكاء االصطناعي، اللسانيات العرفانالذّاللسانيات،  :يةالكلمات المفتاح
 .يةالمعرف

اني منـه  الثّصف النّ ن تأسيس العديد من العلوم، ولعّليشهد القرن العشرمدخل:
، من خالل بعض أعمال الباحثين مـنهم  يةظهور ما يدعى بالعلوم المعرف يةكان بدا

يلر" و"نيوال" و"سيمون"، ولكن هذا االهتمام بمجال المعرفـة لـيس   "تشومسكي" و"م
عنـد   خاصـة مرتبطا بالعصر الحديث، بل كانت له إشارات واهتمامات منذ القدم 

  فالسفة اليونان.
قانة إذ شـهد ابتكـار   التّعصرنا الحالي هو عصر المعلوميات و د أنومن المؤكّ

، وبـدأ  يـة أثر في ظهور العلوم المعرف هذا كان له يةومعلومات يةبرمجيات حاسوب
تداخل العلوم مع بعضها البعض وأدى ذلك إلى ابتكار واختراع آالت تضاهي فكر 

  اإلنسان وعقله وذكائه.
إذ  فكير اللغوي المعاصرالتّال في مجال برنطيقا" تحوالسل أيضا ظهور "وقد شكّ

هاهذا العلم مجموعة من العلوم  يضمةكترونالهندسة اإلل أهموالمنطـق، وعلـم   ي ،
تقوم  يةبرنيتالسواصل البشري واآللي، فالتّوظائف األعضاء، وهو يبحث في مجال 

"على مبحث ذي أساس فيزيولوجي في ما به يمكن للكائن الحي أن يحفظ نفسه في 
1رات ومخاطر، وفي ما به يكون تفاعلها معها"محيط خارجي، بما فيه من تغي.  

ع العمليات باعتباره يقوم بتتب 2ا من فكرة العودة إلى الحاسوببرنطيقالسانطلقت 
ماغ البشري وما يقابله مـن فهـم   الديها بهدف الوصول إلى أنموذج لعمل يؤد التي

 يـة للعالم الخارجي، وهذه المحاولة في الحقيقة كانت لتشـكيل معلوميـات إلكترون  
ي بنا ، هو ما يؤديةا العصبيه الخاليتؤد الذيور الدتضاهي في خصائصها وعملها 

يملـك القـدرة علـى     الذيد بذلك الكائن يحد الذيكي، الذّإلى الحديث عن اإلنسان 
  .3فاعل مع محيطهالتّ
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ةهدف العلوم المعرف إنالتـي أشكالها، وجميع اآلليات  هو دراسة المعرفة بكّل ي 
عامـل معهـا   التّ يةفها تعنى بمعالجة المعلومات وكيتقوم ببنائها وتطويرها، كما أنّ

واسع وشامل لكـل   يةعلى مستوى اآللة، "فنطاق العلوم المعرف مدى البشر أسواء ل
خطـيط  التّهن البشري بما فـي ذلـك اللغـة واالسـتدالل، واإلدراك، و    الذّقدرات 

  .4"يةوالحرك يةشاطات الحسالنّو
بـه مـن   ف على كل ما يحـيط  عرالتّن اإلنسان في عصرنا الحالي من لقد تمكّ

موجودات بفضل تطور العلوم، إذ تعرـة ة من خالل العلـوم الفيزيائ ف على المادي 
التّا مجـال  وعلى جسم اإلنسان من خالل علم البيولوجيا، أم هن الـذّ ف علـى  عـر

صـات  خصالتّب منه االستعانة واالطالع على مجموعة من العلـوم و البشري فتطلّ
 والفلسفة، وعلم األعصاب، وعلـم االجتمـاع   فس المعرفي،النّالمختلفة منها: علم 

  كاء االصطناعي...  الذّواإلعالم اآللي، و
هـا  بأنّ يةتعرف العلوم المعرف ):ية(نشأتها ومجاالتها البحث ية/ العلوم المعرف1
كاء اإلنساني، وهي تسـعى  الذّلكل ماله عالقة بالعقل البشري و يةراسة العلمالدتلك 

 يـة هنالذّ يةاإلنسـان  يـة المعرفة، وتعنـى بالعمليـات العقل  لمعرفة وظائف الفكر و
 ةخيل... وهي "تآلف مجموعة من العلـوم المسـتقلّ  التّذكر والتّكاء والذّكاإلدراك، و

واألنتربولوجيـا   فس المعرفـي، اللسـانيات  الـنّ (علـم   بعضها وصفي تجريبـي 
كاء الـذّ ...) وبعضها نظري (كالفلسفة)، وبعضـها نظـري تطبيقـي (ك   يةالمعرف

  .  5هن البشري"الذّاالصطناعي) تلتقي وفق برنامج محدد حول دراسة آليات اشتغال 
 م1946هير "ماسي" عام الشّفي الغالب بالمؤتمر  يةويرتبط ظهور العلوم المعرف
، إذ اجتمع مجموعة من البـاحثين فـي   م1953 يةوتبعته مؤتمرات أخرى إلى غا

ياضيات...، وتقرر تبني برنـامج  الرم اآللي والفيزيولوجيا وعلم األعصاب واإلعال
كاء البشـري، وعالقـة   الذّ، وبالخصوص حول يةبحثي مشترك حول العلوم المعرف

ـ مكن من تمييز التّدماغ اإلنسان باآللة، كما يستهدف هذا البرنامج  كي الـذّ لوك الس
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ـ   ـ وتحفيزه عن طريق برنامج اإلعالم اآللي، ومنه جاءت فكرة خلق ما يعـرف ب
  .6كاء االصطناعي"الذّ"

ةتاريخ والدة وبدا 1956سبتمبر 11تاريخ  كما يعدـة العلوم المعرف يي إذ تـم ، 
ل مرة نخبة من البـاحثين  كنولوجيا جامعا ألومها معهد ماستشوس للتّانعقاد ندوة نظّ

تقديم أعمـال لكـل    فس حيث تمالنّفي علم الحاسوب واللسانيات باإلضافة إلى علم 
 عـدة رج ميلر وهارب سيمون وآالن نويل، ونوام تشومسكي، وهـم مـن   منة جو

اختصاصات، وفي هذا الملتقى وضعت اإلرهاصات واللبنات األولى لهـذا العلـم   
  .7لم يسم بعد الذي

اهتماما كبيرا بالعمليـات   اني من القرن العشرين قد شهدالثّصف النّ وعليه فإن
ذكر واالسـتدالل أساسـا   التّاإلدراك ومصطلحات من مثل  عدة، وشكلت يةالمعرف

معالجة المعلومة  يةهن البشري وكيفالذّعرف على عمل التّ يةللعلم المعرفي وذلك بغ
  هن.الذّواكتسابها واسترجاعها عن طريق العقل أو 

ةتمازج األنظمة المعرف إنالتّل دعما أساسيا في فيما بينها شكّ يم العلمي، إذ لم قد
ظواهر فـي   عدةن من تفسير وفس وال اللسانيالنّحاسوب وال علماء ن علماء اليتمكّ

 حاولت تعميم مبادئها على جميع األبحاث، وادعت أن التي، يةلوكالسإطار مبادىء 
إلـى هيمنـة مقولتهـا مثيـر/     العلوم، باإلضافة  عزيز تصلح لكّلالتّم وعلّالتّقوانين 
، هـذا أدى إلـى كثـرة    يةماغالد يةعقلماله عالقة بالعمليات ال وإقصاء كّل استجابة

منهجها. االنتقادات ضد  
حـديثا، وبعـد    يةفي ظهور العلوم المعرف ماهإلسومهما كانت البدايات األولى ا"

ظر فـي بعـض المحـاور    النّصات وكذا إعادة خصالتّشهدته بعض  الذيطور التّ
بشكل خـاص هـي:    يةصات المشكلة للعلوم المعرفخصالتّ ، يمكن القول إنيةالبحث

  .8"يةفس، اللسانيات والعلوم العصبالنّكاء االصطناعي، الفلسفة، علم الذّ
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ـ وتكنولوجياتها من خـالل   يةة للعلوم المعرفالعام يةويمكن توضيح البن كل الشّ
  اآلتي:

  
هن، وهي الذّب تهتم التيصات خصالتّإذن تدخل ضمن مجموعة  يةفالعلوم المعرف

هن؟ وكيف يكتسب جهاز الذّ: كيف يشتغل أهمها أسئلة لعّل عدةعلى  تحاول اإلجابة
ل هـذه المعلومـات إلـى    طبيعي أو اصطناعي المعلومات؟ وكيف يمكن أن تتحو

 التيعلوم وتأخذ هذه العلوم  عدةمعارف؟ واإلجابة عن هذه األسئلة تستدعي تداخل 
دراسـة أشـكال    بعينات من القرن الماضي علـى عاتقهـا  السبرزت في منتصف 

ها تجيـب  فإنّ العاملة، ومن ثم يةيرورات العقلالساالشتغال المعرفي للعقل البشري و
ل العالم حولنا؟ كيف نكتسب المعلومـات  عن أسئلة من قبيل كيف نفكر؟ كيف نتمثّ

ةفها؟  وقد أوضح ذلك جورج اليكوف بقوله:" علم العرفاننها ونوظّوننظمها ونخزي 
فس الـنّ عديدة: علم  يةهن في اختصاصات أكاديمالذّا يعرف عن حقل جديد يجمع م

لة عن أسـئلة مـن   ، وهو ينشد أجوبة مفصيةواللسانيات واألنتربولوجيا والحاسوب
ظام المفهومي؟ وكيـف  النّقبيل: ماهو العقل؟ وكيف نعطي لتجربتنا معنى؟ وما هو 
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كان األمر كذلك فما هو  ظام المفهومي بنفسه؟ وإنالنّينتظم؟ هل يستعمل كل البشر 
المشترك بين بني البشر  يءالشّحديد ذاك التّظام؟ وإن لم يكن كذلك، ما هو بالنّهذا 

  .9رون؟ فاألسئلة ليست جديدة ولكن بعض األجوبة جديدة""ما به يفكّفيجميعهم 
ةالعلوم المعرف وعليه فإنكاء الـذّ هن البشري والذّعلوم تدرس كل ماله عالقة ب ي

علوم، "هذه العلـوم وإن   عدةعلى أساس تضافر وتجمع  يةعي، دراسة بيناالصطنا
هن الذّ اختلفت في أصولها األولى، ومناهجها ونظرياتها وغاياتها فقد اتفقت على أن

  .10المعالجة للمعلومة" يةماغالدهو مجموعة الوظائف 
ة مكانة هامكاء االصطناعي الذّشغل  كاء االصطناعي:الذّو يةـ العلوم المعرف2

الباحثين حاولوا الكشف عـن المعرفـة    ، إذ أنيةومرموقة في مجال العلوم المعرف
كاء االصـطناعي  تعريفات للذّ عدةعن طريق اإلعالم اآللي، وقد اقترحت  يةالبشر

عريفات مـا  التّلكن في مجملها تعتبره فرعا من فروع علم الحاسوب، ومن بين هذه 
األزهر ونسي "التّمه الباحث قدكاء االصطناعي فرع مـن علـم   الذّناد إذ يقول: "الز

ه "دراسة تصميم كاء االصطناعي على أنّالذّفات الحاسوب، وتعرف الكثير من المؤلّ
تزيد  التيخذ المواقف نظام يستوعب بيئته ويتّ وكي هالذّالعمالء األذكياء، والعميل 

قه، وقد صاغ عالم الحاسـوب  ة فريته أو مهمجاح في تحقيق مهمالنّمن فرصته في 
ـ ، وعرم1956حون مكارثي هذا المصطلح باألساس في عام  ه علـم  فه بنفسه بأنّ

 الـذي ه " العلـم  ، وعلى هذا األساس يمكن تعريفه بأنّيةكالذّوهندسة صنع اآلالت 
يسعى إلى جعل اآللة تؤدةبتمكينها من مهارة ذك يه البشر من األعمالي ما يؤدلها  ي

  .11هن البشري"للذّ التيكاء ذّالقدرات 
 واآللة يةكاء االصطناعي على ركيزتين، هما البرمجيات الحوسبالذّ"ويقوم علم  
 ل اآللة بأدواتهـا الجسـم البشـري بأعضـائه    هن البشري، وتمثّالذّل البرنامج فيمثّ

هبه ال يقع في مستوى المواد (أي اآللة بمكوناتها)، ولكنّالشّوجه  والمعول عليه أن 
  .12اكرة"الذّيقع في مستوى البرمجيات أي نظام البرمجيات الموضوعة في 
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 الـذي فس الـنّ كاء االصطناعي علم له صلة مع العديد من العلوم منها علم الذّو
له مجاالت  هن بالجسد، كما أنالذّوغاياتها، وبعالقة  يةيعني بطبيعة المعرفة اإلنسان

للغة، ومحاولة إيجاد نوع مـن المحادثـة بـين     يةعديدة منها المعالجة اآلل يةتطبيق
ف على عرالتّاإلنسان واآللة، أي الكائن البشري والحاسوب، وفي مجال اإلبصار ك

 يةسومات وغيرها...، كل ذلك عن طريق بـرامج حاسـوب  الرو يةاألشكال الهندس
  .13ماغ البشري.الدتحاكي نظام وعمل 

م ذاتـي يقـوم بالعمليـات    ذي تحكّ من أهم مجاالته صناعة إنسان آلي كما أن
غم الـر ه على للكائن البشري، إذ يرى علماء الحاسوب أنّ التي يةواإلدراك يةالمعرف
إالّ من أن ،عقل اإلنسان يختلف كثيرا عن تكوين الحاسب اآللي كل منهما يشبه  أن

خراج اآلخر في وظيفته في مراحل إدخال المعلومات ومعالجتها، وتنفيذ البرامج وإ
المعلومات لدى الحاسوب، ومرحلة تسجيل المعلومة وتخزينها ومرحلة استرجاعها 

كل اآلتي يوضح العالقة بين مراحل الحاسب اآللـي ومراحـل   الشّلدى اإلنسان، و
  14العقل البشري في معالجة المعلومات:

خزين التّالمعالجة و المخرج
ـــــــــ
ـــــــــ

 ــــ

إدخال المعلومـات   
ـــــــــ
ـــــــــ

 ــ

عمليات الحاسوب 
ــــــــ

 ـــــــ

ــترجاع  اســ
 المعلومات

تخزين المعلومات 
ـــــــــ
ـــــــــ

 ــــــ  

استقبال المعلومات 
ـــــــــ
ـــــــــ

 ـ

عمليــات العقــل 
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
 ــــــــ
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س رالـد شهد  رس اللساني المعاصر:الدكاء االصطناعي في تطور الذّـ دور 3
مـن اللسـانيات    يـة ، بدايةومعرف يةالت منهجتحو عدةاللساني الحديث والمعاصر 

في ذاتها ومن أجـل   يةآن يةدرس اللغة دراسة وصف الذيمع دي سوسير  يةالوصف
فسيري التّجاء المنهج  ذاتها، ثمـة وليدالتّياضي مع تشومسكي فـي اللسـانيات   الري 

ا جعل دراسـته محـل   ، مميةاستنباط يةدراسة صورفكانت دراسته للغة  يةحويلالتّ
شـهده العصـر الحـديث     الذيكنولوجي التّر العلمي وطوالتّانتقادات عديدة، ومع 

فيما بينها وتشكل ما يعـرف   يةحديثة وتداخل العلوم البين يةوظهور وسائل تكنولوج
كاء الـذّ ئج رة بنتـا حديثـة متـأثّ   يةجاهـات لسـان  "، ظهرت اتّيةبـ"العلوم المعرف

وجهـات، اللسـانيات   التّقمي، ومن بـين هـذه   الرر الحوسبي طوالتّاالصطناعي و
 .  ية، واللسانيات العرفانيةالحاسوب

فرعا لسانيا معاصرا تبحـث   يةاللسانيات الحاسوب تعد :يةأـ اللسانيات الحاسوب
لحاسـبات  يمكـن معالجتهـا فـي ا    يةمعلومات يةها "ظاهرة حاسوبفي اللغة على أنّ

، وهدفها جعل الحاسوب" يستقبل اللغة وينتجها كما اإلنسان ويحـاول  15"يةاإللكترون
ها ، كما أن16ّإنتاجا واستقباال" يةفهم طبيعة العقل اإلنساني عندما يقوم بالعمليات اللغو

 يـة تختص "بدراسة اللغات ومعالجتها بشكل تطبيقي لخلق برامج وأنظمـة معلومات 
قـة  بعض األمور المتعلّ مستخدم الحاسوب على حّل عدةها في مساد دوريتحد يةذك

  .17"يةقمالرباللغة وبالمعلومات 
فـرع لسـاني    يةاللسانيات الحاسوب ابقة يمكننا القول أنالسعريفات التّمن خالل 

أداة يمكن معالجتها عن طريق جهـاز   يةيجمع بين اللغة واآللة، ويجعل اللغة البشر
لحاسوب، فهو "فرع بيني ينتسب نصفه إلى اللسانيات، وموضوعها إلكتروني وهو ا

يفهمهـا   يةاللغة ونصفه اآلخر حاسوبي وموضوعه ترجمة اللغة إلى رموز رياض
  .18الحاسوب ويعالجها"
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ـ   يةف اللسانيات الحاسوبوتتألّ ة والمسـتويات  من مجموعة من المبـادىء العام
، وأيضـا مـن علـم الحاسـبات     يةاللالدو يةوحالنّو يةرفالصو يةوتالص: يةحليلالتّ

ياضيات، كل هذه الركاء االصطناعي وعلم المنطق وكذلك الذّومن علم  يةاإللكترون
  .19ل لنا مبادىء علم اللسانيات اآللي أو الحوسبيالفروع تشكّ

فروع وخبراء في مجـال اللغـة    عدةيجمع بين  يةإذن فعلم اللسانيات الحاسوب
  الحوسبة واإللكترونيات. وآخرين في علم

ةاللسانيات الحاسوب كما تجدر اإلشارة إلى أنكاء االصـطناعي الـذّ "جزء من  ي 
صا يهدف إلى برمجة الحاسبات بحيـث يمكنـا مـن    حقال علميا متخص يعد الذيو

خاذ القرارات بطريقـة  وصل إلى حل المشكالت واتّالتّفكير والتّامتالك القدرة على 
  .20سان"تحاكي قدرات اإلن

رس اللساني الحوسـبي إذ  الدر كاء االصطناعي إذن عامل ساعد على تطوالذّف
كاء الـذّ خلق واكتشاف برامج محوسبة وخوارزميات "تحاكي أسـلوب   بواسطته تم

ـ  التين الحاسب من أداء بعض المهام بدال من اإلنسان واإلنساني لكي يتمكّ ب تتطلّ
  .21م"والحركة بأسلوب منطقي ومنظّم كلّالتّمع والسفهم والتّفكير والتّ

الذّ وعليه يمكن القول أنر البحـث اللسـاني   كاء االصطناعي استطاع أن يطو
تحاكي القدرات  يةدة، كان لها الفضل في تصميم آالت ذكمعقّ يةذهن يةباعتباره عمل

ـ   يةاإلنسان يةهنالذّ ا من بينها اللغة وساعدتها على ابتكار أنماط جديدة، مـن أبرزه
 سواء كانت منطوقة أو مكتوبة يةالمستعملة في حياتنا اليوم يةبيعالطّمعالجة اللغات 

كاء الـذّ وكل ما يكتنفها من نقص وأخطاء وحـذف...، ومنـه ف   يةحوار مأ يةسرد
 األخرى.   يةاالصطناعي أصبح ثروة جديدة خدمت اللغة وكل المعارف العلم

رس الـد حقال جديدا فـي   يةسانيات العرفانالل تعد :يةبـ ـ اللسانيات العرفان  
كاء الذّهن والذّتدرس اشتغال  التياللساني المعاصر، وتجمع بين العديد من "العلوم 

كاء الـذّ فس، والـنّ هم فيها الفلسفة، وعلـم  تضافر االختصاصات تس دراسة أساسها
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كمـا   ماغ)، واللسانيات، واألنتربولوجيا،الداالصطناعي، وعلوم األعصاب (علوم 
تحملـه،   التي يةكاء البشري، وأرضيته البيولوجالذّة، وعام يةتدرس العلوم العرفان

  .22"ية، واألنتربولوجية، واللغويةفسالنّوتعنى كذلك بمنولته وتبحث في تجلياته 
 رعا وتوجها لسانيا جديدا للمعرفـة ل فتمثّ يةأو المعرف يةإذن فاللسانيات العرفان

ةهن البشري ر للذّتؤطّ التيلعمليات بكل ا تدرس وتهتماللغة واإلدراك. خاص  
مانينات من القرن الماضي في الواليات الثّفي  يةوقد " ظهرت اللسانيات المعرف

ل في ل يتمثّار األوالتي، معتمدة في ظهورها على تيارين أساسين، يةحدة األمريكالمتّ
ل اني يتمثّالثّ، ويةزعة المعرفسيكي للنّموذج الكالالنّيدخل في إطار  الذيحو العام النّ

  .23" يةزعة البنائالنّيستند إلى نموذج يعرف ب الذيحو العرفاني النّفي 
ةاللسانيات العرفان وعليه يمكننا القول أنجمعت بين نزعتين ونموذجين همـا   ي

  هني.الذّوالجانب المعرفي  يةاللغو يةالبن
، إذ جمعـت  م1956إلـى سـنة    يـة العرفانسمي للسانيات الراريخ التّو"يعود 

فسي هربرت سيمون، والعالم النّمحاضرات العالم اللساني "نوام تشومسكي"، والعالم 
دة سة المتعـد كاء االصطناعي "مارفين مسكي"، وتهدف هذه المؤسالذّالمختص في 

رها وبالخصوص ملكـة  يطو التيهن من خالل الملكات الذّالعلوم إلى تحديد عمل 
  .24غة"الل

التّ وبهذا فإنةس في نهاوجه اللساني العرفاني تأسهن الذّالخمسينات على فكرة  ي
كاء الـذّ ، ويـة فس المعرفي، والفلسـفة المعرف النّيتقاسمه كل من علم  الذياآللي " 

ةمع نها ناظر فلم يستغل إالّالتّا االصطناعي، أمقـارب مـع   التّ، في إطار م1980 ي
 يـة ظرالنّتشومسكي عـددا مـن الخيـارات     يةلت نظركّعلوم األعصاب، وقد ش

 منفصلة عن الجانـب المعرفـي العـام    خاصةوترتكز على القدرات ال يةوالمنهج
 خاصـة عبير عن الفكر يسمح بنقـل المعلومـة ال  وإدراك اللغة باعتبارها وسيلة للتّ

هو انتقال مـن  وع المنطقي الحسابي، وربما النّنميطات من التّبالعالم، والعودة إلى 
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تسمح باكتساب اللغة إلى الجانـب   التي، يةهنالذّالجانب الفطري المرتبط بالقدرات 
  .25يفرض على اإلنسان االندماج في المجتمع" الذيالمعرفي، 

ار اللساني العرفاني بانتشار دولي واسع، واكبته في نفس الوقـت  التيوقد حظي 
مع ظهور مجموعة من األبحاث  ةخاصكان لها صدى معرفي ضخم،  يةحركة لسان

سيه األربعة وهم: رونوالكتابات لمؤسالنقاكر، وطـالمي، وجـورج اليكـوف    الد 
للسـانيات   يـة ولالدابطة الربعد إنشاء " خاصةوقد شهدت انتشارا واسعا  وفوكونييه

  .يةأو المعرف يةالعرفان
تشترك في  التيريات ظالنّعلى مجموعة من  يةاللسانيات العرفان يةو"تطلق تسم

عة ومتداخلـة فـي بنائهـا واهتماماتهـا     ها مختلفة ومتنواألسس والمنطلقات، ولكنّ
  .26فيها" يةوتوجهاتها ومجاالت العنا

حـو  النّموذج العرفاني وهما تيـار  النّز بين تيارين مختلفين مثال ويمكننا أن نمي
أو ما  يةلة، واللسانيات المعرفله "نوام تشومسكي" ونظرياته المعديمثّ الذيوليدي والتّ

  حو العرفاني.النّيعرف ب
تشومسكي من  ويعدالذيواد األوائل الروا بالجانب العقلي في ن اهتمراسـات  الد

فس المعرفي، مناقضـا  النّوجعلها ضمن ما يعرف بعلم  ية، وبالعلوم المعرفيةاللسان
 يةاللسانيات العرفان أن ابة، إالّلوكي ومقولة مثير/استجالسفس النّلكل ما جاء به علم 

لت أيضا ثورة ضد مشروع تشومسكي، وهذا ما نجده عند العديد مـن البـاحثين   مثّ
  حو العرفاني.  النّالعرفانيين من أمثال النقاكر في نظريته 

  على ثالث فرضيات في تعاملها مع اللغة هي: يةوقد قامت اللسانيات العرفان
  اللغوي. ظامالنّرفض مقولة استقالل  •
  حو بناء تصوري.النّ •
  معرفة اللغة تكون من خالل االستعمال. •
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هذه الفرضيات  إنكرالذّابقة الس ةجاهـات اللسـان  ة فعل علـى االتّ جاءت كردي 
ةائدة آنذاك، السوليدي مع "نوام تشومسكي"، وعلم التّحو النّ خاصاللة المشـروط  الد

 خاصـة وليدي من فرضـيات،  التّحو نّالما جاء به  دق، فهي تعارض إذن كّلالصب
 األخرى يةة ومفصولة عن باقي القدرات المعرفمستقلّ يةأن اللغة ملكة معرف يةفرض

هن، ال نشـاطا  الـذّ ها فرعا من باألساس تدرس اللغة على أنّ ية"فاللسانيات المعرف
  .27"يةمنظوميا منفصال مجزأ عن سائر األنشطة المعرف

ةالعرفاناللسانيات  وعليه فإنة(المعرفيقامت على أنقاض ما سبقها من أفكـار  ي (
ةالمعرفة اللغو وانطلقت من أفكار جديدة في البحث اللغوي، إذ أنعندها جزء من  ي

أصـحاب   مييز بين ما هو لغوي وغير لغوي، كمـا أن التّ، مع عدم يةالمعرفة العقل
 يـة ف قـدرات معرف استخدام اللغة في الفهم يوظّ دون على أنجاه العرفاني يؤكّاالتّ

 يةتنظيم واسترجاع البيانات اللغو ، وأنيةمماثلة لتلك المستخدمة في مهام غير لغو
ال يختلف كثيرا عن تخزين أو تنظيم أو استرجاع المعارف األخـرى، والعمليـات   

م في تتحكّ التيفسها فكير اإلنساني وفي تكوين المعرفة هي نالتّمة في المتحكّ يةالعقل
ـ النّ، وفي تشكيل البناء ويةالمعرفة اللغو ة وبمسـتوياته المختلفـة  ظام اللغوي عام  

 يـة والمعلومات األخـرى الحرك  يةفهناك مستوى واحد تعالج فيه المعلومات اللغو
، للوصول إلى مجموعة من المعلومـات الينبغـي   يةغير اللغو يةمعالسو يةوالبصر

  .28خلها بين ما هو لغوي وما هو غير لغويمييز داالتّ
تحميـل   ية" أي كيفيةصورالتّ يةبما يعرف بـ"البن يةوقد نادت اللسانيات العرفان

 يةهناك عمل جربة، إذ أنالتّهن الذّينظم بها  التيريقة الطّالمعلومة عن طريق اللغة ب
ـ التّهن تقوم بتنظيم الذّبواسطة  تتم ات المختلفـة داخلـه   جارب والمعرفة واإلدراك

  .يةصورالتّ يةتعرف بالبن
الذّمثيل التّيه راي جاكندوف بوهذا ما يسم هني وهو ما يعبر عنه بالقول "البـد 

يها اللغـة منسـجمة   تؤد التيهني تكون فيها المعلومة الذّمثيل التّمن مستويات من 
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ـ ير اللغـوي و ماع غالسو يةؤالرمن األنظمة المحيطة مثل،  يةوالمعلومة اآلت م الشّ
  .   29عور بالحركة وهكذا"الشّو

هن الـذّ ق بعمل والمتعلّ يةسنشير اآلن إلى أهم موضوع تناولته اللسانيات العرفان
  البشري:

حـو  حو على مجموعـة مـن المبـادىء للنّ   النّقام هذا  حو العرفاني:النّــ ـ
تنظـيم إدراكـي    يـة ذاتهـا عمل  قواعد اللغة بحد وليدي لتشومسكي من بينها أنالتّ

 يـة حوالنّ يـة ركيبالتّيصعب إدراكها، فالقواعد  يةهنالذّللمفاهيم، ومن دون العمليات 
ى ظهـور المقاربـات   . وقـد أد يةفحسب، بل هي منظومة ذهن يةليست أنظمة لغو

حو، بل انصب االهتمـام بالعمليـات   النّركيب والتّركيز على التّإلى عدم  يةالمعرف
  عند اللسانيين. يةراكيب اللغوسة للتّالمؤس يةهنالذّ

ينادي بفكـرة   الذيوليدي التّحو النّحو العرفاني يرفض كل مقوالت النّ ومنه فإن
ةالمة اللغوالسةحوالنّراكيب التّفي  يي اللة والمعنى، وهذا مـا نجـده   مع إقصائه للد

حـو  النّوظيفة  ، إذ يرى أنم1957سنة  يةركيبالتّتقريبا في كتاب تشومسكي البنى 
للغة، باعتبارها مجموعة محدودة مـن   يةحوالنّ يةعريف باألبنالتّل في وليدي تتمثّالتّ

زة للغـة، مـع القـول    الممي يةركيب الخاصالتّليم، واعتبر السركيب التّالجمل ذات 
أساس صياغة المسـائل   يةركيبالتّركيبي، وكل االعتبارات التّفي المكون  يةباإلبداع

  .30واالستدالل عليها يةلالكتساب والفطر يةمركزال
اللـة  الدراكيب مـع إقصـاء   التّللجمل و يةدراسة شكل حو إالّالنّوبذلك ال يكون 

والمعنى، وهذا األمر ال يسمح بحل عدد كبير من المشاكل، ولذلك نجد كـل مـن   
لـى  اللي إالـد ، يدعوان إلى ضرورة إضافة المكون م1963"فودور" و"كاتز" سنة 

  .31يةركيبالتّالمكونات 
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ومن هنا تم إعادة االعتبار للدالتّ اللة، ورفضت مقولة أن  مـا   ركيب لـيس ثـم
ةره دالليا أو معنويا، إذ اعتبروا البنيبري ةرفالصةحوالنّركيب التّو يما لعبارة ما، إنّ ي

  اللي.الدشكيل التّيتحدد من خالل 
مـا   يةلعبارة أو جملة لغو يةطحالس ية"البن حو العرفاني أيضا أنالنّومن مبادئ 

واختالف اًتعكس تنظيما ذهنيا معرفيا خاص ،التّيغ والصعها يعكسـان  راكيب وتنو
ز بينهما، وعليه تمي التي يةصورالتّالفوارق الموجودة بينهما، ويظهران االختالفات 

اللة، وما همـا  الدنى وراكيب بعيد عن المعالتّيغ والصال يمكن دراسة وتحليل هذه 
  .32يغة لإلشارة إليه"الصتستعمل  الذياصطالح لغوي يعكس بناء ذهنيا للمشهد  إالّ

ـ  يةالعميقة للبن يةحو العرفاني يرفض مقولة تأويل البنالنّإذن ف طيحة ويقـول  الس
  ابطة بينها.الروالعالقات  يةبفكرة العبارة اللغو

ةصل بين المكونات اللغوحو العرفاني يرفض الفالنّ كما أنومسـتويات اللغـة    ي
هم فـي بنـاء   تس التيالجملة، مستوى المعجم، وغيره)،  يةالكلمة، مستوى بن ية(بن

اللة وعـدم  الدركيب والتّالمعنى وتشكيله في آن واحد، ونادى بضرورة الجمع بين 
ةسا لمقولة االستمرار بين مقوالت نحوالفصل بينهما، مؤسةمومقوالت معج يوقد ي ،

ةى تالمي ذلك بالبنسمةصورالتّ يـة مثيل المعرفي، ويمكن تمثيل هـذه البن التّأو  يي 
 33كل اآلتي:الشّب
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 يـة حو العرفاني باستقالل تحليل اللغة عن تحليل القدرات المعرفالنّوال يعترف 
 فق في أغلبها على اعتبـار ، تتّيةحو العرفاني جزء من نظريات معرفالنّاألخرى، ف
ةهنالذّنا مستقال بذاته عن سائر المكونات اللغة مكو34األخرى ي.  

بيعي يختلف عن نظام اللغـة  الطّنظام اللغة  حو العرفاني أنالنّويرى أصحاب  
ةاألبن االصطناعي، بسبب أنةاللغو يةدة مثل أبنمعقّ يالفكر البشري. ي  

 ركيب والمعنىالتّفصل بين ت التيظريات النّثورة على  حو العرفاني يعدالنّإذن ف
ـ  التي يةهنالذّر للعمليات ز على تصوراسة عنده تركّالدوأصبحت  ـة س األبنتؤسي 

  .35سبة للمعرفيين عمليات منتظمة ومطردةالنّ، وهذه العمليات بيةحوالنّراكيب التّو
  36:أهمها حو العرفاني عند النقاكر على جملة من المفاهيم لعّلالنّويقوم  

وإنشاؤها عـن   يةاستقبال الوحدات اللغو وفيها يتمة: العام يةهنالذّالقدرات ــ 
شاط اللغوي فقط، بل النّب خاصةة، وهي ليست العام يةهنالذّطريق عدد من القدرات 

  المختلفة وفي كل الميادين، ومن بين هذه القدرات نجد: يةبكل األنشطة اإلنسان
  رات منظمة وتشكيلها.درة اإلنسان على إنشاء تصوقـ -
- ـقدرة اإلنسان على تصور مستويات متعدعة، تختلف فيما بينها مـن  دة متنو

  عبير عن الحاالت والوضعيات بمختلف أنواعها.جريد للتّالتّحيث درجة 
 يةبسيطة وإقامة عالقات بينها، لتكوين أبن يةأليف بين أبنالتّقدرة اإلنسان على  -
  بة أكثر تعقيدا.مركّ

  اإلنسان على تنظيم نفس المضمون بطرق مختلفة.قدرة  -
ر المعرفي، هو الخاصـيات  صوالتّالمجال المعرفي أو   :يةالمجاالت المعرفـ 

ةاللالدةلعبارة لغو يـة تربط بمجموعة مـن األبن  التي(تعبير لغوي)،  يـة المعرف يي  
 يـة لخاص باألشياء المادكتاب تحيلنا على المجال المعرفي ا يةفمثال الوحدة المعنو

باعة، ومجال الطّالملموسة، إذا اعتبرنا الكتاب شيئا له حجم، وشكل ووزن ومجال 
عليم، ومجـال المبـادالت   التّدريس والتّاللغات، ومجال كل ما هو مكتوب، ومجال 
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الكتاب بضاعة وسلعة لها ثمن وتباع وتشترى، إلى غير ذلـك   باعتبار أن يةجارالتّ
  الممكنة. من المجاالت

تحيـل علـى    يـة أغلب العبارات اللغو أن بعض هذه المجاالت بسيط أولي، إالّ
ل مجاال لتحديد ر يمكنه أن يمثّدة، وكل نظام معرفي وكل تصومجاالت مركبة معقّ

في معنـى   يةما وتكون المجاالت المختلفة والمعن يةلعبارة لغو يةالخصائص المعنو
الى بالحقل العبارة ما يسماللي.د  

إلى "جيل فوكونييـه" ، إذ يعتبرهـا    يةهنالذّتنسب الفضاء :يةهنالذّالفضاءات ـ 
م، والهـدف منهـا الفهـم والفعـل     ر أو نتكلّتنشأ حينما نفكّ صغيرة يةجيوبا مفاهم

ةعات جزئالموضعيين(محليين)، وهي تجمبة من أطر ونماذج تحتوي عناصر مركّ ي
قـة بالمعتقـدات   مـة المتعلّ هني جملة من المعلومات المنظّالذّ، والفضاء 37يةمعرف

وليس ب ن من عناصرواألشياء وتتكوـة رورة أن يكون لهذه العناصـر مرجع الضي 
فكيـر  التّويمكن تغييرها كمـا يكشـف ذلـك     صلة ببعضها البعض(إحاالت) ومتّ

منهـا  في تجليات الخطاب وترسم كل واحدة  يةهنالذّوالخطاب، وتتكاثر الفضاءات 
  .38يةدة للغاخرائط لألخرى بطرائق معقّ

أو  يـة فضاءات ذهن يةعابير اللغوالتّهني باللغة، إذ تقيم بعض الذّويرتبط الفضاء 
ةى العناصر البانتعين فضاءات جديدة تسمويبنى الفضاء دائما داخل فضاء آخـر   ي

  .39هو الفضاء القرين
األذهـان، ولـيس المقصـود    فـي   يةاللالدوالفضاء مسؤول عن تنشيط األطر 

عادة ما تبينها من  التيصلة بالعالم الفيزيائي الواقعي، المتّ يةبالفضاء األبعاد الفضائ
الي التّوب يةذهن يةما يقصد بها أبنروف، وإنّالظّمثل: الحروف، و يةخالل تعابير لغو

نه عما يخز اللةعبير عن هذه البنى للداستعمال لفظ فضاء، حسب "جيل فوكونييه" للتّ
نـة مـن االنتظـام    رات وفق طرائق معيصوالتّهن البشري من قدرة على بناء الذّ

  .40المعرفي



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
227 

 

  

داللة عبارة مـا (تعبيـر    حو العرفاني أنالنّيعتبر  :يةاللالدتنظيم المضامين ـ 
لغوي)، تتكوةري، وطريقة ن من مضمون ذهني تصوم م وينظّيختارها المتكلّ خاص

معنى عبارة ما يشمل في الوقت نفسـه   المضمون وتمثيله، وهذا يعني أن بها ذلك
ـ يستدعيها مضمونها، و التيكل المعارف والمعلومات  ـة ياغة الالصالتـي  خاص 

  .41م على ذلك المضمونيفرضها المتكلّ
نظيم يقوم بهمـا اإلنسـان عـن    التّياغة والصإذن هناك عمليتان أساسيتان هما 

، بينمـا  يـة نظيم يقصد به تنظيم مضمون عبـارة لغو التّ، فطريق امتالكه لقدرات
ياغة هي الصةكلالشّياغة الصةلها، كتنظيم حدث ما وصياغته صياغة لغو يوذلك ي ،

  من تفكير وتذكر وإدراك. يةهنالذّعن طريق قدراته 
  من خالل ما ذكرنا آنفا يمكن استخالص ما يأتي: خاتمة:

- قانة إذ شهد ابتكـار برمجيـات   التّلوميات وعصرنا الحالي هو عصر المع إن
، وبدأ تداخل العلوم يةهذا كان له أثر في ظهور العلوم المعرف يةومعلومات يةحاسوب

ى ذلك إلى ابتكار واختراع آالت تضـاهي فكـر اإلنسـان    مع بعضها البعض وأد
  وعقله وذكائه.

 معاصر، إذ يضـم فكير اللغوي الالتّال في مجال برنطيقا" تحوالسشكل ظهور " -
، والمنطق، وعلم وظـائف  يةالهندسة اإللكترون أهمهاهذا العلم مجموعة من العلوم 

  واصل البشري واآللي.التّاألعضاء، وهو يبحث في مجال 
في دراسة المعرفة بكل أشكالها، وجميع اآلليـات   يةل هدف العلوم المعرفيتمثّ -
عامل معها التّ يةبمعالجة المعلومات وكيفها تعنى تقوم ببنائها وتطويرها، كما أنّ التي

  على مستوى اآللة. مسواء لدى البشر أ
مـا يحـيط بـه مـن      ف على كّلعرالتّن اإلنسان في عصرنا الحالي من تمكّ -

موجودات بفضل تطور العلوم، إذ تعرـة ة من خالل العلـوم الفيزيائ ف على المادي 
هن الـذّ عـرف علـى   التّا مجـال  موعلى جسم اإلنسان من خالل علم البيولوجيا، أ
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صـات  خصالتّب منه االستعانة واالطالع على مجموعة من العلـوم و البشري فتطلّ
 فس المعرفي، والفلسفة، وعلم األعصاب، وعلـم االجتمـاع  النّالمختلفة منها: علم 

  كاء االصطناعي وغيرها.الذّواإلعالم اآللي، و
لكل مالـه عالقـة بالعقـل     يةالعلم راسةالدها تلك بأنّ يةتعرف العلوم المعرف -

كاء اإلنساني، وهي تسعى لمعرفة وظائف الفكر والمعرفـة، وتعنـى   الذّالبشري و
  خيل.التّذكر والتّكاء والذّكاإلدراك، و يةهنالذّ يةاإلنسان يةبالعمليات العقل

 م1946هير "ماسي" عام الشّفي الغالب بالمؤتمر  يةيرتبط ظهور العلوم المعرف -
، إذ اجتمع مجموعة من البـاحثين فـي   م1953 يةته مؤتمرات أخرى إلى غاوتبع

ر تبني برنـامج  ياضيات...، وتقرالرالفيزيولوجيا وعلم األعصاب واإلعالم اآللي و
كاء البشـري، وعالقـة   الذّ، وبالخصوص حول يةبحثي مشترك حول العلوم المعرف

  دماغ اإلنسان باآللة.
  هنالـذّ ب تهـتم  التـي صات خصالتّضمن مجموعة إذن تدخل  يةالعلوم المعرف -

هن؟ وكيف يكتسب الذّ: كيف يشتغل أهمها أسئلة لعّل عدةوهي تحاول اإلجابة على 
ل هذه المعلومات إلى جهاز طبيعي أو اصطناعي المعلومات؟ وكيف يمكن أن تتحو

  معارف؟
، إذ يـة رفة ومرموقة في مجال العلوم المعكاء االصطناعي مكانة هامالذّشغل  -

ةالباحثين حاولوا الكشف عن المعرفة البشر أنعن طريق اإلعالم اآللـي، وقـد    ي
كاء االصطناعي لكن في مجملها تعتبره فرعا من فـروع  تعريفات للذّ عدةاقترحت 

  علم الحاسوب
 واآللـة  يةكاء االصطناعي على ركيزتين، هما البرمجيات الحوسبالذّيقوم علم  -

  ل اآللة بأدواتها الجسم البشري بأعضائههن البشري، وتمثّذّالل البرنامج فيمثّ
- م ذاتي يقـوم  كاء االصطناعي صناعة إنسان آلي ذي تحكّالذّمجاالت  من أهم

ـ   التي يةواإلدراك يةبالعمليات المعرف ه للكائن البشري، إذ يرى علماء الحاسـوب أنّ
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 كّل أن اسب اآللي، إالّعقل اإلنسان يختلف كثيرا عن تكوين الح غم من أنالرعلى 
منهما يشبه اآلخر في وظيفته في مراحل إدخال المعلومـات ومعالجتهـا، وتنفيـذ    
البرامج وإخراج المعلومات لدى الحاسوب، ومرحلة تسجيل المعلومـة وتخزينهـا   

  ومرحلة استرجاعها لدى اإلنسان.
ر طـو التّكاء االصـطناعي و الـذّ رة بنتائج حديثة متأثّ يةجاهات لسانظهرت اتّ -

، واللسـانيات  يةوجهات، اللسـانيات الحاسـوب  التّقمي، ومن بين هذه الرالحوسبي 
  .يةالعرفان
 يةفرع لساني يجمع بين اللغة واآللة، ويجعل اللغة البشـر  يةاللسانيات الحاسوب -

  أداة يمكن معالجتها عن طريق جهاز إلكتروني وهو الحاسوب.
رس اللساني الحوسـبي إذ  الدر لى تطوكاء االصطناعي إذن عامل ساعد عالذّ -

كاء الـذّ خلق واكتشاف برامج محوسبة وخوارزميات "تحاكي أسـلوب   بواسطته تم
  ن الحاسب من أداء بعض المهام بدال من اإلنسان.اإلنساني لكي يتمكّ

- ةاللسانيات العرفان تعدحقال جديدا في  يرس اللساني المعاصر، وتجمع بـين  الد
كاء دراسـة أساسـها تضـافر    الـذّ هن والذّتدرس اشتغال  التيوم العديد من "العل

كاء االصـطناعي، وعلـوم   الـذّ فس، والـنّ هم فيها الفلسفة، وعلم تصاصات تساالخ
  ماغ)، واللسانيات، واألنتربولوجيا.الداألعصاب (علوم 

- ةاللسانيات العرفان إنـة جمعت بين نزعتين ونموذجين همـا البن  يـة اللغو يي 
  هني.الذّلمعرفي والجانب ا

- التّ إنةس في نهاوجه اللساني العرفاني تأسهن الـذّ الخمسينات علـى فكـرة    ي
كاء الـذّ ، ويـة فس المعرفي، والفلسـفة المعرف النّيتقاسمه كل من علم  الذياآللي " 

  االصطناعي.
ار اللساني العرفاني بانتشار دولي واسع، واكبته في نفـس الوقـت   التيحظي  -

مع ظهور مجموعة من األبحاث  خاصةان لها صدى معرفي ضخم، ك يةحركة لسان
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سيه األربعة وهم: رونوالكتابات لمؤسالنقاكر، وطـالمي، وجـورج اليكـوف    الد، 
للسـانيات   يـة ولالدابطة الربعد إنشاء " خاصةوقد شهدت انتشارا واسعا  وفوكونييه

  .يةأو المعرف يةالعرفان
ى ثالث فرضيات في تعاملها مع اللغة هي رفض عل يةقامت اللسانيات العرفان -

حو بناء تصوري، معرفة اللغة تكون مـن خـالل   النّظام اللغوي، النّمقولة استقالل 
  االستعمال.

تحميـل   يـة " أي كيفيةصورالتّ يةبما يعرف بـ"البن يةنادت اللسانيات العرفان -
  جربة.لتّاهن الذّم بها ينظّ التيريقة الطّالمعلومة عن طريق اللغة ب

وليدي لتشومسكي من التّحو حو العرفاني على مجموعة من المبادىء للنّالنّقام  -
ةقواعد اللغة بحد ذاتها عمل بينها أنتنظيم إدراكي للمفاهيم، ومن دون العمليـات   ي

ركيـب  التّ اللة، ورفضت مقولـة أن إعادة االعتبار للد يصعب إدراكها، وتم يةهنالذّ
دالليا أو معنويا. ما يبرره ةليس ثم  

طيحة ويقول بفكرة الس يةالعميقة للبن يةحو العرفاني يرفض مقولة تأويل البنالنّ -
 يـة ابطة بينها، كما يرفض الفصل بين المكونات اللغوالروالعالقات  يةالعبارة اللغو

 التـي الجملة، مستوى المعجم، وغيره)،  يةالكلمة، مستوى بن يةومستويات اللغة (بن
ركيـب  التّهم في بناء المعنى وتشكيله في آن واحد، ونادى بضرورة الجمع بين تس
  اللة وعدم الفصل بينهما.الدو

القـدرات   أهمها حو العرفاني عند النقاكر على جملة من المفاهيم لعّلالنّيقوم  -
 .ةياللالد، تنظيم المضامين يةهنالذّ، الفضاءات يةة، المجاالت المعرفالعام يةهنالذّ
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يعتبر تدريس اللغة العربية بمختلف مجاالتها النّشاط الرئيس للمدرسـة  ملخّص:

االبتدائية وكذا جميع مراحل التّعليم األخرى، بغية تزويـد المتعلّمـين بالمهـارات    
اللغوية األساسية المتمثّلة في: االستماع، القراءة، التّواصل والكتابة، ولتحقيق هـذا  

ومتنا التّربوية في ظّل التّطور العلمي والتّكنولـوجي  المسعى النّبيل والمشروع بمنظ
تم استخدام أنجع الوسائل واآلليات العلمية الحديثة على غرار تقنيـات الحاسـوب   
ووسائطه، هذا األخير الذي يسهم بفاعلية ويسر في حّل الكثيـر مـن المشـكالت    

رحلة القاعدية والمفصـلية  البيداغوجية، التي تعيق تعليمية اللغة العربية في هذه الم
من التّعليم ببالدنا، لذالك ارتأيت التّفاعل مع الموضوع بدراسـة أوسـمتها بــ: "    
تقنيات الحاسوب وأهميتها في تعليمية اللغة العربية لمتعلّمي المرحلة االبتدائية وفق 

  مناهج اإلصالح التّربوي للمنظومة الجزائرية".
 -التّطور التّكنولوجي  -المرحلة االبتدائية  -العربية  اللغةالكلمـات المفتاحية:

  المهارات اللغوية. -تقنيات الحاسوب 
  

Abstract:Teaching Arabic in all its fields is the main activity of the 
primary school as well as all other stages of education, in order to 
provide learners with the basic language skills such as listening, 
reading, communication and writing, and to achieve this noble and 
legitimate endeavor in our educational system. In light of scientific 
and technological development, the most effective modern scientific 
means and mechanisms have been used, such as computer 
technologies and media, the latter which contributes effectively and 
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facilitates the resolution of many pedagogical problems, which hinder 
the teaching of the Arabic language at this grass-roots and hinge stage 
of education. In our country, i thought of interacting with the subject 
by studying its name with: "Computer techniques and their importance 
in teaching Arabic to primary school learners in accordance with the 
educational reform curriculum of the Algerian system". 

Key words: 
Arabic - primary - technological development - computer 

techniques - language skills. 
  

ة فـي منظومتنـا     مـة: مقدة مسـتمرزة وبعناية بمكانة متميتحظى اللغة العربي
التّربوية، باعتبارها أداة للتّعلّم والتّواصل والتّبليغ واإلبداع، لذا كـان لزامـا علـى    
المدرسة أن تعتني بها عناية خاصة، فتجعلها في متناول المتعلّمين وسـليقة فـيهم   

تفكيرهم ووسيلة تعبيرهم، وبطبيعة الحال ال يتحقّق هذا المسعى بحيث تصبح أساس 
النّبيل والمشروع إالّ إذا تمت مواكبة التّغيرات التي يشـهدها العـالم فـي مجـال     
المعلوماتية وثورة االتّصاالت، من خالل استخدام الوسائل والوسائط التّكنولوجيـة  

ر توظيف تقنية الحاسـوب فـي   المعاصرة في عملية التّحصيل الدراسي على غرا
العملية التّعليمية التعلّمية، هذا األخير الذي أصبح يمثّل أبـرز إفـرازات الثّـورة    
التّكنولوجية، إذ أنّه يوفّر العديد من المؤثّرات المسـاعدة علـى تقـديم المحتـوى     
الدراسي بشكل مشوق، نحـو توظيـف األلـوان واألصـوات والصـور الثّابتـة       

ج يتناسـب مـع    والمتحرة بشكل منظم وبتـدرة العلميكة، باإلضافة إلى تقديم الماد
  قدرات المتعلّمين وفروقا تهم الفردية. وصوال إلى التّحصـيل والفهـم والتّوظيـف   

تقنيات وبناء على هذا التّصور ارتأيت التّفاعل مع الموضوع بدراسة أوسمتها بـ: 

لعربية لمتعلّمي المرحلـة االبتدائيـة وفـق    الحاسوب وأهميتها في تعليمية اللغة ا

  مناهج اإلصالح التّربوي للمنظومة الجزائرية.

على الرغم من االهتمام الذي توليه وزارة التّربيـة  مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
الوطنية من أجل استخدام الحاسوب في نجاعة وفاعلية العملية التّعليميـة التعلّميـة   
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ور االبتدائي وكذا باقي األطوار التّعليمية األخرى، قصـد ترقيـة   على مستوى الطّ
اللغة العربية وتطويرها، إالّ أن هناك جملة من التّحديات والصعوبات سجلت علـى  
مستوى الممارسات الميدانية، وبخاصة ما تعلّق منها بتعليمية اللغة العربية، األمـر  

  اسة على النّحو اآلتي:الذي دفعنا إلى طرح إشكالية الدر
ماهي أهمية استخدام تقنيات الحاسوب في تعليمية اللغة العربيـة؟ وإلـى أي    .1

 مدى يمكنها اإلسهام في إثراء الرصيد اللغوي لمتعلّمي المرحلة االبتدائية؟

  ويتفرع عن هذه اإلشكالية ثلة من التّساؤالت أهمها: -
التّعليمي فـي تعزيـز المهـارات    ماهي أسس ومجاالت استخدام الحاسوب   - أ

 اللغوية لدى المتعلّمين؟

ما هي أهم ايجابيات وسلبيات استخدام الحاسوب التّعليمي فـي المرحلـة      - ب
 االبتدائية؟

إلى أي مدى يمكن تحديد عملية تفاعل الجماعة التّربويـة مـع تقنيـات       - ت
 استخدام الحاسوب في التّحصيل اللّغوي للمتعلّمين؟

المعوقات التي تحول دون استخدام تقنيـات الحاسـوب فـي     ما هي أهم   - ث
  المرحلة االبتدائية؟
من خالل الدراسة المقدمة، نرمي إلى تحقيق جملة من األهداف أهداف الدراسة:

  نعرضها على النّحو اآلتي:
القدرة على اكتساب تقنيات الحاسوب التّعليمـي، وتوظيفهـا فـي تعليميـة      .1

 علّمي المرحلة االبتدائية.المهارات اللغوية لمت

تمكين عناصر الجماعة التّربوية من التّحكّم في الوسائط التّكنولوجية الحديثة  .2
 بغية ترقية اللغة العربية وتطويرها.

الوقوف على خصائص ومميزات استخدام الحاسوب التّعليمي في تعليم اللغة  .3
 العربية خالل المرحلة االبتدائية.
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استخدام الحاسوب التّعليمي في الطّور االبتـدائي، واقتـراح    تحديد معوقات .4
 أنجع الحلول المناسبة لذلك.

استعراض آراء الجماعة التّربوية بخصوص استخدام تقنيات الحاسوب فـي   .5
 تعليمية اللغة العربية بمؤسساتنا التّربوية.

  أهمية الدراسة:

  أهمها:تتجلّى أهمية الدراسة في جملة من النّقاط 
تأتي هذه الدراسة استجابة لالتّجاهات الحديثة التي تنادي بضرورة اسـتخدام   .1

 تقنيات الحاسوب التّعليمي، كوسيلة تعليمية بمؤسساتنا التّربوية.

بيان قدرة اللغة العربية في مواكبة التّطور التّكنولوجي، والتّكيف مع تحديات  .2
 العصرنة ومتطلّباتها.

المختصين في ميدان التّربية والتّعليم إلى أهمية البرامج الحاسوبية لفت نظر  .3
 في تطوير العملية التّعليمية التعلّمية ببالدنا.

تعمل نتائج البحث على اإلسهام في تطـوير طرائـق وأسـاليب التّـدريس      .4
 المعاصرة.

قنيـات  تسهم نتائج الدراسة في زيادة وعي الجماعة التّربوية على استخدام ت .5
 الحاسوب التّعليمي، أثناء التّواصل اللّغوي بشقيه الشّفوي والتّحريري.

للتّفاعل األمثل مع حيثيـات الدراسـة ومجرياتهـا النّظريـة      منهج الدراسة:
والميدانية، اعتمدت المنهج الوصفي الذي يصف واقع استخدام تقنيـات الحاسـوب   

أبرز أدواتـه اإلجرائيـة المتمثلـة فـي     التّعليمي في المرحلة االبتدائية من خالل 
الوصف، والتّحليل، واالستنتاج، وصوال في األخير إلى حوصـلة ألهـم النّتـائج    
والتّوصيات المتوصل إليها، قصد صياغة األجوبة الشّـافية بخصـوص اسـتخدام    

  تقنيات الحاسوب التّعليمي بمؤسساتنا التّربوية.
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للغة هي أهم وسـيلة لنقـل المعلومـات    ا. مفهوم اللغة العربية وخصائصها:1
والمشاعر وركيزة أساسية في ربط الفرد بالجماعة، "إذ تمثّل مجموعة من العادات 
الصوتية، بواسطتها يتبادل أفراد المجتمع أنواع األفكار والمعـارف، لـذلك تبـرز    

يـة  أهميتها في تكوين المفاهيم والمدركات، وفي القيام بكثير مـن العمليـات العقل  
"ويعتبر مصطلح "لغة" مصـطلحا   1كالتّحليل والتّعميم والتّجريد والحكم واالستنتاج".

واسعا يشمل قنوات اتّصال مختلفة على غرار اللغة الشّفوية واللغة المكتوبة ولغـة  
  2اإلشارات، كما يتطرق إلى أساليب خطاب متنوعة".

من الرموز والعالمات وجاء في تعريف اللغة اللسان ما نصه: "هي نظام خاص 
يمكّن مجموعة معينة من األفراد التّواصل فيما بينهم، ومن ثم فهي تنمي السـلوك  
االجتماعي والفردي، بحيث تتيح للنّاس التّحدث بعضهم مع بعض، والتّعبير نطقـا  
وكتابة عن أفكارهم وآرائهم، وهي أداة التّعلّم والتّعليم، ولوالها لما أمكـن للعمليـة   

تّعليمية أن تستمر، والنقطعت الصلة بين المعلّم والمـتعلّم، ولتوقفـت الحضـارة    ال
  3اإلنسانية".

 تتميز اللغة العربية بعدة خصائص منها:. خصائص اللغة العربية: 2.1

 اللغة ظاهرة اجتماعية مؤثّرة ومتأثّرة بما حولها، وهي دينامكية متطورة. �

 اجتماعية وثقافية ووجدانية وتواصلية.اللغة ظاهرة مركبة ذات أبعاد  �

اللغة نظام معرفي يتكون من المبنى الصوتي والمبنى الصـرفي والمبنـى    �
 النّحوي والمبنى الداللي.

تستمد البيانات (صوت، حرف، كلمة، جملة، نص) في غالـب األحيـان    �
ة لغوية، فكل بنية أو وضعيات تواصلية دونما سياق داللتّها من خالل سياقات نصي

 تفسر بأكثر من وجه.

تشمل المعرفة اللغوية إضافة إلى المعرفة المعجمية والصرفية والنّحويـة   �
على معرفة وظيفية تكتسب من خالل توظيف اللغة في سياقات اجتماعية وثقافيـة  
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فالمعرفة اللغوية بهذه المواصفات من شأنها إتاحة اسـتخدام اللغـة بشـكل سـليم     
 ومقبول.

 . تقنية الحاسوب: المفهوم والمميزات:2

تنطق كلمـة (كمبيـوتر) بـنفس أصـلها االنجليـزي      . الحاسب اآللي: 1 .2
)computer) والفعل من هذه الكلمة ،(compu  ة يحسـب أووتعني باللغة العربي (

يعد أو يحصي، وإذا سلّمنا بالمعنى األول فإن كلمة كمبيوتر تعني (الحاسب)، وألنّه 
، "وهو آلة الكترونية يمكن برمجتها 4بطريقة آلية أطلق عليه (الحاسب اآللي)يعمل 

لكي تقوم بمعالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها وإجـراء العمليـات الحسـابية    
 5والمنطقية عليها".

هو جهاز يشبه أجهـزة الحواسـيب األخـرى، وال     . الحاسوب التّعليمي:2.2
ي، إالّ أنّه يتميز فـي بـاقي األجهـزة فـي نـوع      يختلف عنها في تركيبه األساس

  البرمجيات التي يستخدمها، مما يجعله أداة طيعة في يد المعلّم والمتعلّم.
 . مميزات استخدام الحاسوب في العملية التّعليمية:3.2

  "من مميزات استخدام الحاسوب في البيئة التّعليمية ما يلي:
 بتدرج مناسب لقدرات الطّلبة؛يقدم المادة التّعليمية  �

 يوفّر الحاسوب فرصا للتّفاعل مع المتعلّم مثل الحوار التّعليمي؛ �

 يسهل على الطّالب اختيار ما يريده في الزمان والمكان المناسبين؛ �

 يسهم في إنشاء بيئة تعليمية نشطة وتفاعلية بين اآللة واإلنسان؛ �

 يوفّر عنصر اإلثارة والتّشويق؛ �

ديد من المؤثّرات المساعدة التي تسهم بوضوح في تقديم المحتوى يوفّر الع �
الدراسي بشكل مشوق من خالل توظيف األلوان واألصـوات والصـور الثّابتـة    

 والمتحركة خالفا للطّرق والوسائل التّعليمية التّقليدية المتبعة في التّعليم؛
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يتناسـب وقـدرات    القدرة على تقديم المادة العلمية بشكل منظّم وبتـدرج  �
 6المتعلّمين وصوال إلى الفهم واإلجادة".

نظرا لتقدم الحاسوب وتطوره السريع، ونظرا لما يمتاز به  .أهمية الحاسوب:3
من ميزات فريدة فقد دخل الحاسوب معظم المجاالت والميادين، فهو يسـتخدم فـي   

حـث العلمـي وفـي    النّواحي التّجارية وفي النّواحي التّعليمية وفـي مجـاالت الب  
المستشفيات، وال يوجد مجال من مجاالت الحياة لم يدخله الحاسـوب مـن أوسـع    

  7أبوابه، ويرجع سبب هذا االنتشار الواسع ألسباب عدة أهمها:
السرعة العالية في المعالجة والحصول على النّتائج، حيث يستطيع الحاسوب  .1

 تنفيذ ماليين العمليات في ثانية واحدة؛

العالية: حيث يقوم الحاسوب بإعطاء النّتائج وبدقة عالية جـدا تضـم    الدقة .2
 عشرات الخانات الكسرية؛

الوثوقية: بحيث يستطيع الحاسوب العمل بتواصل لفترات طويلة من الـزمن   .3
 دون تعب وال يتأثّر بالمحيط الخارجي؛

أي  إمكانية هائلة في تخزين كميات من البيانات يمكن الرجـوع إليهـا فـي    .4
 لحظة؛

سهولة التّعامل معه نظرا لتوفير البرمجيات الجاهزة وبإمكـان أي شـخص    .5
 استخدامه.

وعلى الرغم من هذا االنتشار الواسع الذي أصبح ظاهرة عالمية، هنـاك ثمـة   
سؤال يطرح نفسه: أي األدوار ينبغي أن يلعبها الحاسـوب فـي عمليتـي التّعلـيم     

أن التّفكير فـي موضـوع   : "Aless أليسمقولة مازالتّ  1976والتعلّم؟ فمنذ عام 
تحـتفظ   8الحاسوب في التّعليم ال يعني التّفكير في الحاسوب، بل التّفكير في التّعليم"

بصوابها وفي معرض هذا المجهود الفكري قدمت حججا وبراهين شـتى لصـالح   
  استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن إجمالها على النّحو اآلتي:
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إن استخدام الحاسوب في تعليمية اللغة العربية، يحسن من فرص العمـل   .1
 المستقبلية بتهيئة التّالميذ لعالم يتمحور حول التّكنولوجيا المتقدمة؛

إن استخدام الحاسوب في عمليتي التّعليم والتعلّم اللغوي، يسمح للتّالميذ بأن  .2
مكانيات الحاسوب وحدوده، كما من يألفوا معالجة المعلومات ويقيسوا في آن واحد إ

شأن ذلك أن يعدهم للعيش في بيئة ذات طابع تكنولوجي، بيئة غير منغلقة متفتّحـة  
 محليا وعالميا؛

إن استخدام الحاسوب من شأنه أن يحسن نوعية تعليمية اللغة العربية فـي   .3
لم في كافـة  المرحلة االبتدائية، باإلضافة إلى الوقوف على أحدث ما وصل إليه الع

 المجاالت األخرى.

ومن المالحظ أن هذه الحجج ليست متضاربة فيما بينها، بـل تكمـل بعضـها    
البعض، وتصبح في النّهاية مخرجات إحداها بمثابة مدخالت لألخرى، لذا البد من 
الرجوع عن التّساؤالت بخصوص األدوار أو المجاالت التـي ينبغـي أن يلعبهـا    

  اللغة العربية في ظّل اإلصالحات الجديدة بمؤسساتنا التّربوية. الحاسوب في تعليمية
إن استخدامات الحاسوب في عمليتي .مجاالت استخدام الحاسوب في التّعليم: 4

التّعليم والتّعلّم اللغوي، تعد من أحدث المجاالت التي اقتحمها الحاسوب، وسـنحاول  
ت استخدام الحاسوب فـي هـذا   هنا بقدر اإلمكان إعطاء بعض اللّمحات عن مجاال

  المجال، وبعض البرمجيات لكل مجال كما أشار إليها (الحيلة).
ويتطلّب التّركيز في هذا األسـلوب علـى تعلـيم     9التّعلّم عن الحاسـوب:  1.4

عمليات الحاسوب ومهارات استخدامه وبرمجته، ويشمل بما يعرف ببرامج محـو  
  الحاسوبية، ويتضمن هذا البرنامجاألمية الحاسوبية أو مقرر الثّقافة 

 تعرف مكونات نظام الحاسوب. •

 لغات الحاسوب أو لغات البرمجة. •

 مقدمة في البرمجة. •
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 استعمال الحاسوب كأداة، معالجة الكلمات. •

ــوب ( 2.4 ــاعدة الحاس ــيم بمس  CAL :(computer Assisted. التّعل

Learning   والمعلّـم، أي بإمكـان   أي يأخذ الحاسوب هنا دور شـريك الطّالـب
الحاسوب تقديم دروس تعليمية مفردة أو جماعية إلى الطّلبة مباشرة، وهناك يحدث 
التّفاعل بين هؤالء الطّلبة والبرامج التّعليمية التي يقدمها الحاسوب، ويمكن تصنيف 

  هذه البرامج إلى صنفين هما:
هذا النّوع من البـرامج يواجـه   إن المتعلّم في . المحاكاة (النّماذج التّمثيلية):1

موقفا شبيها لما يواجهه من مواقف في الحياة الحقيقية، حيث توفّر للمـتعلّم تـدريبا   
حقيقيا دون أن يتعرض لألخطار أو للتّكاليف المالية الباهظة، التي من الممكـن أن  

ـ  ذوفات يتعرض لها المتعلّم فيما لو قام بهذا التّدريب على أرض الواقع، مثل: المق
حيث يمكن للمتعلّم مشاهدة صور قذيفة تخرج من فوهة مدفع إلى أن تصل للهـدف  
وتحديدا الزوايا المناسبة إلصابة الهدف مثال آخر على المحاكاة المعـايرة، حيـث   

  يقوم المتعلّم بإجراء بعض التّجارب الكيماوية نظريا من الحاسوب.
التّعليمية هو إيجاد جو يحبـب ويثيـر   إن هدف األلعاب .  األلعاب التّعليمية:2

ويشوق الطّفل إلى التّعلّم إن األلعاب التّعليمية تشترك مع المباريـات فـي أن لهـا    
قواعد ثابتة وأنّها تنتهي غالبا بمن ينتصر ومن ينهزم، وتسهم األلعاب التّعليمية في 

كالصـبر وقـوة    تعليم الطّالب بعض االتّجاهات االيجابية والقيم المرغـوب فيهـا  
   ة والمنطق وربط النّتائج بمسبباتها، وإصدار األحكام، ومـن أهـمالمالحظة والحج
مميزاتها أنّها تثير دافعية المتعلّم وأنّها تناسب جميع المراحل التّعليميـة المختلفـة   

  أيضا تقوم بتقديم المعلومات بشكل هادف وأكثر فعالية.
يقوم  CAI( :computer Assisted Instruction. التّعلّم من الحاسوب (3.4

الحاسوب هنا بدور وعاء / مصدر المعلومات أو بدور المختبر لقدرة المتعلّم فهـو  
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يستخدم لتعليم المتعلّم أو تزويده بتدريبات إضافية تتّصل بمهارة معينـة باسـتخدام   
 البرمجيات التّالية:

مها المعلّم بعد شرح الموضـوع  هي التّدريبات التي يقد. التّدريب والممارسة:1
نظريا داخل قاعة الدراسة حيث يقدم هذا البرنامج سلسلة من التّمارين مـن أجـل   
زيادة براعة الطّالب في إجراء الخوارزمية، مثل حّل العمليات الرياضية واألساسية 
من جمع وطرح وضرب وقسمة وغيرها، ومن ثم يقوم البرنـامج بتعزيـز هـذه    

بحيث يتعلّمها إذا كانت صحيحة، وإعطـاء فرصـة أخـرى إذا كانـت      االستجابة
 االستجابة خاطئة وذلك لتصحيح الخطأ.

يتم في هذا النّوع مـن البرمجيـات   . اإلرشاد الفردي أو التّعليم الخصوصي:2
   ى شاشات ليدرسها المـتعلّم، ثـمة على شكل أطر أو ما يسمراسية الدعرض الماد

تّالية لها أو الممزوجة خاللها، وقد تتضمن بعض األنشطة وإذا يجيب على األسئلة ال
كانت استجاباته صحيحة يحصل على تعزيز وإالّ فيطلب منه العودة إلـى األطـر   

  للتّعلّم والعودة إلى األسئلة والنّشاطات.
وفي هذا فرق عن التّدريب والممارسة حيث ال يوجد هناك عرض لمادة تعليمية 

  10بل سؤال وجواب.
  ):CMI. استخدام الحاسوب في إدارة العملية التّعليمية (5.4

 توزيـع الطّـالب   مثال في تنسيقاستخدام الحاسوب في األعمال اإلدارية:  .1

المدرسية، تسجيل الطّالب ومتابعتهم، أعمال المكتبات، نظام شؤون  وضع الجداول
 الموظفين، استخدام الحاسوب كأداة في إجراء البحوث.

مثل تسجيل الدارسين علـى  لحاسوب في إدارة العملية التّعليمية: استخدام ا .2
 الحاسوب، تسكين الدارسين في المنهج الدراسي، متابعة الدارسين أثناء التّعلّم.

برامج معالجة النّصوص توظيف الحاسوب لألعمال اإلدارية داخل الفصل:  .3
(الكتابة واإلمالء وأخيرا أنواع الخطوط)، قواعد البيانات (سجل الطّالب ومعلومات 
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عن االمتحانات)، جداول البيانات، رسامات الحاسوب (التّصوير والرسوم البيانيـة  
  والرسوم التّخطيطية)، االتّصاالت.

تمر عمليـة إعـداد وتطـوير    . خطوات إعداد البرامج التّعليمية المحوسبة:5
  11البرمجيات التّعليمية في عدد من الخطوات وهي:

تحديد األهداف التّعليمية للبرنامج بدقة وبعبارات هدفية محددة، حتى يساعد  .1
 المبرمج على توجيه البرنامج بحيث يضمن تحقيق هذه األهداف؛

 مية المناسبة للمتعلّمينتحديد مستوى المتعلّمين وبالتّالي اختيار المادة التّعلي .2

 تحديد المادة التّعليمية التي يكون منها البرنامج؛ .3

تحديد نظام عرض المادة التّعليمية للبرنامج، وهذا يتطلّب ترتيبـا منطقيـا    .4
 للمادة التّعليمية بحيث تتدرج من السهل إلى الصعب؛

وحدات صغيرة جـداً  كتابة إطارات البرامج، أي تقسيم المادة التّعليمية إلى  .5
يكون كل منها إطاراً أو خطوة، وكل إطار يتكـون مـن المعلومـات والمثيـرات     

 واالستجابات التي يتبعها التّغذية الراجعة والتّعزيز الفوري؛

حوسبة المادة التّعليمية باستخدام إحدى اللّغات مثل: لوغو، بيسك المرئيـة   .6
 فورت ران أو باسكال؛

تعديله، وذلك من خالل تجريبه على عينة عشوائية من تجريب البرنامج و .7
 الطّلبة، ويعدل بناء على ما يحصل عليه من تغذية راجعة من الطّلبة؛

 12استنساخ البرنامج وتوزيعه على الفئة المستهدفة. .8

  



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
246 

 

  

 
  

    . مزايا وسلبيات استخدام الحاسوب في التّعليم:6
تتّسم أنظمة التّعلّم بالحاسـوب بمزايـا   . مزايا استخدام الحاسوب في التّعلـيم: 1. 6

مهمة تبدو جلية من خالل الخبرة المتراكمة نتيجة التّطبيق الفعلي للحاسوب في التّعلـيم  
  13ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

تفريد التّعليم، حيث يعمل الطّلبة باستقاللية وبشكل فردي، فكّل طالـب يقـرأ أو    .1
وبذلك تنمو لديه الثّقة بالنّفس وتحمل المسؤولية والميل يتابع ويجيب عن األسئلة بمفرده 

 إلى االبتكار والرغبة في البحث وحب اإلستطالع؛

مراعاة الفروق الفردية بين الطّلبة عن طريق البدء بمستوى مناسب لكّل طالـب   .2
 وتمكينهم من التّقدم في البرنامج كل حسب قدرته؛

 المشاركة االيجابية النّشطة؛ .3

وعية التّعليم وزيادة فاعليته من خالل حل مشكالت ازدحـام القاعـات   تحسين ن .4
 الدراسية ومواجهة النّقص في إعداد المعلّمين المؤهلين والمتخصصين؛
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إمداد المتعلّم بتغذية راجعة فورية تزيد من دافعيته للتّعلّم وتساعد على تصـحيح   .5
 أخطائه؛

ف عـن أخطـائهم وتـوجيههم إلـى     المساعدة على تقويم استجابة الطّلبة والكش .6
 المعلومات المناسبة؛

 عدم إشعار الطّالب بالحرج بسبب إجابته الخاطئة؛ .7

إمكانية ربط الحاسوب وتوصيله بأنواع من الوسائط المتعددة تزيد مـن فعاليتـه    .8
 في التّعليم؛

إمكانية تقديم خدمات تعليمية لعدة مناطق نائية طالما توفّرت األجهزة الخاصـة   .9
 استقبال البرامج التّعليمية؛ب

إمكانية استخدام الحاسوب في تقديم أشكال مختلفة من الخبـرات التّعليميـة    .10
  (مثل تعليم كامل وعالجي وإثراء التّعليم).

على الـرغم مـن فوائـد الحاسـوب     . سلبيات استخدام الحاسوب في التّعليم:2.6
تحد من استخدام الحاسوب فـي التّعلـيم   التّعليمي إالّ أنّه مازالتّ هناك عيوب وعوائق 

  14أهمها:
 ارتفاع تكاليف تعلّم الطّلبة بواسطة الحاسوب بشكل فردي؛ .1

البرامج التّعليمية الجيدة مكلفة وصعبة اإلعداد وتحتاج لوقت طويل وجهد كبيـر   .2
 إلنتاجها وخبرة ومهارة قد ال تتوفّر لدى المعلّمين؛

إلى أجزاء صـغيرة وبالتّـالي تعليمهـا باسـتخدام     بسبب تقسيم المادة التّعليمية  .3
 الحاسوب قد يكون ممال وخاصة للطّالّب المتفوقين؛

عادة ما يتم تحقيق مدى محدود من األهداف بواسطة الحاسوب، فمعظم البرامج  .4
ال تدرس بفاعلية المهارات الحركية واالجتماعية والعاطفية وحتى المجـال المعرفـي   

 لى تدريس المستويات الدنيا المعرفية كالتّعرف واالستدعاء والفهم؛فالبرامج تنزع إ

 قد يحد ويقلّل الحاسوب من دور المعلّم الجامعي في التّعليم؛ .5
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يرى البعض أن التّعليم المبني على الحاسوب يعيق ويحد من االبتكارية واإلبداع  .6
 البرنامج.عند الطّلبة، حيث يقيدهم بالتّفكير في المسار الذي صممه 

يستخدم الحاسوب في تعلّـم المهـارات    . الحاسوب التّعليمي والمهارات اللّغوية:7
اللغوية المتمثّلة في االستماع (فهم المنطوق)، التّحدث (التّعبير الشّفوي)، القراءة (فهـم  
المكتوب) والكتابة (اإلنتاج الكتابي)، وتكون هذه المجاالت منسجمة فيمـا بينهـا علـى    

واقع االستخدام اللّغوي، ويمثّل توظيف تكنولوجيـا الحاسـوب التّعليمـي أداة     مستوى
تعليمية تساعد متعلّمي اللّغة بتطوير مهارتهم اللّغوية، حيث يتم عرضها بطريقة ممتعـة  
تثير اهتمام المتعلّمين، كما أن الحاسوب واالنترنت يسمحان بتوفير التّعلّم النّشط الـذي  

م الصوت والصورة والحركة، ومشاهدة بعض التّطبيقـات العمليـة   يعتمد على استخدا
  باللّغة العربية، حتى يتمكّن المتعلّمون من ممارسة اللّغة بسهولة ويسر.

ومن المجاالت التي يمكن تطويرهـا فـي   . مهارات القراءة (فهم المكتوب): 1.7
  القراءة باستخدام الحاسوب ما يأتي:

هناك بعض البرمجيات المصممة بحيث يظهـر   :compréhensionاالستيعاب  •
نص الشّاشة ويلي ذلك أسئلة موضوعية من نوع ملء الفراغ، أو صـح أو خطـأ، أو   
اختيار من متعدد، أو يسأل عن معنى كلمة من النّص، أو معرفة نـوع كلمـة معينـة    

 بالنّسبة ألقسام الكالم (اسم وفعل وحرف).

هنا يقوم البرنامج بتحديد جملة من :Texte Manipulationمعالجة النّصوص  •
النّص ثم يقوم بترتيبها عشوائيا، ويطلب من المتعلّم إعادة بناء الجملة بشكل صحيح، أو 
يمكن عرض نص وقد حذفت منه بعض الكلمات ويطلب من المتعلّم كتابـة الكلمـات   

 لشّاشة.المناسبة في كل مكان أو اختيار الكلمة المناسبة من ضمن قائمة تظهر على ا

يمكن تطوير مهارة الطّلبـة فـي القـراءة     :Reading Speedسرعة القراءة   •
كلمة باستخدام برمجيـات خاصـة تسـتخدم عنصـر      –السريعة وتجنب القراءة كلمة 

التّوقيت فيها، حيث يتم عرض النّص على الشّاشة لفترة زمنية محددة، وبعدها يختفـي  
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الطّالب، أو تتم العملية العكسية حيث تظهـر األسـئلة   النّص وتظهر أسئلة ليجيب عليها 
أوال ثم يظهر النّص بعد ذلك ومن ميزات هذه البرامج أنّها تعطـي للمـتعلّم الفرصـة    

  للتّحكّم بالسرعة التي يريدها بحيث ينتقل إلى سرعات أعلى في حال تقدمه.
جة النّصوص في الكتابـة  تستخدم برامج معال. مهارة الكتابة (اإلنتاج الكتابي): 2.7

حيث تمنح المتعلّم الحرية في معالجة النّص، كالتّصحيح الفوري والتّـدقيق اإلمالئـي   
والتّرجمة، واستخدام مختلف أنواع الخطوط وحفظ الصفحات، وإمكانية تعديل الكلمـات  

ر فـي  وتبديلها وتنسيقها، وكذلك التّحكّم في الفقرات والمسافة بين السطور وعدد السطو
الورقة، كما أن عملية التّخزين تتيح للمتعلّم إعادة تفحص النّص الذي كتبـه، وإجـراء   
التّعديالت عليه واالحتفاظ بالنّسخ القديمة منه، وذلك لتفحص التّعديالت العديـدة التـي   

  تمت عليه.
   قا للطّالب، ويحسن من أدائه في التّعبيـر واإلنشـاء والفـنهذا األسلوب مشو ويعد 

  الجمالي، ويجعله أكثر إتقانا للغة واإلمالء وأكثر دقّة في القضايا النّحوية.
وهناك العديد من البرامج الحاسوبية التي تساعد الطّلبة فـي الصـفوف األساسـية    
  األولى على كتابة األحرف بأشكالها المختلفة، حيث تقوم برسم الحرف على الشّاشة ثـم

لى الورقة، أو يقوم بكتابتها علـى الشّاشـة باسـتخدام أقـالم     يقوم المتعلّم بتقليد ذلك ع
، أو كتابتها على لوحة رسـم خاصـة مربوطـة بالحاسـوب     Light Pensضوئية 

Graphic Pads   ة هذه البـرامج إلـى أنيوتظهر الكتابة على الشّاشة، وتعود أهم ،
ـ  ى وقـت اآلخـرين   المتعلّم يستطيع تكرار المحاولة مرارا وتكرارا دون أن يتعدى عل

  ودون خوف أو خجل من البطء أو الخطأ.
وهناك برامج تتيح ظهور كلمة على الشّاشة وتختفي، ثم يطلب من المـتعلّم إعـادة   
كتابتها، أو قد تختفي بعض أحرفها، وعلى المتعلّم كتابة تلك الحروف أو اختيارها مـن  

  ضمن قائمة موجودة على الشّاشة بطريقة السحب واإلفالت.
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  ومن المهارات الكتابية التي يمكن تنميتها: - 

حيث يقوم الطّالب بكتابة ما يريد على صفحة  :Free Writingالكتابة الحـرة   •
 فارغة ومعالجته باستخدام الخصائص العديدة المتوفّرة في برنامج معالج النّصوص.

مكتوبـا  هنا يتم إعطاء الطّالب نصـاً   :Directed Writingالكتابة الموجهة  •
ويطلب إليه تعديله بطريقة معينة مثل: إكمال النّص، أو تعديل الزمن المخاطب بـه، أو  

  اختصار النّص، أو معالجة بعض القضايا النّحوية فيه...
ومن أحدث الوسائل التّكنولوجية المستخدمة حاليا في العمليـة التّعليميـة: اسـتخدام    

سبورات البيضاء الحساسة التّفاعلية التـي يـتم   اللّوح التّفاعلي، وهو نوع خاص من ال
التّعامل مع بعضها باللّمس والبعض األخر بالقلم، وتتم الكتابة عليها بطريقة إلكترونيـة  
 كما يمكن االستفادة منها وعرض ما على شاشة الكمبيوتر من تطبيقات متنوعة عليها.

هو عملية يتم فيها بـثّ   Hearingالسمع  . مهارة االستماع (فهم المنطوق):3.7
األمواج الصوتية الداخلة إلى األذن الخارجة إلى طبلـة األذن، حيـث تتحـول إلـى     
اهتزازات ميكانيكية في األذن الوسطى، ثم تتحول في األذن الداخليـة إلـى نبضـات    

المـرء   فهو عملية تتّسـم بـوعي   Listeningعصبية تنقل إلى الدماغ. أما االستماع 
وانتباهه ألصوات أو أنماط كالمية، وتستمر من خالل تحديد إشارات سـمعية معينـة   

  15والتّعرف عليها، وتنتهي باالستيعاب لما تم االستماع له.
وتعتبر مختبرات اللّغات من الوسائل الفعالة التي تساعد المعلّم علـى تـدريس   

ستماع والمحادثة، كمـا يسـاعد   المهارات اللّغوية وتقويمها، وباألخص مهارتي اال
  الطّلبة على إتقان هاتين المهارتين عن طريق التّعلّم الذّاتي والتّعلّم التّعاوني.

ويمكن إدارة المختبر والتّحكم فيه بواسطة محطّة العمل الخاصة بالمعلّم، وفيـه  
 إمكانية توزيع الطّلبة في مجموعات، وإسناد أنشطة مختلفة لكّل مجموعة على نحو
تزامني، وإرسال ملفات صوتية إلى الطّلبة بهدف عمل الطّلبة عليهـا علـى نحـو    
مستقل، وجميع تسجيالت الطّلبة وحفظها على نحو آلي، وإجراء اختبارات االختيار 
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من متعدد واختبار صح أو خطأ، واالمتحانات السمعية التي تعتمـد علـى إجابـة    
ئج على معلومات مفصلة لكل طالـب، مثـل:   الطّالب الشّفوية، وكذلك احتواء النّتا

مجموع العالمات، األسئلة الصحيحة والخطأ التي أجاب عنها الطّالب مـع قابليـة   
  حفظ تقارير النّتائج وطباعتها.

  وهناك طرق عديدة يمكن للحاسوب من خاللها تطوير مهارة االستماع: -
التّمييز بين أصوات إنVoice Identification:  التّعرف على األصوات   •

ومخارج الحروف مطلب أساسي لممارسة اللّفظ الصحيح واالستيعاب اإلصـغائي  
الفعال. وهناك برامج تتيح للطّالب االستماع إلى مفردات ثم يطلب إليه تحديد الكلمة 
التي يعتقد أنّه سمعها من خالل أسئلة اختيار من متعدد كما تتيح له فرصة إعـادة  

ت عديدة، وتزويده بالتّغذية الراجعة من حيث عالمته واألخطاء التي االستماع لمرا
 ارتكبها.

هناك برامج حاسوبية : Pronunciation & Intonationللّفظ والتّنغيم ا •
خاصة بمختبرات اللّغات تساعد على التّعرف على األصوات ثم ممارسـة اللّفـظ   

والتّكرار باستخدام تقنية الكالم والتّنغيم، وذلك عن طريق تمارين خاصة باإلصغاء 
الرقمي، حيث لهذه البرامج القدرة على تحليل األنماط الصوتية المختلفة والتّمييـز  
بينها، حيث يتم االستماع للّفظ من خالل الميكروفون، ويتم تحويل الصـوت إلـى   

  شكل رقمي وتخزينه على قرص.
للمتعلّم أن يقول عبارة مـن خـالل   أما في عملية التّدريب على التّنغيم فيسمح 

الميكروفون، ويقوم الحاسوب برسم مخطّط بياني لها ومقارنتها مع مخطّط بيـاني  
 مخزن لهذه العبارة، ويشاهد المتعلّم الفرق بين المخطّطين.

يقـوم المـتعلّم    :Listening Comprehensionاالستيعاب السـماعي   •
من متعدد أو ملء الفراغ، ويقوم المتعلّم باالستماع إلى نص، يلي ذلك أسئلة اختيار 

 باإلجابة عنها ويتلقّى التّغذية الراجعة المناسبة.
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يتم هنا أوال عرض أسـئلة أو   :Directed Listeningاالستماع الموجه  •
 أهداف قبل االستماع إلى النّص، وبعد أن يقرأ المتعلّم األسئلة يصغي إلى النّص، ثم

  سئلة.يقوم باإلجابة على األ
هناك بعض البـرامج التـي تسـتخدم     . مهارة التّحدث (التّعبير الشّفوي):4.7

لتطوير مهارة التّحدث لدى المتعلّمين، حيث يقوم المتعلّم باالستماع إلـى حـوارات   
تجرى بين العديد من األشخاص حول موضوعات متنوعة، ويتعلّم الطّالـب مـن   

في مواقف معينة، وكذلك كيف يرد علـى  خاللها كيفية طرح األسئلة على اآلخرين 
  16هذه األسئلة إذا طرحت عليه.

وفي بعض البرامج يمكن للمتعلّم الدخول في حوار مباشر مع البرنامج، حيـث  
يتلقّى المتعلّم السؤال ومن ثم يرد عليه شفوياً بتسجيل صـوته عبـر الميكروفـون    

  وبعدها يتلقّى التّغذية الراجعة عن أدائه.
تتيح شبكة االنترنيت مواقع للتّدرب على المحادثة بالتّواصل مـع الطّلبـة   كما 

بالصوت والصورة من مختلف البلدان ومناقشة موضوعات مختلفة وتبـادل اآلراء  
  معهم.

هناك العديد من البرامج الحاسوبية التي تساعد في تعلّم المفـردات   . المفردات:5.7
ضها بشكل ألعاب تعليمية وهناك برامج تتيح عن طريق ربطها بالصور والصوت وعر

ظهور كلمة على الشّاشة وتختفي، ثم يطلب من المتعلّم إعادة كتابتهـا، أو قـد تختفـي    
بعض أحرفها وعلى المتعلّم كتابة تلك الحروف أو اختيارها من ضمن قائمة موجـودة  

ذلـك بإضـافة   على الشّاشة بطريقة السحب واإلفالت، وهناك برامج لبناء الكلمـات و 
السوابق واللواحق لجذر الكلمة لتكوين كلمات جديدة. كمـا يوجـد بـرامج للتّرتيـب     
األبجدي، حيث يختار الحاسوب عددا من الكلمات عشوائيا ويعرضـها علـى الشّاشـة    

 ويطلب من المتعلّم ترتيبها باستخدام األسهم الموجودة على لوحة المفاتيح.
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هناك بعض البرامج الحاسوبية التـي ظهـرت لتعلـيم     . قواعد اللّغة العربية:6.7
قواعد اللغة العربية كأقسام الكالم وإعراب الجمل واسـتخالص الجـذور وتصـريف    
الجذور وتصريف األفعال واشتقاقاتها، وقد روعي في تصميم هـذه البـرامج الفئـات    

ألنشـطة المختلفـة   العمرية، بحيث تم التّركيز على نمط األلعاب التّعليمية في تقديمها ل
  17لألطفال.
من خالل الدراسة المقدمة، ونتيجـة لمجرياتهـا النّظريـة    . أهم نتائج الدراسة:8 

  والميدانية تم التّوصل إلى النّتائج التّالية:
استخدام الحاسوب في عمليتي التّعليم والتعلّم يحسن فـرص العمـل المسـتقبلية     )1

  للمتعلّمين، ويهيؤهم للولوج في عالم التّكنولوجيا المعاصرة؛
توظيف الحاسب التّعليمي في تعليم اللغة العربية يجعلها أكثـر تشـويقا وجـذبا     2)

 للطّالّب؛

لة في تعليم اللغة العربيـة وترقيتهـا   تقنيات الحاسوب ووسائطه الحديثة المستعم 3)
بمؤسساتنا يعد وسيلة من وسائل الحفاظ على هويتنا، ودليل على أن اللغة قادرة علـى  

 مواكبة مختلف التّطورات التّكنولوجية ومتطلّباتها؛

التّكلفة العالية للحواسيب وبرامجها يعيق عملية اإلصالح التّربـوي فـي ظـّل     4)
 غوجية الجديدة.المناهج البيدا

حاجة بعض المعلّمين لوقت أطول ودورات تدريبية لمعرفـة كيفيـة اسـتخدام     5)
 الحاسب في تعليم اللغة العربية؛

الهدف من تعليم اللغة العربية باستخدام الحاسب رد على من اتهم اللغة بـالجمود  6) 
عربية على مواجهـة  وعدم القدرة على مواكبة الحضارة، وفيه إثبات على قدرة اللغة ال

  التّحديات الموجهة إليها؛
برمجة استخدام الحاسوب في المرحلة االبتدائية يسحن مستوى التّعلـيم والـتعلّم    )7

  ويجعل منظومتنا تواكب أحدث ما وصل اليه العلم في كافة المجاالت.
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  . التّوصيات:9

تسـهم فـي   في ضوء نتائج البحث نحاول اقتراح مجموعة من التّوصيات يمكن أن 
تطوير استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واالتّصال في تعليمية اللغـة العربيـة   

  من أهمها:
تزويد المدارس االبتدائية بأجهزة الحاسوب ووسائطها الالّزمة لالسـتخدام فـي    )1

 تطوير اللغة العربية وترقيتها؛

تكنولوجيـا   إقامة دورات تكوينية للمعلّمين بخصـوص آليـات التّعامـل مـع     )2
 المعلومات واالتّصال وتوظيفها في تعليم اللغة العربية؛

استغالل اإلمكانات العديدة المتوفّرة في بيئة التّعلّم اإللكتروني في تعلـيم اللغـة    )3
 العربية؛

استخدام استراتيجيات تدريسية في تعليم اللغة العربية عـن طريـق الحاسـوب     )4
 قصاء؛تساعد الطّلبة على االكتشاف واالست

ضرورة امتالك معلّمي اللغة العربية لمهـارات الحاسـب اآللـي والحاسـب       )5
 التّعليمي؛

لقبـول معلّمـي اللغـة     ووس�ائطهادراج شرط اجادة استخدام تقنيات الحاسوب  )6
 العربية في التّعليم العام؛

العمل على إقامة دورات تدريبية لمعلّمي اللغة العربيـة عـن كيفيـة اسـتخدام      )7
 اآللي والتّعليمي في اثراء المهارات اللغوية لدى المتعلّمين.الحاسب 
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كاء االصطناعي ودوره الذّ يةإلى معالجة قض يةتهدف هذه الورقة البحث ص:ملخّ

يها استخدم ف التير وما هي المجاالت وكيف تطو هائلة، يةفي بروز موجة تكنولوج
لى أي مدى وصلت حوسـبة  إو ،يةبيعالطّغات وكيف استفادت منه اللّ حيث طورها،

 يـة ؤالرطبيقات في معالجتها آليا وما هـي  التّات ومن حيث البرمجي يةغة العرباللّ
  كاء االصطناعي.للذّ يةالمستقبل

  .يةبيعالطّغات اللّ المجاالت؛ ر؛طوالتّكاء االصطناعي؛ الذّ: يةالكلمات المفتاح

Summay :  This paper aims to treat the issus of the artificial 
intelligence and its role in the emergence of a huge technological 
wave,how it evolved and what areas in which its impovment is 
used,how the natural language are benifited from it,and to what extent 
the computerization of the Arabic language in terms of software 
application in its automated processing and what is the future vision of 
artificial intelligence. 

Keywords : Artificial intelligence, evolution, domains, natural 
languages. 

 

ة: ممقدة علـى مختلـف   ر العلوم بصورة متسارعة، وهيمنة المعلوماتمع تطوي
في عالم الحاسوب ومحاولـة محاكاتـه لـذكاء     يةاإلنسان قفزة نوع المجاالت، قفز

كاء االصطناعي،بحيث عمل اإلنسان علـى إنتـاج   الذّالبشر،وهذا ما اصطلح عليه ب
وضع  كل خبراته وتجاربه وذلك ب آالت وأجهزة تحاكي في قدراتها ذكاء اإلنسان،

في جعل اآللة تعمل تلقائيا من دون تدخله بحيث تصبح قادرة على القيـام بـبعض   
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خـاذ  بل وحتـى القـدرة علـى اتّ    لم تكن مبرمجة عليها من قبل، التيالممارسات 
الوصول إلـى   يةاتي وتطوير نفسها بنفسها بغالذّعلم التّي بها إلى ا يؤدمم القرارات

وهي بذلك تقوم أساسـا علـى    ،ق عليهلعقل البشري إن لم نقل يتفوأداء يضاهي ا
ةيناميكالدفاعل.التّو ي  

كاء االصـطناعي؟ ومـا هـي    الذّوما ه :يةالالتّساؤالت التّهذا ما جعلنا نطرح 
اقتحمها ؟وكيف يمكن استخدامه في برمجـة   التيره؟وما هي المجاالت مراحل تطو

وكيـف سـهل    يـة بيعالطّي مجال معالجة اللغات ف يةالحواسيب؟ وسنقف وقفة متأن
د غات ليصل إلى حوسبتها وسـنحد عامل مع اللّالتّكاء االصطناعي على اإلنسان الذّ
  منها . يةغة العرباللّ

أجهزة الحاسوب في بـدايتها   متعارف أن وكما هكاء االصطناعي:الذّوما ه-1
، فهي قادرة علـى القيـام   ات لربح الوقتل على اإلنسان بعض العمليلتسهوجدت 
كبيرة في وقت قصير اتبعملي كاء االصطناعي حـرص  الذّى بلكن بظهور ما يسم

الباحثون على تطوير الحواسيب بحيث تتعدالبسيطة وفق تها القيام بالعمليات ى مهم
  ما يدرج فيها من معلومات إلى محاولة محاكاتها لذكاء اإلنسان.

 الـذي قني التّار العلمي ويالتّه" االصطناعي على أنّكاء الذّلذلك يمكننا أن نعرف 
تهدف إلى إنشاء آالت قادرة على محاكـاة   التيقنيات التّوظريات النّورق الطّ يضم
 يةمن أجل أن تنتقل من اآلالت نصف ذك يةقنالتّأي محاولة تطوير اآلالت  1"كاءالذّ
  اكي ذكاء اإلنسان.تحاول أن تح يةتعمل بمساعدة اإلنسان إلى آالت ذك التي
 كمااآلالت) والحيوانات و (للبشركي الذّلوك "دراسة للسوكاء االصطناعي هالذّف
لوك علـى اآلالت  السيمكن بها إدخال مثل هذا  التيبل السل محاولة إليجاد ه يمثّأنّ

كاء االصطناعي على الذّف جه بونيه إلى نفس الوجهة، وعرقد اتّو، 2" يةاالصطناع
كاء اإلنساني عن طريق عمل برامج للحاسب اآللـي  الذّدف إلى فهم طبيعة ه " يهأنّ

تعني قدرة بـرامج الحاسـب   وكاء، الذّسم بلوك اإلنساني المتّالسقادرة على محاكاة 
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. 3خاذ قرار في موقف ما، بناء على وصف هـذا الموقـف  اتّ وعلى حل مسألة ما أ
صطناعي ليس القيـام بعمليـات   كاء االالذّ عريف توضيح أكثر على أنالتّوفي هذا 

هذا ما يسـتعمل فـي   ونة خاذ القرار حول معلومات معيما محاولة اتّإنّودة فقط معقّ
ص حالـة  ب حيث يحاول الحاسوب من خالل معلومات تقدم إليه أن يشخّالطّمجال 

العالج المناسب له.وبنوع المرض  اًم قرارالمريض فيقد  
عاريف التّ إنفت السركزت في ذلك على مفهوم وكاء االصطناعي الذّابقة قد عر
 ظان في استعمال كلمة ذكـاء مارك دارموت يتحفّوشارتياك  أن كاء اإلنساني إالّالذّ
برامج للحاسب تحاكي  لإلنسان من خالل يةالن استعمال دراسة القدرات العقليفضو

العلـم  يسـعى هـذا    التيهناك بعض القدرات  تهم في ذلك أنحجو، هذه القدرات
  .4الكالموكاء كالقدرة على اإلبصار الذّب قدرا من لمحاكاتها ال تتطلّ

ةجعل "اآلالت العادوا رتيل بيل فيقدم لنا تعريفا بسيطا وهأمي الت كاآلف تتصر
ـ كتور عادل عبد الدق نراها في أفالم الخيال العلمي"، ويعلّ التي ور علـى هـذا   النّ
يهدف إلى جعل الحاسـوب وغيـره مـن اآلالت    كاء االصطناعي الذّ عريف بأنالتّ

إلى عهـد قريـب    التّيكون لها القدرة على القيام بأشياء مازوكاء الذّتكتسب صفة 
  .5خاطبالتّواإلبداع وعلم التّحكرا على اإلنسان ك

ـ  الذّ عاريف نصل إلى أنالتّإذن من خالل كل هذه   إالّ وكاء االصطناعي مـا ه
 دون أن نغفل على أن ،كاء اإلنساني إلى حد مالذّامحاولة لجعل الحواسيب تحاكي 
لذلك نجد الحاسـوب رغـم   وال يدرك ، وال يفكر  والحاسوب يتعامل مع األرقام فه

ه يعجز أحيانا علـى  أنّ دة إالّالمعقّ يةياضالرقدرته الفائقة في القيام ببعض العمليات 
كاء اإلنسـاني  الذّك فمحاكاة لذل ،الطّفليقوم بها  التيالقيام ببعض العمليات البسيطة 

ـ  ما في بعض خصائصه، لهذا اهتمإنّو يةلن تكون كل ركيز التّالباحثون بهذا المجال ب
على هدفين رئيسيين هما "محاولة فهم كيف يعـالج العقـل المعلومـات المكتسـبة     

  .6كاء"ة للذّمحاولة فهم األسس العامو
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  كاء االصطناعي:اريخي للذّالتّطور التّ-2

كاء االصطناعي منتصف القـرن  الذّفكير في التّ ية: كانت بدااألربعينات مرحلة 
 يـة بدأ مجموعة من العلماء محاولة اكتشاف جديدة لبنـاء آالت ذك  العشرين، حيث

 يـة قمي ثم اختراع آلة يمكنهـا محاكـاة عمل  الركان ذلك "بعد اختراع الحاسوب و
 .7فكير الحسابي اإلنساني"التّ

 يةانالثّ يةأثناء الحرب العالم يةراع الحاسوب ضرورة عسكروكانت محاولة اخت
ل م لتحمـل معهـا اختـراع أو   1941بعد أن جاءت سنة  ظهوره إالّ ه لم يتمأنّ إالّ

  .8هائلة يةثورة معلومات يةتعلن عن بداوحاسوب الكتروني 
ياضـيات  الرن طالب دكتوراه في قسم تمكّ 1951سنة  : فيالخمسيناتمرحلة 

بكات الشّل حاسوب يستعمل (مارفن منسكي) من تنفيذ أو يةمعة برنسن األمريكبجا
 9SNARK.أطلق عليه اسم  و يةاالصطناع يةالعصب

جليا عنـدما عقـد   وكاء االصـطناعي تبـد  وقد بدأت مالمح العلم الحديث للـذّ 
مـن  و يةاألمريك collège Dartmoúthدارموت يةل مؤتمر في كلأو م1956سنة
 Minstyالمؤتمر مارفن ميرسكاني   ن حضرواالذيكاء االصطناعي الذّحثي برز باأ

Marvin هربير سيمون    وertHerbr  10جون مكارثي والين نويل.  
كان هـدف جـون   وكاء االصطناعي"الذّل بوادر نشأة حيث كان هذا المؤتمر أو

اء كالـذّ ة ل مـر تأسيس ميدان جديـد أطلـق عليـه ألو   وتبادل اآلراء وماكارتي ه
  .   11االصطناعي"
: تزايدت األبحاث في هذه المرحلـة وظهـرت   بعينياتالسوينيات تّالسمرحلة 

رات كبيرة فـي  حيث شهدت" تطو، تطوير الحاسوب وتشغيله يةنظريات جديدة بغ
ـ بتحسين طـرق تـدريب هـذه     يةبكات العصبالشّنظريات  يت ب  بكات سـم الشّ
Adalinés "12  كالذّوظهور بعض األنظمةمثل نظام ةيELIZA يمكن  الذيخول الد

ظهـر  م  1969في حوار كالمي جاد مع اإلنسان في أي موضوع كان. وفي سنة 
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كـان  وعلى حل بعض المسائل  اإلدراك والقدرةول رجل آلي يجمع بين الحركة أو
ى يسمshakey .الذّنظرا لكثرة البحوث في مجال وزت فترة كاء االصطناعي " تمي
بعينات ببرالس13صات دقيقة"وز تخص.  

كاء االصطناعي صـناعة حيـث   الذّ: في هذه المرحلة يصبح مانيناتالثّمرحلة 
قطارا لمنطقة  Hitachiمت شركة في تطوير اآلالت فقد صم استخدمت البرمجيات
كي الـذّ لفـاز  التّوتلتها اختراعات أخـرى مثـل    14"م1985سنداي يعمل آليا سنة 

االت ومصعد كهربائيوغس، ـ كاء االصطناعي دخـل ميـدان   الذّ أي أن ناعة الص
كاء االصـطناعي  الـذّ ركات جليا بعدما أصـبحت فكـرة   الشّنافس بين التّليصبح 

حفز الباحثين على تطويره من وقت إلى آخر. املموسة، مم  
  :مرحلة القرن العشرين والمعاصر

 زهـا التـي أنج  يـة جاحات المادالنّة بعد كاء االصطناعي خاصالذّسعت رقعة اتّ
رب الخليج وذلك حفي م  1991باستعماله سنة  يةحدة األمريكو"أعلنت الواليات المتّ

ـ  ، كمـا أن يةتنسيق العمليات العسكروائرات وتوقيت الطّبتهيئة  الح المقـذوف  الس
  .15كاء االصطناعي"الذّطوافي كان مهيئا بنظام التّ

  :ناعيالصكاء الذّفروع -3
  الذيطور الهائل التّ إن كاء االصطناعي في مجال الحواسـيب جعلـه   الذّمه قد

ةيدخل في مجاالت عد، التيالفروع  سنذكر فيما يلي أهم التّبها و اهتمالتـي رات غي 
  أحدثها في حياة اإلنسان:

للحاسوب حتـى   يةبرامج تقوم بنقل الخبرة البشر هي الخبيرة:األنظمة  – 3-1
  .16أصحاب الخبرة في هذا المجال إالّ ن من تنفيذ مهام ال يستطيع تنفيذهايتمكّ

ظم لتساعد أهل االختصاص وتختصر عليهم الوقت، ولـيس  النّوقد وجدت هذه 
دة، فقـد  مجاالت األنظمة الخبيرة متعدولتستبعد اإلنسان إلى درجة االستغناء عنه، 

  غيرها.والكيمياء والجيولوجيا وب الطّاستعملت في 
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أن األولـى تسـتعيد    وت واألنظمة الخبيرة هوالفرق بين أنظمة قواعد البيانا  
فكيـر والمنطـق   التّظم الخبيرة فهي تسـتعمل قـوانين   النّ مخزونة، بينمامعلومات 
17"العام والحس.  

تسـمح لآللـة    التيالبرمجيات وقنيات التّمجموعة من و: هعلم اآلليالتّ – 3-2
تصـميم   وئي، فهبتدخله بشكل جزول اإلنسان ألوك مع بيئتها دون تدخّالسبتكييف 

  .18ة دون برمجة مسبقة"خاذ قرارات مستقلّخوارزميات قادرة على اتّ
 يـتم و فهم لغات اإلنسان،وتوليد وبتحليل  : تهتميةبيعالطّغات معالجة اللّ – 3-3
للحصول على جمـل   يةوليد من بيانات تحتوي معلومات مهيكلة بطريقة حاسوبالتّ

تحويلها إلى تمثـيالت  و يةبيعالطّلغة اإلنسان كذا فهم ومفهومة من طرف اإلنسان، 
ـ 19دة قابلة لالستغالل من طرف برامج الحاسوبمجر ا مـن  . وهكذا نكون قد تمكنّ

الهـدف مـن    نأل ،لهذا األخير يةبيعالطّغة جعل الحاسوب يتواصل مع اإلنسان باللّ
بصورة  يتم اإلنسانوصال بين الحاسب "جعل االتّوه يةبيعالطّغات مجال معالجة اللّ

قد لخـص علـي فرغلـي    و 20"يةأي باستخدام لغة اإلنسان مثل اللغة العرب يةطبيع
  ط:في هذا المخطّ يةبيعالطّمسألة معالجة اللغات 
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بحاجة إلـى برمجيـات    يةبيعالطّغات معالجة اللّ إن  21يةبيعالطّمعالجة اللغات 

غـات  لكتابة، ونقصد بالم أ اآللة، سواء كان ذلك شفاهةوتسهل الحوار بين اإلنسان 
ـ  غيرهـا، و يةاالنكليزو يةيستعملها اإلنسان كالعرب التيغات كل اللّ يةبيعالطّ هم فتس

 ن مـن فهمهـا  فيـتمكّ ،هذه البرمجيات في ترجمة لغة اإلنسان إلى لغة الحاسوب 
نظـم   قنيات فيالتّقد استعملت هذه ووليد، التّوحليل التّ يةالي يستطيع القيام بعملالتّبو

نظم وفهمها وصوص النّتوليده، ونظم قراءة ونظم فهم الكالم واإلجابة عن األسئلة، 
لهما نظري ين أوإلى قسمين مهم يةبيعالطّتنقسم معالجة اللغات و"  ،صوصالنّتأليف 
إلى لغة  يةبيعالطّغة بتحويل اللّ ىية  هذه المعارف تعنسانيات الحاسوبمعرفة اللّوهو

ثانيهـا تطبيقـي مـن    و ،يفهمها الحاسوبفي شكل خوارزميات  يةرياض يةصور
إلنتاج بـرامج   يةظرالنّتعني باستثمار المعطيات  التي يةالحاسوب يةالمعرفتين اللسان
سنحاول فيما يلي إدراج المسـتويات  و22اآللة "وفاعل بين اإلنسان التّتحسين عالقة 

  . يةغة العربنأخذ كمثال اللّو يةبيعالطّللغات  يةمن خاللها المعالجة اآلل تتم التي
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  :  يةللغة العرب يةمستويات المعالجة اآلل-4
بواسـطة تحليـل    يةي هذا المستوى بمعالجة آلظ: حالصوتيالمستوى  –1 -4
عـن  و ،مللشـخص المـتكلّ   يةوتالصتخزين األنماط وتوليد الكالم ووت الصطيف 

توليد الكالم المنطوق آليا بتحويل وتحليله وتصميم أجهزة إصدار الكالم  طريقها  تم
عـالج عيـوب   و 23يةوتالصصوص المدخلة في جهاز الحاسوب إلى مقابالتها النّ
قد أقيمت دراسات في هذا المجال يذكر منها سالم غزالي عـن المعالجـة   وطق النّ
  أليف .التّوعرف التّللكالم المنطوق  يةاآلل
ل برنـامج لإلمـالء   عربي ليصلوا إلـى أو األبحاث في الوطن ال التّولقد تو  
وتي العربي من طرف شركة الصIBM ثم ما يعرف حاليا  وهوة إصدارات تلته عد
ركات في تطوير بـرامج  الشّتتابعت أبحاث و. 24م 1998 سنة IBMViavoiceب 
  وتي .الصحليل التّث العربي من خالل عرف على المتحدالتّ

بـبعض   قد اهتمو ،ى مستوى المفردة الواحدةعل يتم رفي:الصالمستوى  -4-2
أصـل  و ،يـة للجـذور العرب  يـة الثالثّ يةرف العربي مثل " الخاصالصخصائص 
بهـذا  و رفي..الصالميزان و، يةرفالصيغ الص ية، وثنائيةرفالصاألنماط واالشتقاق 

لق عليـه  أط الذيشكيل التّصرفيا في أطوار  يةوضع نموذج لمعالجة الكلمات العرب
ـ د األطوار تشتمل على (المعـالج  رفي المتعدالصاسم المعالج  حـوي النّورفي الص 

  .25شكيل)التّمعالج والمعالج اإلعرابي والمعالج االشتقاقي 
  :يةالالتّقاط النّضمن  يةللغة العرب يةرفالص يةالمعالجة اآلل تتمو 
لي بنظيريه على مسـتوى  رف اآلالصتربط نظام  التي يةالعالقات الخارج – 1
  اللة.الدو وحالنّ

ـ    التـي رف اآللي والصلنظام  يةالمقومات األساس – 2 ث: تشـتمل علـى المثلّ
  وليد.التّوحليل التّواإلحصاء 

  ل:ظام اآللي، وتمثّالنّتدور في فلك  التي يةطبيقات األساسالتّكوكبة  – 3
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  رفي.الصباألسلوب  يةصوص العربالنّ_ ضغط 
  رفي.الصباألسلوب  يةصوص العربالنّ _ استرجاع

  رفي.الصباألسلوب  ية_ تصحيح األخطاء اإلمالئ
  .يةصوص العربلقائي للنّالتّشكيل التّ ية_ دعم عمل

  الكاملة. يةصوص العربالنّ_  قواعد بيانات 
  .26_ ميكنة المعجم العربي

  ةة مشاكل تعيق عملثمالمعالج  يالصغـة  مـر باللّ تعلـق  اآل  إذاة رفي خاص
ـ تؤد التيشكيل التّمن مثل مشكل غياب  يةالعرب بس تشـترك مـع   ي إلى حاالت لُ
وحوي النّورفي الصكل إلزالـة  الشّل إنساني يضبط أحيانا تحتاج إلى تدخّواللي الد
قليل من هذه المعيقات مثل برامج التّلذلك  إيجاد تطبيقات جديدة تحاول و بسهذا اللُ
ص العربي النّبحيث يقوم بتشكيل  RDIأنتجته شركة  الذي arabdiaشكيل اآلليالتّ

 correctorبرنامج صخر للتـدقيق اإلمالئـي   و% 96ة تصل إلى الخام بنسبة دقّ

sakhr ةإذ يقوم باكتشاف األخطاء اإلمالئةالعرب يائعة باإلضافة إلى األخطـاء  الشّ ي
ل يسـه  الـذي  Diacritizer Automaticشكيل اآللي برنامج صخر للتّو يةحوالنّ
  .  27صوص إلى حديث منطوقالنّتحويل  يةعمل

: ليا على مرتكـزين آالعربي  وحالنّاعتمدت معالجة  :حويالنّالمستوى  -4-3
حـوي اآللـي   النّل ل يقوم المحلّاآلخر توليدي ، فعلى الجانب األووأحدهما تحليلي، 

ةلبتفكيك الجملة إلى عناصرها األواسـتظهار العالقـات   ورابيا ) ( أي تحليلها إع ي
حوي بتكوين الجمل علـى  النّا على الجانب اآلخر فيقوم المولد المختلفة، أم يةحوالنّ

حـوي كالحـذف   النّحويـل  التّبعد ذلك تجري عليها عمليات و،  يةصورها األصل
نأخذ كأمثلة لباحثين في هذا المجـال مـنهم   وأخير ...الخ ، التّوقديم التّواإلضمار و

         نبيل علـي والعالج الحاسوبي) والعربي  وحالنّحمن الحاج صالح ( منطق الرعبد 
  .28العربي) وحالنّو( الحاسوب 
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  ةالمعالجة اآلل إنوحللنّ ي ـ النّذلـك لطبيعـة   ون العربي ليست باألمر الهي  وح
لـذلك   إضـمار، ويصيبه أحيانا مـن حـذف    الذيالغموض وذاته  العربي في حد
  هي:ومستويات  ةثالث يةحوي للجمل العربلنّاحليل التّاعتمدت في 

ـ أمن اللبس فيها ف يةبغ ،يةاللّغوقيق للمواد الدوتي الصحليل التّ – 1 اء مـثال  التّ
  ها في آخر الفعل الماضي باختالف حركتها.لتّتختلف دال

ـ ورفي الكامل لجميع مفردات اللغة ال سـيما األوزان  الصحليل التّ – 2 يغ الص
ـ  استقبلها الجهـاز...  يةفإذا أدخل المستخدم وحدة صرف رها،حصن كيم التي م فتقس

  وليد.التّيذهب إلى  أوزان ثموصيغ وجذور ولواحق والكلمات إلى سوابق 
ل ما يناسـب  ليختار منها المحلّ لفظ، المحتملة لكّل يةوضع المعاني المعجم – 3
ياق.الس  

لكل لفظة مثل لفظة  يةتملة في العربياقات المحامل للسالشّركيبي التّحليل التّ – 4
  تأتي صفة.وصاِلح بكسر الالم تأتي اسم علم 

  .29ركيبالتّ الفته فيقيق لكل كلمة الد –اإلمالئي  –وصيف الكتابي التّ – 5
  كْتُب + ن. –تَ  –م َل سابق لَتَكْتُبن تقس :مثل
 صوص توماتيكي للنّحوي يسهل على المستخدم الفهم األوالنّاستعمال المعالج  إن
  حوي نذكر منها:النّاستعملت المعالج  التيطبيقات التّمن و، يةغواللّ

  .يةحوالنّالمصحح اآللي لألخطاء -" 
  . يةبيعالطّخاطب مع قواعد البيانات باللغة التّ-
  .يةإلى العربومن  يةرجمة اآللالتّ-
  .  30بواسطة الحاسوب" وحالنّتعليم -
ى الجانـب  للغة ال يمكنها أن تتخطّ يةالمعالجة اآلل إن  المستوى المعجمي:-4

ةيته البالغة للوصول إلى تحليل الجمل العربالمعجمي ألهمي.  



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
267 

 

  

 ةلت المعاجم الورقلذا تحوةإلى معاجم آل يةإلكترون يي ن مـن اسـتثمار   ا مكّمم
 وحصرها وبسط مفرداتها ،انجازات الحاسوب في مجاالت اإلحصاء اآللي للجذور

  .31واستنباط المفردات الجديدة مستعمليها،ة منها وتبيان المشتقّ
ل مـن  تتحو يةناعة المعجمالصوقد برز علم المعجم كعلم مستقل بذاته وبدأت  
  .يةاإللكترون يةإلى المعاجم اآلل يةاليدو
 وقد تنو "ةعت المعاجم من معاجم مفهرسة، معاجم نصـ  ي ز هـذا  ...الخ ويتمي

مول واالنتظام واالطراد الشّ، كيةقليدالتّر في المعاجم زات هائلة ال تتوفّميالمعجم بم
  .32عديل"التّع ووسللتّ يةقة والوضوح والقابلالدو

 التـي اللي في تحليل الجملـة بالمعـاني   الدالجانب  يهتم  اللي:الدالمستوى -5
 الكلمـات صـوتياً   ذلك بعد تحليل ويتم ،تحملها الكلمات للوصول إلى معنى للجملة

  .نحوياًو ومعجمياً صرفياًو
ل داللي آلي يحتوي على "معجم داللـي  بحاجة إلى محلّ يةاللالد يةفالمعالجة اآلل

اللي علـى  الـد ل ن قدرة المحلّتكو التيعلى القواعد وغة الئحة من مفردات اللّ وأ
  .33استدالل معنى الجمل من معنى المفردات"

ما "يشيع فيهـا مـن    واللي اآللي هالدغوي حليل اللّالتّتعيق  التيالمشاكل  أن إالّ
ةغوي وحقيقته إلى المجاز كاالستعارة والكناجها من واقع االستخدام اللّظواهر تخري 

بمـا   وتصنيفها داللياً يةعابير غير الحقيقالتّب تحديد تلك شبيه، وهذا األمر يتطلّالتّو
معالجتها... فالمعنى مشكلة كبرى فـي   من ثمظام الحاسوبي على تمثلها والنّيساعد 
ـ ، فتعديةظم اآللالنّ ـ  يةد المعنى للكلمة الواحدة وحساس ياق فـي تحديـد داللـة    الس

تنطوي على مفارقات يصعب بسببها  اللةللد يةكل ذلك يجعل المعالجة اآلل الكلمة...
    .34تمثيل هذا المستوى حاسوبياً

  
  



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
268 

 

  

ر حياة اإلنسان منذ ظهوره كعلـم وعكـوف   غيكاء االصطناعي الذّ إن خاتمة:
  رهيبـة  يـة الكترون يـة الباحثين على تطويره جعل العالم يدخل في موجة تكنولوج

ب والكيمياء والبيولوجيا بل وصل األمر فـي  الطّة مجاالت منها ه اقتحم عدنّأحيث 
نستغني فيـه  خذ القرار حيال المرضى فهل سيأتي يوم تتّ يةكالذّاآللة  ب إلى أنالطّ
  بيب؟الطّعن 
 ةبيعالطّغات ا في مجال معالجة اللّأمي،  ر إالّورغم ما وصل إليه من تطـو أن 
راجـع إلـى    وهـذا -البرمجياتال تزال بحاجة إلى تطوير من حيث  يةغة العرباللّ

  والخروج من قوقعتها. يةخول إلى العالمالدلها ب ليسمح-ذاتها في حد يةطبيعة العرب
التّلمتوقع من ا إنكاء االصطناعي أنّالذّم المتسارع لتقنيات قد ال ها ستحدث تحـو

لها إعداد الجيـوش وهنـا   وأو ،في شتى المجاالت يةكبيرا في نمط الحياة المستقبل
كاء الـذّ  ف من مسـتقبلنا فـي ظـلّ   خونتهل يجب علينا أن  ؤال نفسه:السيطرح 

  االصطناعي؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

269 

  الت:االحا

المأمول دراسة وكاء االصطناعي بين الواقع الذّكروش،  يةقمورة باي محمد، خير شهبي، يةمسا 1
ر تحد جديد للقـانون"الجزائ  كاء االصطناعي،الذّ" وليالد، مداخلة البحث في الملتقى يةميدانو يةتقن
  .5ص2018نوفمبر 27-26أيام
 يـة قافالثّرجمة بدار فـاروق لالسـتثمارات   التّكاء االصطناعي، ترجمة قسم الذّبالي ويتياي،  2
  .17ص
مستقبله، ترجمة علي صبري فرغلـي، سلسـلة عـالم    وكاء االصطناعي واقعه الذّبونيه  نآال 3

  .11ص  1993المعرفة، أبريل سنة 
 4العـدد   ، مجلة عالم الفكـر يةبيعالطّغات لّمعالجة الوكاء االصطناعي الذّينظر علي فرغلي،  4
  .770ص18مجلد 

شر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم النّكاء االصطناعي، دار الذّور، مدخل إلى عالم النّعادل عبد  5
  .7ص يةعودالسkast  يةقنالتّ
  .7ابق صالسالمرجع  6
7 ar·wikipedia·org  
  .19كاء االصطناعي صذّالور، مدخل إلى علم النّعادل عبد  8
   .23المرجع نفسه ص 9

  .7المأمول، صوكاء االصطناعي بين الواقع الذّ آخرون،و شهبي يةسام 10
  .23كاء االصطناعي صالذّور، مدخل إلى علم النّعادل عبد  11
  .24المرجع نفسه ص 12
  .24المرجع نفسه ص 13
  .26المرجع نفسه ص 14
  .28المرجع نفسه ص 15
  .27ص 1ط 2007 ودان المفتوحةالسكاء االصطناعي جامعة الذّ علي حجازي، محمد عثمان16
  المعلومات. يةتقنوكاء االصطناعي الذّ www .abah.co.ukمن موقع  17
  .11ص يةيدانمو يةالمأمول، دراسة تقنوكاء االصطناعي بين الواقع الذّآخرون، وشهبي  يةسام 18

 يـة غـة العرب أعمال نـدوة اللّ  ،يةفي اإلدارة االلكترون يةالعربللغة  يةالمعالجة اآلل صديق بسو، 19
  .278- 277ص  2016 يةمنشورات المجلس األعلى للغة العرب ،يةوتحديات اإلدارة االلكترون



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

270 

  .43م ص 1994كاء االصطناعي، مجموعة كتب دلتا الذّوالحاسب  محمد طه طلبه، 20
  .776ص  يةبيعالطّلغات معالجة الوذكاء االصطناعي العلي فرغلي،  21

البصـمة   يـة عرف اآللي على المتحدث العربي في اإلدارة االلكترونالتّينظر نزهة خلفاوي،  22
ةوتالصةأنموذجا، أعمال ندوة اللغة العرب يةتحديات اإلدارة االلكترونو يمنشـورات المجلـس   ي ،

  .332ص  2016
 يـة غوراسـات اللّ الدفي خدمـة   يةالحاسوبتوظيف اللسانيات  حمن بن حسن العارف،الرعبد  23
  .25ص12المجلد  3نتائج، مجلة اللسانيات العددوجهود  يةالعرب

مرجع سابق  ،يةعرف اآللي على المتحدث العربي في اإلدارة االلكترونالتّلفاوي، خينظر نزهة  24
  .334ص
 يـة راسـات اللغو الد في خدمـة  يةتوظيف اللسانيات الحاسوب حمن بن حسن العارف،الرعبد  25
  .266ص يةالعرب

  .302ص1988) تعريبيةالحاسوب (دراسة بحثو يةاللغة العرب علي، نبيل 26
الموقـع   13ص مـوح، الطّوبـين الواقـع    يـة غـة العرب اسـتثمار اللّ  سعد الموسى، ياسمين 27

org.conference  alarabiah.www  
 يـة غوراسـات اللّ الدفي خدمـة   يةالحاسوبحمن بن حسن العارف، توظيف اللسانيات الرعبد  28
  .28نتائج صوجهود  يةالعرب

-262حوي في ضوء الحاسب اآللي ص النّرس الدعبد اهللا محمد بن مهيدي األنصاري،  ليع 29
  net.algadi.wwwبتصرف عن موقع  267

  .416الحاسوب ص وغة نبيل علي، اللّ 30
  يـة ضل للحاسوب في مجاالت خدمـة اللغـة العرب  استثمار أفوسليمان، نحوصادق عبد اهللا أب 31
  .73-72ص  2007ادس، الجزائر الس، العدد يةمجمع الجزائري للغة العربالمجلة و

  .29، صيةالعرب يةغوراسات اللّالدفي  يةتوظيف اللسانيات الحاسوب 32
مقـال   2008أيـار  شـهر   27تقارير العدد  يةاللي اآللي للغة العربالدحليل التّ سمر معطي، 33
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كنولوجي تقنيات حديثة تفاعلت مع المستوى التّلقد ظهرت في المجال  ص:ملخّال
جديدة هادفـة   اًم ، وفتحت آفاقعلّالتّعليم والتّيداكتيكي فأسهمت في تنشيط أساليب الد

 التـي  يـة قنالتّروة الثّكون  يةفالصداخل الغرفة  يةروف البيداغوجالظّنحو تحسين 
علـى  المعاصـرة و  يةالوسائل االلكترون يشهدها العالم المعاصر أفرزت العديد من

علـى وجـه    يـة مو اللّغـة العرب ، فلم يكن معلّ يةكالذّرأسها الحواسيب واألجهزة 
نظـرا   يةقنيـات العصـر  التّمجال  فيرات الحاصلة طوالتّ الخصوص بمنأى عن

يتها القألهمثمارهـا ظهـور األلعـاب     ز المدرسي، ومـن أبـرز  صوى في الحي
ة فـي تـدريس   أضحت ضرورة ملح التيفي ميدان اللغويات  يةعليمالتّ يةااللكترون

غـة  نحـو وصـرف وبال   مـن  يةمواد اللسانيات وعلى رأسها روافد اللّغة العرب
درس اللّغـوي وقـدراتها   الت خادمة للّرها على مؤهنظرا لتوفّ ،وعروض وغيرها

    .يةالميسرة لتقديم األنشطة اللسان
 المـتعلّم عليم، التّ، ية، األلعاب االلكترونيةكنولوجالتّ: الوسائل يةالمفتاح الكلمات

  ، البالغة.يةروافد اللّغة العرب
 

Abstract :  In the field of technology, modern technologies have 
emerged that interacted with the religious level, contributing to the 
revitalization of teaching and learning methods, and opened new 
horizons aimed at improving the pedagogical conditions within the 
classroom because the technical wealth witnessed in the contemporary 
world has produced many means. Contemporary electronics, led by 
computers and smart devices, the teachers of the Arabic language in 
particular were not immune to developments in the field of modern 
technologies due to their extreme importance in the school space, and 
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the most prominent fruits of the emergence of educational electronic 
games in the field of linguistics Which has become an urgent 
necessity in the teaching of linguisticsyllabus, mainly the tributaries of 
the Arabic language, from the way, the dismissal, the eloquence and 
the presentations... And others, because of its availability of the 
qualifications of a maid for the language lesson and its easy ability to 
provide linguistic activities. 

Keywords: Technological means, electronic games, education, 
learner, arabic language tributaries Rhetoric. 

 

ةيشهد عصرنا الحالي ثورة تقن :مةمقدةومعرف يغزت كل المجاالت بما فيهـا   ي
علم المكتسبة بمدارسنا وتحقيـق غايـات   التّ يةحسين المستمر لنوععليم الهادفة للتّالتّ
، وقد استندت  يةفالصين جملة من المهارات في الغرفة المتعلّمأبرزها إتقان  يةربوت

لتقـديم   يةكطريقة عصـر  يةعلى األلعاب االلكترون يةبعض المنظومات البيداغوج
ةة المعرفالمادنويع في عرض المعارف بشكل مرن وسـريع  التّفي قالب شيق ، و ي

 يةعليمالتّ يةرة على أطراف العملالمقر يةراسالدهج دعم أهداف المنا يةاالستخدام بغ
: ـالمعنونة ب يةبات العصر الحديث ، حيث جاءت هذه الورقة البحثوالمواكبة لمتطلّ

  يةفي تدريس روافد اللّغة العرب يةعليمالتّ يةأثر األلعاب االلكترون"
لتسهيل تدريس هذا كمحاولة لتقديم مقترح علمي جديد  -أنموذجا -تعليم البالغة 

التّالبالغي استناد على  الفنةقة ومسلّكنولوجيا واللّعب بطريقة مشوترمـي إلـى    ي
كل المطلوب وتيسير فهم أصولها الشّم هذا األخير بين نحو تعلّالمتعلّم يةتعزيز دافع

مـين  يعانيه طلبتنا في استيعابها ومسـاعدة المتكلّ  الذيالمختلفة وسد ثغرات العجز 
قاط النّز المدرسي ومن أبرز ة في الحيكل المطلوب خاصالشّياغة كالمهم بعلى ص
  راسة:الداشتملت عليها هذه  التيالمركزة 

 .يةعليمالتّ يةاأللعاب االلكترون يةماه ����
 يـة لتحقيـق غا  يـة رها في اللعبـة االلكترون الواجب توفّ يةالعناصر األساس ����
 .يةتعليم
 .يةاللّغة العرب يةفي تعليم يةااللكترون يةيداكتيكالددور األلعاب  ����
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 م.للمتعلّ يةالقدرة البالغ ية) في تنميةعليمالتّ( يةاأللعاب االلكترون يةفاعل ����
وِفـق األلعـاب    يةالمتبعة لتدريس رافد البالغة بطريقـة عصـر   يةالمنهج ����

 .يةااللكترون
 لكتروني.ورة بالغيا عن طريق اللّعب االالصالمراحل المتبعة لتحليل  ����

  :  يةعليمالتّ يةاأللعاب االلكترون يةأ/ ماه
 يـة رة فـي تسـيير العمل  من أبرز األدوات المـؤثّ ية دريسالتّريقة الطّتعتبر   

ـ شـاط  النّكل المطلوب كونها تؤدي دورا بارزا في تفعيل الشّب يةالبيداغوج في الص
اهن بعـدة طـرق   الـر في وقتنـا  ، وقد تم االستعانة  يةعليمالتّتنظيم تقديم المواد و

يـداكتيكي ومعالجـة نـواقص    الدلتوصيل أصول المعارف المختلفة وتنشيط الفعل 
سـيطرت علـى الحيـاة     التيكنولوجيا المعاصرة  التّاستنادا إلى  يةربوالتّالمشاكل 
قنيـات  التّاريخ،  فغيرت بشـكل جـذري   التّبطريقة غير مسبوقة على مر  يةالبشر
وبدلت العديد مـن األنشـطة   ز هذا الحي يةحيث دخت الوسائط اإلعالم  يةدريسالتّ
 التـي فـي العـالم و   يةكونها "األكثر شعب يةااللكترون باأللعابالمستعينة   يةربوالتّ

لفاز "ألعاب الفيديو" أو علـى شاشـة الحاسـوب " ألعـاب     التّتعرض على شاشة 
الخاصة بها أو في قاعات األلعاب م حكّالتّتُلعب أيضا على حوامل  التيالحاسوب و
مـن  من استخدام اليد  المخصصة لها بحيث تزود األفراد بالمتعة و تحد يةااللكترون

  floppy Diskمن ألعاب على األشرطة المرنة يةخالل تطوير البرامج االلكترون
 إلى شبكة األنترنيت ومن ثمة أصبحت تمتاز بنظام ثالثي CDإلى القرص المدمج  

ةورة وسرعة معالجة عالاألبعاد للصـ ونظام معقّد من اإلمكانات  ي ةوتالصالتـي  ي 
بشكل فردي الالعـب   لّعب  ويمكن أن تلعب هذه األلعابر على الالعب أثناء التؤثّ

 الـتّ ، حيـث ن  1ضد الحاسوب أو ضد أشخاص آخرين موجودين على األنترنيت"
جيا الحديثة ال سيما مع انتشـار الحاسـوب   عليم والبيداغوالتّين في اهتمام المختص

ي القـدرة  ها تنقل المعلومات بأسلوب ممتع وتنمبصورة كبيرة في عالمنا العربي ألنّ
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واصل االجتماعي مع اآلخرين والعالم الخارجي التّللمتعلّم  من خالل تيسير  يةالعقل
لوقـت تعـين   ها تمزج بين الجانب البالغي للّغة وفي  نفـس ا عن طريق اللّغة ألنّ

اكرة بسرعة وتبني تراكيـب لغتـه   الذّارس على تذكر المعلومات واختزانها في الد
فه  على صوتياتها الممية  ومدلول الكلمات ومعاني األلفاظ وتُعرزة وسماتها الخاص

تظهـر فـي    يةوصوت يةرات بصررها على مؤثّفيحفظها بيسر وسهولة نظرا لتوفّ
ورة المتحركّالصة لألذهـان واعتمادهـا علـى    نة الجاذبة لألنظار والمحركّة الملو

بواسـطتها قـادرا علـى إدارة     المـتعلّم فيصبح  ،رالتّفكيركيز والتّسرعة االنتباه و
" نشاط منظّم أو مجموعـة   يةعليمالتّهذه األلعاب الحساسة ألن ارمة والصالمواقف 
أو في نسق تعليمي مخطّط لتحقيـق  لميذ منفردا التّيقوم بها  التيشاط  النّمن ألوان 
ـ  يةأهداف تعليم تحقـق أهـدافًا معينـة ذات     يةمعينة تتوافر فيها مواصفات أساس

 المـتعلّم ومراقبته فمن خاللهـا يكـون    المعلّم، تخضع إلشراف 2خصائص مميزة"
وهذا ما تسعى إليه المقاربـة بالكفـاءات إذ يبـذل     يةعلمالتّ يةعليمالتّ يةمحور العمل

منظّمة ذات عالقة بالموضوع المـدروس عـن    يةمجهود وفق شروط معينة منطق
في جو يسـود فيـه    يةيداكتيكالدالب مع المواد الطّطريق اللّعب من خالل تفاعل 

فاعل واالندماج فـي الغرفـة   التّمن  وخلق جوالتّنافس العلمي و يةسلالتّشويق و التّ
ةفالصـ م الفاعـل وب علّالتّهادف نحو فتولّد الميل الفطري للعب ال ي الي اكتسـاب  التّ

  المرجوة. يةعليمالتّمهارات مختلفة وتحقيق األهداف 
 يـة لتحقيـق غا  يـة الواجب توفرها في اللّعبة االلكترون يةب/ العناصر األساس

الغرض المنشود في الحيـز المدرسـي أجمـع     يةعليمالتّي اللعبة لكي تؤد :يةتعليم
ةاديمون في األكالمختصةالعرب ية   عليم االلكتروني على وجـوب توفّ للتّ يرهـا عـد

  شروط ومكونات نذكر منها: 
يشـترط أن   التـي المرجـوة و  يةيداكتيكالد يةبتحديد مالمح الغا يتم .الهدف:1

  يريد بلوغها والوصول إليها. التي(الالعب)  المتعلّمتناسب مرامي 
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مجموعة من القوانين واألسس الخادمـة   ية: تحمل كل لعبة الكترونالقواعد. 2
عرف على كل جوانبها وحيثياتها وآليـات  التّإذ يستوجب  عليمي المرجو،التّللهدف 

  استخدامها ومدى مواءمتها للمنهاج المدرسي.
عليمـي أمـر   التّ: إن عنصر المنافسة أثناء اللّعـب  حديالتّ. روح المنافسة و3

ـ لتّاهائي النّقويم التّضروري للوصول إلى   المـتعلّم ه يسـتنفر قـدرات   حصيلي ألنّ
  علم في حدود ممكنة.التّومستوى ذكائه ونسبة دافعيته نحو  يةوالعقل يةالفكر
الكبرى أمـر ضـروري أثنـاء     يةالقدرات العقلركيز: التّفكير واالنتباه والتّ. 4

اتـه  لمهار يةوتترجم نسبة ذكائه فهي رياضة ذهن المتعلّماللعب كونها تعبرعن فكر 
  .يةاللسان
ّإلى جانب تقديمها المعرفة  يةعليمالتّ ية: إن األلعاب االلكترونيةسلالتّو رفيهالتّ.5

أال  آخر مهـم  اًلبة مطلبفي قالب عصري بشكل سريع فيه ابتكار وإبداع، تحقق للطّ
رفيه وضمان فهـم  التّإذ تسعى إلى الموازنة بين توفير  يةسلالتّوهو عنصر المتعة و

  يداكتيكي.الدتيعاب المحتوى واس
إن تعلـيم   :يـة اللّغة العرب يةفي تعليم يةااللكترون يةيداكتيكالدج/ دور األلعاب 

لـب مـن طـرف المجتمـع     الطّفي عصرنا الحالي يفتقر إلى نسبة  يةاللّغة العرب
نتنا وحواراتنـا  السعلى  يةبالمقارنة مع اللّغات األخرى ، وسبب ذلك سيطرة العام

وكذا عدم ترددها في بيئة حياتنا، وهذا ما أثّر سـلبا   يةاللّغو ية، واالزدواج يةاليوم
تهيئة مناخ صفي مالئم لتعلمهـا   المعلّميداكتيكي حيث فرض على الدعلى الجانب 

م عن طريـق  علّالتّمريحة من شأنها رفع وتيرة  يةتعليم يةفلجأ البعض إلى خلق تقن
ارسـين علـى   الدتساعد كثيرا مـن   التيها "أفضل الوسائل اللّعب اللغوي باعتبار

ر روس وجفافها توفّالدخفيف من رتابة التّمواصلة جهود تحسين رصيدهم اللساني و
 يـة علـى إثرهـا  تنم   ، يتم3وتسعى إلى تحسينها" يةدريبات اللّغومجاال خصبا للتّ

مين من المعجم اللساني للمتعلّمهارات اللغة قراءةً وكتابةً ومحادثةً واستماعا وإثراء 



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
276 

 

  

مكن مـن قواعـد اللّغـة وأساسـياتها      التّخالل تزويدهم بكم هائل من المفردات و
ـ وسيولوجي فـي الغرفـة   السفاعل التّوتعزيز روح المشاركة و ةفالصـ وب ي الي التّ

ممـا يولّـد فـي     يةبكل طالقة وأريح يةوالفكر يةتحفيزهم على إبداء آرائهم العلم
كوسـيلة لتحريـك    ية، وأبرز نموذج استخدم األلعاب اللغويةالجرأة األدب نفوسهم 
ـ " يةم اللّغة العربلبة نحو تعلّالطّ يةدافع ـة موذجالنّطة المدرسة المتوسبأنكاريـا  ي 

ةعليمالتّسات كواحدة من المؤسالمستندة إلى اللعب البيداغوجي في تدريس اللّغـة   ي
رق واالستراتيجيات الممزوجة الطّل تعليم المفردات بابع من خالالسللفصل  يةالعرب

وعلـى    يةتُنتفع في برنامج تعليم اللّغة العرب التي يةباأللعاب كونها الوسائل العصر
 المـتعلّم إذ تمركزت على دور  4"يةفرح يةلها وضع يةأساس كذا تعليم اللّغة األجنب

إضافةً إلى االكتشـاف   يةسلالتّلمرح وبا اًمفعم اًفي وخلقت جوالصشاط النّفي تفعيل 
المرتكـزة   يـة حيو يةعلى مواقف تواصل يةالمبن يةم الفاعل لفنيات اللّغة العربعلّالتّو

بواسطتها توظيف اللّغة بصورة سليمة وربطهـا   الهادفة يتم يةنلسشطات االالنّعلى 
ومساعدة لفترات أطول  معلّالتّمستمدة من صلب الواقع وترسيخ مدة  يةبسياقات حقيق

والعمليـات   يـة ركيبالتّإتقان المرادفات والمتضادات مع فهم البنـى  على "  المتعلّم
 يةالمختلفة، باإلضافة إلى بناء الجمل وأوجه الخطاب وتنم يةاهرالظّ يةالمورفولوج
تلقائيـا  استخداما إبداعيا  يةالب على استخدام اللّغة العربالطّ، فتشجع 5"الفهم القرائي

م  عدا عـن ذلـك   علّالتّ يةبينهم في عمل يةتعاون يةبشكل مبني على مشاركات جماع
ـ  لبة ألنّالطّيعاني منها  التي يةعوبات القرائالصعالجت العديد من   اًها تعتبـر مطلب

دتـه دراسـة قـام بهـا     من مطالب اللّغة والعلوم المختلفة، وهـذا مـا أكّ    اًأساسي
Reitsma1988 ةتهدف إلى استقصاء أثر استخدام األلعاب المحوسبة لتنم التيوي 
راسـة  علـى   الدعلى رأسها مهارة القراءة وقد دلّت نتائج هـذه   يةالمهارات اللّغو
 يـة الب على نفسه واستقالليته لما لها من أثر فعـال فـي تنم  الطّضرورة اعتماد 
والملفتة ألنظار األطفال  6"يةالحاسوب يةعليمالتّقنيات التّالمستندة إلى  يةالمهارة القرائ
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قة بهذه المفردات المتعلّلهم إلى اكتساب زخم من تؤه التيور الملونة الصمن خالل 
ـ   ا األلوان واألشكال المرسومة على الكتاب المدرسي المعتمدة على المالحظـة مم

  يـة عليمالتّشط مع المـواد  النّفاعل التّيستحثهم على المطالعة والكتابة وتدفعهم على 
فوي مما يجعـل  الشّالي تعزيز األداء اللساني التّالحواس وب يةكما تساعدهم على ترب

ا يعودهم على تكوين جمل وترتيبها ونشاط القراءة نشاطًا ممتعبط بينهـا، كمـا   الر
 يةصوص القرائالنّإلى الكشف عن أثر وضع  Enarsdottir 1996هدفت دراسة 

ـ ر لبة بالقراءة وتطـو الطّف اللّعب في زيادة اهتمام وتطبيقاتها ضمن مواق لوك الس
رامي الـد وذلك من خالل تطبيق اللعب  يةقليدالتّعليم التّقافي لديهم مقارنة بطريقة الثّ

فاعـل  التّتـائج إلـى   النّراسة أشارت الدلبة  وبعد تنفيذ إجراءات الطّعلى عينة من 
وإتباع سلوك أفضـل وأكثـر تحضـرا إذ     يةصوص القرائالنّلبة مع اإليجابي للطّ
راسـة مـع دراسـة    الدص وقد توافقت هـذه  النّرامي جزء من الدأضحى اللّعب 

Bernaus1987 "7فيما يتعلّق بضرورة تدريس القراءة على شكل دراميةً ، خاص
على  يةدفع علماء اللّغة العرب الذياللّغة و يةر الحاصل في حقل تعليمطوالتّفي ظل 
 يةاجعة في تفعيل المهارات اللسانالنّالخصوص إلى البحث عن االستراتيجيات وجه 

البـديل   -عبيرالتّإن صح   - يةصالفكانت هذه األلعاب االتّ  المتعلّموتعزيزها لدى 
 كولمــانهمت علــى حــد تعبيــر ســأهــا ألنّ يةالكالســيك يةدريســالتّرق للطّــ

1990(colemen  ـ نافس بـين  التّفيه  في إطار تعاوني يعم ين لتحقيـق  المتعلّم
لذا من دور كبير في المنهاج المدرسي الغايات ضمن مجموعة من القوانين لما أدته 

، وهذا ما نادت بـه  Integral Strategy"8مكملة للمنهاج ية يشار إليها كاستراتيج
ـ العقل يـة اقـات الحرك الطّالحديثة لما لها من دور حيوي في اسـتثمار    يةربالتّ ةي 

المساعدة على الحوار  يةواالنفعال يةوالفكر يةمين ومالءمتها الحتياجاتهم اللغوللمتعلّ
م اللّغة من اإلقبال نحو تعلّى المساعدة عل يةجاهات اإليجاباالتّ يةالي تنمالتّالهادف وب

زام بقوانين محـددة  لتّخالل تنفيذ جملة من اإلجراءات المبرمجة على الحاسوب واال
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فرصة االستكشـاف   المتعلّمفي إطار تنافسي  شيق يفتح أمام  يةتعليم يةغا لتحقيق
لميذ واآللة  التّمناسبة  كونها صلة وصل بين  يةداخل بيئة ديداكتيك يةجربة بفاعلالتّو

القائمة على   يةاجعة الفورالر يةغذالتّالي تمنحه التّعليم وبالتّلإلفادة من إمكاناتها في 
لف ألوان الكالم كتابيـا كـان أو   ويمارس من خاللها مخت  يةحوسب ةينشاطات لغو

شفويا في نطاق منطقي منظّم  "كما استفادت منها برامج تعليم اللّغـات  وأعطـت   
بتطوير نظم تعليم لغاتها ، وكان لهـا   تهتم التيول الدفي العديد من   يةنتائج إيجاب

الـب ونموهـا بشـكل    الطّتطوير لغة على التّدريس والعمل  يةدور كبير في عمل
المجـردة    يةبالمفـاهيم اللسـان   الًحـاف  اًثري اًلغوي اً، فيكوِّن بواسطتها رصيد9كبير"

عن طريق استخدام المفـردات  السليم صال اللغوي الفعال وويكتسب القدرة على االتّ
ويصـح  المه ضبط ك نة من اسم وفعل وحرف فيتمبأقسامها المختلفة المتكو يةاللّغو

ةً في ضـوء انـدماج   عليمي خاصالتّفي الموقف  يةأداؤه اللساني فتجعلها أكثر فاعل
  .يةفي الحياة المدرس يةالوسائط المعلومات

: للمـتعلِّم  يةالقدرة البالغ ية)  في تنميةعليمالتّ( يةاأللعاب االلكترون يةد/ فاعل
 اهن من أهم مشكالت تعلـيم اللّغـة  رالإن تدريس رافد البالغة بمدارسنا في الوقت 

لها أثر كبيـر   التيالخاطئة المستخدمة في تطبيقها والتّقنيات ومرد هذه األخيرة هو 
محاولة  يةهذه القض يةم، وقد تداولت عدة أبحاث علمحصيل األكاديمي للمتعلّالتّفي 
المنتهجة حاليا لتعليم هـذا   يةاداكتيكالدرق الطّ، ومن أبرز يةلبالسقليل من آثارها التّ
ةافد األدبي الجمالي هي األلعاب االلكترونالرةعليمالتّ يي ةمستندات العمل كونها أهمي 

ش وتدفعهم نحو اإلبداع "تهدف إلى إيجاد يالمتعلّمين بالواقع المع"تربط  يةالبيداغوج
شويق ممـا  التّإلثارة ولتوليد ا يةسلالتّحصيل العلمي مع التّمناخ  تعليمي يمتزج فيه 

وهي نفسها  10م بشكل فعال"علّالتّفكير والتّم ويساعده على ممارسة علّالتّلميذ يحبب للتّ
لميـذ وزيـادة   التّالبالغة إضافة إلى إضفاء طابع رونقي على لغة  يةمساعي تعليم

ـ  يةدريسالتّ يةشويق عنصر أساسي في العملالتّإثراء فصاحة لسانه ف ه وهذا ما نلمس
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 يـة بغ يـة يداكتيكي لتعليم روافد اللّغة العربالداللعب االلكتروني  يةفي استخدام تقن
عن طريـق   يةم ومساعدته على اكتساب مهارات لغوللمتعلّ يةتوسيع المفاهيم اللسان

م الفعال بأسلوب فيه متعة عدا علّالتّزه على االنتباه وتعزز دافعيته نحو األلعاب فتحفّ
 يةووجدان يةالستخدامه قدرات عقل يةفالصله عنصرا إيجابيا في الغرفة عن ذلك جع

استمتاع باكتساب الخبـرة ال سـيما إذا تعلّـق األمـر      يةعلمالتّ يةإذ يصاحب العمل
الهائلـة المسـتعينة    يةبالميدان البالغي من خالل االستفادة من اإلمكانات الحاسوب

فاعل القـائم أثنـاء اللّعـب    التّلة في العرض والمتمثّدة المتعد يةكنولوجالتّبالوسائط 
فـي االعتمـاد علـى األلعـاب      يةركات العربالشّم" وهذا ما استدعى بعض علّالتّو

 يةحوالنّدريب على أصولها التّو يةاللّغة العرب يةبتعليم تهتم التيو يةالعرب يةالحاسوب
إجمالًا  يةعليمالتّكما دخلت األلعاب  واختيار القوافي المناسبة يةوالعروض يةرفالصو

مثل: ألعاب الكلمات  يةإما كجزء من القواميس الحاسوب يةعليمالتّفي معظم البرامج 
م الحقائق والمفاهيم والمبادئ والحروف، أو بتخصيص فقرات وتمرينات لها بعد تعلّ

ـ او يـة م وجعله أكثـر جاذب علّالتّأكيد على وتستخدم هذه األلعاب للتّ دريب علـى  لتّ
تكشف للمـتعلّم دقـائق    ية، خاصة أن بالغتنا العرب11فكير"التّالمستويات العليا من 
النّقه األدبي ولغته وتثري مهارة تذون لـه   قدي وباألخصبالغة قرآننا الكريم وتكو

الـدقيق  اللغوي  وق القح والحسالذّأثير في اآلخرين إذ تعتمد على التّسمة اإلقناع و
المنتهجة في تدريسها كانت تقدمها فـي قالـب    يةقليدالتّ يةيداكتيكالدرق الطّ أن بيد

مبهمة وهذا ما تشهده جل  يةدة وأمثلة شعرمعقّ يةلساني جاف باستخدام شواهد قرآن
راسـة  الدهذه المشكلة  قدمت هذه  يةحتى يومنا هذا  ونظرا ألهم يةعليمالتّالمناهج 

المسـتندة علـى    يةافد ضمن إطار المعلوماتالرلتقديم هذا  ةيبعض الخطط األنموذج
لتناسب المعطيات الحديثة وتكون بؤرة االنطالق مـن   يةعليمالتّ يةاأللعاب االلكترون

المعاصـرة والخـروج مـن     يةكنولوجالتّعلى استخدام الوسائل  المعلّمخالل تأهيل 
الر وتين العملي القديم، "ألنال في تعليم اللّغة العربدت راسات أكّالدـة دورها الفعي 
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األخرى على رأسها البالغة كونها تزيد من سرعة العمـل مـن    يةواألعمال اللّغو
وتدفع الباحـث   يةشاطات اللسانالنّفي  يةوالموضوع يةق المنهجوتحقّ يةالعلم يةاحالنّ

، إذ زاد االهتمـام  12"يةاللغوي ألن يكون دقيقًا وموضوعيا وسريعا في بحوثه اللّغو
في مجال اللغويات نظرا لتأثيرها  يةعليمالتّ يةمن األلعاب اللسان يةوعالنّالكبير بهذه 

درب على فروعها التّو يةم اللّغة العربفل ودفعه نحو تعلّالطّ يةالكبير على سيكولوج
منظّمـة  بطريقة مقنّنـة   يةالمختلفة فاعتمد عليها المربون في بناء أنشطتهم المدرس

مجرد نقل المعارف المختلفـة بـل    يةيداكتيكالد يةمتسلسلة فبواسطتها ال تصبح الغا
قْبل التّى ذلك إلى البحث عن عنصر تتعدعلى استلهام  المتعلّمشويق واإلثارة حيث ي

 يـة ظرالنّركيز" فتقـرب المفـاهيم   التّفاعل والتّالمعلومات المختلفة في جو يسوده 
ـة ر لـه إمكان سيحلّلها بالغيا وتوفّ التينيته وتيسر له فهم الكلمات دة إلى ذهالمجري 
عن طريق تقديم جملـة مـن    يةوأخطائه األسلوب يةصحيح الفوري لهفواته اللغوالتّ
زه على استكشاف موضوعات ليست فة مع قدراته كما تحفّالمتكي يةدريبات البالغالتّ

رات موجودة ضمن المقرةراسالدمن خالل ي ـة صوص األدبالنّق تذوـ و ي واهد الشّ
واألمثلة المقديء الملفت لهذه األلعاب في تـدريس  الشّو ،13ق"مة في قالب لغوي شي
ورة المعبرة عن رونق األسلوب اللغوي البالغي الصها تمزج بين جمال البالغة أنّ
أللوان أثير في المتلقين خصوصا إذا احتوت على  االتّور لها طابع الصالممزوج  ف

اهد القرآنـي أو فصـاحة القـول    الشّالمبرِزة إلعجاز  يةمزالروالحركات  يةالموح
وضيح واإلبانة والجمال البصري الملفت لألنظار التّأثير والتّعري فيلتقي عنصر الشّ
فسحة جميلة لتلقي منهل  يةاحر لألذهان فتصبح اللعبة االلكترونالسونق اللغوي الرو

  فس .النّرويح عن نًا وبديعا ومعاني وفي الوقت نفسه مجالًا للتّعلوم البالغة بيا
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وفـق األلعـاب    يةالمتبعة لتدريس رافد البالغة بطريقـة عصـر   يةذ/ المنهج
  :  يةااللكترون

  
  
  

  



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

282 

  

             
  لوحة المفاتيح                               

أ –ورة الص-                                           ب –ورة الص-      
  ور بالغيا عن طريق اللعب االلكتروني:الص/ المراحل المتبعة لتحليل   
عليمي والوصول إلى التّتخدم الهدف  التي يةنوع اللّعبة االلكترون المعلّماختيار  ����
واضحة  يةة بالغورتين، فينطلق هذا األخير إلى تقديم مادالصابط بين الرشبيه التّنوع 

ـ ورة لتهيئة الصوت والصوسيط إعالمي (الحاسوب) المستند على مستعينُا ب ين المتعلّم
 نافس العلمي الهادف، مشيرا وشارحا لقواعد اللعبة وشروطها.التّعلى 
 .يةعليمالتّقر على زر (إبدأ) إشارة على انطالق اللعبة النّ ����
ـ االستفسارات حـول  من طرح جملة  ���� ـ ورتين الص اهرتين علـى شاشـة   الظّ
مرتبطة  يةوتر شرط أن تكون تلك األسئلة مجهزة أوتوماتيكيا ضمن اللعبة اللغوالكمبي
سبة لك؟ ماذا تفهـم مـن   النّورة (أ) بالصل المرجوة مثل: ماذا تمثّ يةيداكتيكالد يةبالغا
ورة (ب)؟ ما العالقة الصابطة بين الرورتين؟  الص 
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ين إذ يبادر كل منهما في تقديم المتعلّمنافسي بين التّفي هذه الحالة ينطلق الجو  ����
واب واالستحسان من طرف األستاذ في إطار فيـه متعـة   الثّحيحة ونيل الصاإلجابة 
 ق.الب للمتفوالطّوكذا تشجيع  يةوتسل
تكون طريقة اإلجابة عن طريق وضع خانة لكتابتها فإذا كانت صحيحة يكون  ����
ن باللون األخضر في أغلب األلعاب ويالرـ لحق بتعليمة (تـابع) وب مز () ويدو الي التّ

ةجة في المرحلة الموالتتواصل األسئلة المتدرـا إذا   وصولًا إلى الهدف المنشـود،  يأم
وفي الغالب يكون باللون األحمر وتعاد المرحلـة   (x)مز الركانت خاطئة فيرمز لها ب

 الب.من جديد إلعطاء فرصة للطّ
، كما يستخدم مجموعة من ورتينالصعرف على على حواسه للتّ المتعلّميعتمد  ����

ابطة بينهمـا  الرعالقة ور واالنتباه لمعرفة الالصركيز في التّالكبرى ك يةالقدرات العقل
ـ ورة (أ) (األم)، والصف على عرالتّبعد  المتعلّم: يطرح على فهنا مثلًا ورة (ب) الص

يربط األ الذيها: س: ما (مدرسة) جملة من االستفسارات الهادفة أهمبالمدرسة من  م
شـبيه  التّكان ، س: ما أريةثم المرحلة الموال ...؟ الجواب: (المشابهة)يةالوجهة البالغ
به (مدرسـة) ...، المرحلـة   ؟ اإلجابة: المشبه (األم) والمشبه ورتينالصالموظفة في 

ـ شبيه ووجـه  التّاإلجابة: أداة إذن: ما هي األركان المحذوفة؟  س: .....يةالالتّ  بهالشّ
ه بـه  ه والمشـب شبيه المشـب التّركني  يذكر فيه الذيشبيه التّ: ما نوع يةهائالنّالمرحلة 

، وعلى هذا األسـاس يسـتخلص   به؟ الجواب: تشبيه بليغالشّوتحذف فيه األداة ووجه 
، وبهـذا المنـوال تسـير اللعبـة     هـائي النّقويم التّبنفسه ليصل إلى  الخالصة المتعلّم

 واب والخطأ.الصين بين المتعلّمرجح مع تأ يةااللكترون
المرتبطة بالموضوع المـدروس   يةدريبات اللغوالتّتعزز اللعبة بمجموعة من  ����

"  يـة قنالتّالب في بناء درسه، ويقوم بحلّها وتسمى هذه الطّاتبعها  التي يةبنفس المنهج
فيدخل  يةاندريب والممارسة " تسعى إلى إعطائه فرصة إلتقان مهاراته اللسالتّطريقة 

حيحة أو تصحيح اإلجابة الصاإلجابة على الحاسوب، ويقوم الحاسوب بتعزيز اإلجابة 
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 يـة يات اللّغة العربفنّية تجتمع فيها كل الخاطئة، والجدير باإلشارة أن اللعبة االلكترون
نفسه يستخدم مهارة االستماع والقراءة والكتابة والمحادثة فـي نفـس    المتعلّمإذ يجد 

 قت.الو
ـ فوق في تقديم اإلجابة التّعند االنتهاء من اللّعبة و ���� ـه  الصالمـتعلّم حيحة يوج 

"إلى اللقاء"، وينقـر علـى    مثل: "لقد أنهيت نشاطك بنجاح"، يةببعض اإلشارات اللغو
 زر الخروج.  
  :  الخاتمة

ى لد يةالمهارات اللغو يةالمعاصرة على أن تنم يةراسات البيداغوجالدمعت جألقد 
ّ، شـرط اسـتخدام    يـة ربوالتّ يـة عن طريق استعمال األلعاب االلكترون تتم المتعلّم
بما فيها البالغة وانتقـاء األمثلـة    يةوافد اللسانالردرج في تقديم التّم وخطيط المحكّالتّ
اجعـة  الر يـة غذالتّمن خالل تقديم  يةصالنّوتحقيق المقاربة ة الشّواهد واألساليب بدقّو

لديهم، والعمل على تكـوين   يةمائالنّمين مع مراعاة الخصائص مستمرة للمتعلّبصورة 
الحديثة ، وقد أكد العلماء والباحثون فـي هـذا    يةربالتّتتواءم وفلسفة  يةبيئة ديداكتيك

ةالمجال على أهمةاستخدام األلعاب االلكترون يـة في تعليم يـة اللغـة العرب  يـةً   يعام
ةةً حيثّ أضفت  مسحة تجديدوتدريس البالغة خاصمـن   ي تعتني بكل حيثياتها  سواء

ـ    يةالمضمون وسعت إلى خلق نظر مالشّكل أ يةناح الب متكاملة فـي توصـيلها للطّ
رفيهي فقط بل االهتمـام بجانـب   التّحسيني والجمالي والتّركيز على دورها التّوعدم 
ت طالبنـا علـى تحليـل    صوص المدروسة كما ساعدالنّياغة وطابع الصركيب والتّ
 يـة داولالتّصوص تحليال منطقيا وعودتهم على ربط المفاهيم المختلفـة بوظائفهـا   النّ

المختلفة معتمدين بواسطتها على  يةور البالغقيق للصالدصوير التّوكونت لديهم روح 
ةقة والموضوعالدحصـيل  التّهمت فـي رفـع وتيـرة    سأفسير كما التّرح والشّفي  ي

، وقد يةتشويق يةمن خالل توفير تدريبات لسان يةيمي لمختلف أنشطة اللّغة العرباألكاد



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
285 

 

  

ارتأينا أن تكون ناجعة ولو  التي وصياتالتّراسة المتواضعة جملة من الدأفرزت هذه 
  رس البالغي وِفق اللعب االلكتروني وأبرزها مايلي:الدبشكل نسبي في تيسير 

ين وميـولهم والقـادرة   المتعلّملمناسبة لحاجيات ا يةضرورة انتقاء اللعبة اللغو ����
 على سد مواطن العجز البالغي لديهم.

 يةلبالسين لتفادي آثارها من طرف المختص يةضرورة تقويم األلعاب االلكترون ����
ا عـن طريـق إجـراء    النّبمدى خطورة ذلك على أطف يةوعالتّوأبرزها العنف ونشر 
هادفة تتواءم مـع قـيم المجتمـع     يةإيجاب يةم، وتصميم لعب تعلييةمحاضرات توجيه

داخـل الحجـرة    يـة يداكتيكالد يـة فاعل اإليجابي بين أطراف العملالتّافعة نحو الدو
ةراسالدي. 

ـ قنيـات  التّم حول للمعلّ يةضرورة إجراء دورات تكوين ���� حيحة السـتخدام  الص
م اللّغة لتعلّ المتعلّملدفع  يةائب مع هذه األلعاب االلكترونالصعامل التّالحاسوب وطرق 

فنيا وفهمها واستنباط مواطن الجمال فيهـا   يةصوص األدبالنّ، وتأهليه لتذوق يةالعرب
السـتيعاب المعـارف    يةقليدالتّرس البالغي وتغيير طرائق تدريسه الداالرتقاء ب يةبغ

 ه المبادئ.حول هذ يةواضحة وجِد يةالجديدة في علوم اللّغة والعمل على صياغة رؤ
واحـدة وربطهـا    يةفي غا تصب التي يةبط بين الوحدات البالغالرضرورة   ����

في أداء المعنـى   يةوالجمال يةبالعالم االلكتروني في إطار يركز على وظائفها اإلبالغ
 المطلوب.

والحصول على اإلجابـة بهـدف    يةضرورة احتواء اللعبة على أسئلة توجيه ����
 يـة على إدارة الحوار العلمي الهادف وتعزيز الجـرأة األدب  مالمتعلّاالستفادة وتدريب 
 عبير عن آرائه بكل طالقة.التّلديه من خالل 

قيقة لسـلوكات  الدة والمالحظة ركيز على عنصر المراقبة المستمرالتّضرورة  ����
ربوي واستراتجيات فاعلة فـي  التّقويم التّين أثناء اللّعب باعتبارهم أهم دعامات المتعلّم
 الب خصوصا إذا تعلّق األمر بالجانب البالغي.للطّ يةدرة األدائالق
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 االحاالت:

 في عصر العولمة، دار المسيرة، عمـان األردن  يةحروري، مها حسني، األلعاب االلكترونالشّ 1
.46، ص2008، 1ط
هرانـي، األلعـاب   الزوسري، بدر بن فهد آل تميم، محمد بـن أحمـد   الدلح العمور فالح بن صا 2
.03ص  ،ين بالمدينة المنورةالمعلّم يةكل ،ربيشيالطّمذكرة تخرج تحت إشراف علي  ،يةعليمالتّ
في تعليم اللغـات   يةاأللعاب اللغو ،محمود إسماعيل صيني ،ينظر: ناصف مصطفى عبد العزيز 3

.9، ص ه1403 ،ياضالر ،يخالشّدار  ،يةاألجنب
ابع بالمدرسة المتوسطة السللفصل  يةربوي في تعليم اللّغة العربالتّعب لتأثير ال سري سونارتي، 4

 2016،يـة عليمالتّوالعلـوم   يةربالتّ يةكل ،بأنكاريا يةالحكوم يةالجامعة اإلسالم ،بأنكاريا يةالحكوم
.05ص

5 https://www.buhoth.com/full-article-1/ :2019-10-8، اطلع عليه بتاريخ.
 يـة المحوسبة والعاد يةاللّغو يةربوالتّأثر األلعاب  ،محمد محمود الحيلةّ، غنيم عائشة عبد القادر  6

جـاح للعلـوم   النّمجلة جامعـة   ،يابع أساسالرف الصلدى طلبة  يةعوبات القرائالصفي معالجة 
.16، ص2002، 2، العدد16المجلد ،فلسطين ،يةاإلنسان

 يـة المحوسبة والعاد يةاللّغو يةربوالتّأثر األلعاب  ،محمد محمود الحيلةّ، غنيم عائشة عبد القادر 7
.18-17ص ،ابع أساسيالرف الصلدى طلبة  يةعوبات القرائالصفي معالجة 

.08ص ،هالمرجع نفس  8
لدى  يةاألنماط اللغو يةفي تنم يةفي منهاج اللّغة العرب يةأثر استخدام األلعاب اللغو ،قاسم البري  9

.24ص  ،2011 01، عدد7مجلد  ،يةربوالتّفي العلوم  يةالمجلة األردن ،يةطلبة المرحلة األساس
10  http://nbatnablogblogspotcom.blogspot.com 10.10.2019، اطلع عليه بتاريخ.
14ص ،2012،ياض، جامعة الملك سعودالر، يةهراني، تعريب األلعاب االلكترونالزباسم  11
بحـث مطبـوع    ،في الحاسوب يةاللسانيات وبرمجة اللّغة العرب ،ركالنالزمحمد علي  ينظر: 12

 مكتبة الملك عبـد العزيـز   ،المعلومات يةفي تقن يةندوة استخدام اللّغة العربجل العلمي لالسضمن 
53ص ،1993ياض،الر.
 يـة تطبيق يةنظر ية(رؤ يةتدريس البالغة العرب ،فائزة العزاوي ،حمن الهاشميالرعبد ينظر:  13 

.295-294ص ،م2005عمان، األردن، ،دار المسيرة ،محوسبة)
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كاء االصـطناعي  الـذّ  يةعنونّاها بـ: "فاعل التيتسعى هذه المداخلة  ص:الملّخ�
كاء الـذّ  يـة "؛ إلى تقديم تصور موجز عـن نظر يةوأثرها في هندسة المعاجم اآلل

خاصة، ممـا   يةاآلل يةناعة المعجمالصتاحه على اللسانيات عامة واالصطناعي وانف
 يـة كنولوجالتّرات طـو التّإليه  آلتّأدى إلى مزيد من الخلق واإلبداع في حضن ما 

أفادت بشكل كبير من تطبيقـات   التيمرات الثّأحد أهم  يةوتعد هندسة المعاجم اآلل
 يـة قمالربيعـة  الطّ، إذ تـوفّر  يـة بيعلطّاكاء االصطناعي في معالجة اللّغـات  الذّ
كاء االصطناعي مجاال مختلفا ال يمكن العثور عليه في البيئـة  للذّ يةاآلل يةيناميكالدو
فـي توظيـف    يـة كاء االصطناعي من طفـرة نوع الذّللمعاجم، لما حقّقه  يةقليدالتّ

ظل المشـروع اللسـاني    ومكْينَتها في يةواستغالل تطبيقاته في هندسة المعاجم اآلل
  .في هذه المداخلة طرق إليهاالتّنحاول صورات التّالحاسوبي العالمي؛ جملة من 

هندسة  -كاء االصطناعي الذّتطبيقات  -كاء االصطناعي الذّ: يةالكلمات المفتاح
  المشروع اللساني الحاسوبي. - يةاآلل يةيناميكالد - يةالمعاجم اآلل
ـ ة تصون وتحفظ تراثهـا مـن   لألم يةعجم ذاكرة حإذا كان الم تقديم: ياع الض

تصون تكامـل المعـارف وتالقحهـا، وإذا كـان      يةه مؤسسة اجتماعوال؛ فإنّالزو
الحاسوب أداة من أدوات العمل المهمة في صناعة المعجم لما أصبح يـوفّره مـن   

ـ التّخزين والتّى في قدرته على خدمات جليلة؛ فقيمته تتجلّ حيـين  التّداخل ورتيب للم
 التـي كاء االصطناعي الذّ؛ نتيجة تطبيقات )1(عديل واإلضافة والحذف...التّ يةوإمكان

  انتشرت على نطاق واسع.
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قمنة فإن اجتماع هذين الجانبين ووجـود  الرعصر  قدم الحاصل في ظّلالتّومع 
قنيـات  التّالعالقة الوطيدة بينهما، وتضافر أهل االختصـاص بتوظيـف وتسـخير    

ةقمالرةفي خدمة األنظمة اللّسان يةوالوحدات اللّغو يوبعث المعارف القديمـة فـي    ي
 يـة ، ومكتبات ومسـتودعات رقم يةمستحدثة، نتج عنها بنوك مصطلحات يةحلة رقم

  بأشكالها المختلفة. يةومحركات بحث، ومواقع ترجمة، والمعاجم اآلل
؛ إذ نحاول فيها اإلسهام يةورقة البحثوتعد هذه األخيرة محور دراستنا في هذه ال

 يـة كاء االصطناعي في هندسة المعاجم اآللالذّ يةبشكل أو آخر في إبراز مدى فاعل
مما جعله معجما مواكبا للعصر ومستجيبا لحاجيات المستخدم العربي، وقوفا عنـد  

ـ كاء االصطناعي، وانفتاحه على اللسـانيات عامـة و  ظري للذّالنّاإلطار  عة ناالص
  خاصة. يةاإللكترون يةالمعجم
ةال: ماهأوأي علم من العلوم البشر كاء االصطناعي:الذّ ي ةإنأن يكـون   ي ال بد

ثالثة؛ كان قد حقّقها علماؤنا العرب القدامى عندما أرسـوا منـاهج    يةله أبعاد فلسف
  البحث العلمي، وهذه األبعاد هي:

 حد العلم؛ أي ماهيته. -

 يعالجها. التياهرة الظّأي موضوعه أو مادة العلم؛  -

 يريد تحقيقها. التي يةفعالنّو يةالعلم، أي البراغمات يةغا -

كاء الـذّ لقـد ظهـر    غايتـه):  -موضوعه  -كاء االصطناعي (مفهومهالذّ. 1
االصطناعي في حدود الخمسينيات من القرن الماضي نتيجة ثـورتي المعلومـات   

  :)2(رمي أبحاثه إلى تحقيق هدفين رئيسين هما، وتCybernétiqueيبيرنتيقا السو
 كاء اإلنساني عن طريق محاكاته.الوصول إلى فهم عميق للذّ -

 االستمثار األفضل للحاسوب والعمل على استغالل إمكاناته كافة. -

 ، ومحاولـة فهمهـا  يةبيعالطّوتظهر هذه األهداف في محاورة الحاسوب للغات 
 ى شكل بيانـات أو قواعـد أو معطيـات   عل وتطوير أنظمتها وبرامجها، بتوليدها
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ـ و يـة حوالنّومعالجتها من نواحي الكتابة وتصحيح اإلمـالء والقواعـد    ةرفالصي 
  رجمة...التّوالمعاني و

كاء االصطناعي جعلنا نعيش مرحلة مبهمـة فـي تحديـد    الذّوغموض مفهوم 
من علوم  ه: "علمكاء االصطناعي، لكن يمكن أن نقول أنّد ومضبوط للذّتعريف محد

رة لبرمجـة القيـام بأعمـال    تبحث عـن أسـاليب متطـو    التيالحاسوب الحديثة 
  تنسب لـذكاء اإلنسـان   التيواستنتاجات تشابه ولو في حدود ضيقة تلك األساليب 

كاء اإلنساني وتحديد أبعاده، ومن ثم محاكاة الذّفهو بذلك علم يبحث أوال في تعريف 
خاذ القرارات بشـكل  علّم واالستنباط واالستنتاج واتّالتّعليم والتّ؛ ك)3(بعض خواصة"

  يملكه اإلنسان. الذيخاذ سلوك ذكي كاتّ يةيعكس كيف
غيـر  كاء االصطناعي بأنّه: "ذكاء يظهر عند كيان اصـطناعي  الذّكما يعرف 

 يـة هذا العلم بتطوير خوارزميات وتقنيـات ذك  طبيعي من صنيع اإلنسان، ويعنى
وبوتات بحيث تمتلك سلوكا ذكيا في أداء المهام أو فـي  الرولتطبيقها في الحواسيب 

  .)4(حّل المشاكل"
كاء االصـطناعي  الذّدد تذهب الباحثة سناء منعم إلى القول بأن: "الصوفي هذا 

 ذج كامل عن اإلنسان جسدا وتفكيـرا موح إلى تطوير نموالطّمشروع علمي يتميز ب
يقوم بها العقـل   التيالمعقدة  يةهنالذّليات ويبقى هدف هذا العلم الجديد هو فهم العم

إلـى مـا    يـة هنالذّفكير، ومن ثمة ترجمة هذه العمليـات  التّالبشري أثناء ممارسة 
  .)5(تزيد من قدرة الحاسوب على المشاكل المعقّدة" يةيوازيها من عمليات حساب

كاء الـذّ  كاء االصطناعي إلى تحقيقه هو فهم ملكةالذّيروم  الذيفإذا كان الهدف 
  :)6(كاء اإلنسانيالذّعريف تجعلنا نحدد أهم مظاهر التّاإلنساني؛ فإن صعوبة 

ـ  التيل إلى حّل المشاكل وصالتّ - جوع إلـى المعلومـات   الرتواجه اإلنسان ب
 .يةرة لديه، وتقديره للموقف، وخبرته في الحياة، واستنتاجاته المنطقالمتوفّ
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على تقسيم الموقف وعواقب كـل احتمـال   خاذ القرارات بناء القدرة على اتّ -
 ونتائجه.

مييـز بـين أنـواع    التّالي القـدرة علـى   التّجريد وبالتّعميم والتّالقدرة على  -
 المعلومات.

جربة إلـى مواقـف أخـرى    التّتحديد أوجه تشابه المواقف المختلفة، ونقل  -
 جديدة.

 اكتشاف األخطاء وتصحيحها. -

  طبيق.التّلممارسة وعلّم من خالل االتّاكتساب المعلومات و -
7(كاء االصطناعي فيالذّضح الفرق بينه وبين ا سبق؛ يتّمم(:  
موذج، فاإلنسان قادر على اختـراع وابتكـار هـذا    النّالقدرة على استحداث  -

موذج الحاسوبي هو تمثيل لنموذج سبق استحداثه في ذهـن  النّموذج، في حين أن النّ
 اإلنسان.

موذج، فاإلنسان قادر علـى  النّخالصها من يمكن است التيأنواع االستجابات  -
مثل االبتكار واالختـراع واالسـتنتاج    يةهنالذّاستعمال أنواع مختلفة من العمليات 

تقتصر على استنتاجات محـدودة طبقـا    يةبأنواعه، في حين ّأن العمليات الحاسوب
ـ لقوانين متعارف عليها يتم برمجتها في البرامج نفسها، ويتركز أصل علـم   كاء ذّال

مـاذج فـي ذاكـرة    النّتدرس أساليب تمثيل  يةاالصطناعي في أبحاث بحتة ونظر
طابق بين عناصرها واختزال أهدافها وإجراء أنـواع  التّالحاسوب، وطرق البحث و

االستنتاجات المختلفة مثل االستنتاج عن طريق المنطق أو عن طريق المقارنـة أو  
  عن طريق االستقراء.

كاء االصطناعي إلى الذّيمكن تصنيف تطبيقات  االصطناعي:كاء الذّ. تطبيقات 2
  : )8(وهي يةمعظم مجاالت حياتنا اليوم ، تمسيةأربعة مجاالت رئيس
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  ).les systèmes expertsظم الخبيرة (النّ
  ).les systèmes d'apprentissage automatiqueعليم اآللي (التّنظم 

  للغات يةنظم المعالجة اآلل
 ( les systèmes de traitement automatique des langues.) 

  لإلنسان. يةوالحرك يةنظم محاكاة القدرات البصر
ر الحاصل فـي  طوالتّشكّل  كاء االصطناعي وانفتاحه على اللسانيات:الذّثانيا: 

كاء االصطناعي لدرجة أنّـه أصـبح   الذّكنولوجيا حافزا للمضي قدما في تعزيز التّ
له دعائمه وأسسه، يجمع بين العديد من العلوم األخرى كالبرمجة علما قائما بذاته، 

  .)9(فس والفلسفة...النّياضيات وحتى علم الروالمنطق و
عمق التّ" يةكاء االصطناعي قفزات كبيرة، إذ تعد تقنالذّ يةر في تقنطوالتّإذ حقق 

حاكي في ت يةصناع يةالكبير" أبرز مظاهره، وهي ترتكز على تطوير شبكات عصب
خل الد؛ لوجود دخٍْل وخَرجٍ للحاسوب، ففي )10(ماغ البشريالدطريقة عملها أسلوب 

يتمرس عليها اإلنسان، وفي الخرج يتم فيـه إنتـاج اللّغـة     التينجد قواعد بيانات 
علم وتطوير نفسـها  التّجريب والتّ؛ أي أنّها قادرة على )11(وإنتاجها إرساال واستقباال

  إلنسان.دون تدخل من ا
ـ كاء االصـطناعي فـي   الذّففي مجال اللغة تم تسخير أنظمة  دقيق اللغـوي  التّ

اس...، وقد استفادت منه كثيرا في إنجاز تطبيقـات  النّحو ومخاطبة النّرف والصو
ا يفسر أنّه ال حّل لمعضلة اللّغة دون اللجوء إلـى  ؛ مميةحقّقت بها قفزة نوع يةلغو

  .)12(وهندسة المعرفة، سعيا إلى عالميتها ووحدتها كاء االصطناعيالذّأساليب 
 ق من غيرها إلى أن تلج إلى اآللة، فإنّها أسبيةلغة انصهار يةذلك أن اللغة العرب

ا جعلهم يفكّرون فـي  يشهده العالم اليوم، مم الذيتكنولوجي الهائل التّضخم التّبحكم 
ناعة الصمجتمع  هلها لتلجنظرا لما تملكه من خصوصيات تؤ يةحوسبة اللغة العرب

  .)13(يةالعالم يةاللغو
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يدخل في إطار علـم   كاء االصطناعي باللسانياتالذّعالقة  يمكن القول هنا، أن
 يةمة أال وهـي اللسـانيات الحاسـوب   المتقد يةكنولوجالتّطورات التّمخصوص وليد 

linguistique computationelle   خـر  مجالها البحثي دقيق وجديد يعـرض آل
. فهذا ميـدان  يةبيعالطّالمجربة على جميع اللغات  يةطبيقات الحاسوبالتّظريات والنّ

حسب - ، كما يمكن أن نطلق عليهيةلبة منه إلى العلوم اإلنسانالصأقرب إلى العلوم 
ةاسم العلوم اإلنسان -كتور محمد الحنّاشالدـ  ي لبةالص les sciences humaines 

dures  ةاإلنسانمقابل العلومظـري اللسـاني بكـل    النّالمرنة، يلتقي فيه الجانب  ي
قني المعلومياتي بكل تطوراته ليصوغ بذلك التّوالجانب  يةوالمنهج يةخلفياته المعرف

 les أو تكنولوجيا اللسان  Génie linguistique يةما اصطلح عليه بالهندسة اللسان

technologies de la langue    ـ   وهو ما أصـبح يمثـل ة المعرفـة  اليـوم قم
  .)14(يةالبشر

التّكنولوجيا المتقدمة هو ذلك التّا يجعل نظام لغات البشر أكثر ارتباطا بوممر طو
أصبح اآلن يفرض نفسه بإلحاح شـديد علـى المهتمـين والبـاحثين      الذيالعلمي 

ظام اللغـوي فـي دمـاغ    النّاللسانيين على أن يتوجهوا إلى فهم كنه عمل واشتغال 
 .اناإلنس

ماغ البشري مزود بنظام خاص يقـوم بتخـزين   الدوقد ال يجادل أحد في كون 
خل حيـث  الداللغة واسترجاعها وهو مبني على شكل آلة لها دخل ولها خرج. ففي 

جربـة  التّاإلنسان لتحصل لديه  اس عليههناك قواعد بيانات يتمرanalyse   حليلالتّ
" نسق الخورارزمات يةكالذّتنجز عليه اآللة " الذيجربة هي األساس التّهذه  ؛يةاللغو
، وهـذا هـو   يةصـور  يةماغ على شكل قوانين حسابالديقوم بخزن اللغة في  الذي

فيتم فيهـا   Génération وليدالتّ يةا مرحلة الخرج حيث عملأم يةاللغو يةمعنى الكفا
ويفسر عز  ؛)15(إنتاج اللغة واستقبال إشاراتها وتحليلها قبل عرضها على الخوارزم

يقوم بإنتاج النهـائي لإلرسـاليات    الذيه ذلك المستوى إنّين غازي هذا بقوله: "الد
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إنتـاج   يةعمل حو ما هو إالّالنّواصل. وما يعبر عنه بمفهوم التّ يةتمهيدا لعمل يةاللغو
يطبـع جميـع عمليـات اإلنتـاج      الذيه ذلك الكلي ماغ، إنّالدخوارزمي يقوم بها 

اللغوي من أصوات وصرف ومعجم وتركيب وداللة في جميـع اللغـات   المعرفي 
 .)16(ة"باتي ال األدائي/ اإلنجازي الخاص بلغة معينالثّفي شكلها  يةبيعالطّ

الذيوجه التّهذا  إن ي ل في البحث فيما هو كلّز اللسانيات المعاصرة والمتمثّيمي
هـي   التية لدى اإلنسان ومعا يةلهو جدير بفهم جوهر اشتغال اللغة كعمليات معرف

ق بتحديد مركز محرك للغة فـي  جريب والبحث العلميين سواء فيما يتعلّالتّاآلن قيد 
ةق بتحديد الكفافيما يتعلّ مماغ أالدةاللغو ي17(ي(.  

 يـة اللغو يةلت إلى تحديد الكفاقد توص يةورالصو يةظرالنّوإذا كانت اللسانيات 
وسيلة لتجريب مكونات هـذه   ليست إالّ يةقنيات الحاسوبالتّ فإن ماغ البشري،الدفي 
على منظومة من المعادالت المكتوبة بلغة برمجـة   يةها مبنيفترض أنّ التي يةالكفا
كاء االصطناعي ومهندسـي اآلالت  الذّدة، وهذا ما جعل أهل مجر يةصور يةمنطق
ماغ البشري فـي جانبـه   داليقيمون إنجازهم هذا على فكرة تقييس ونمذجة  يةكالذّ

اإلبداعي واإلدراكي والمعرفي عموما، وخاصالجزء األكبر مـن المعرفـة    ة وأن
ن مـن  والبد للحاسوب من طريقة حتى يـتمكّ  يةموجود في نصوص لغو يةاإلنسان

 .)18(الستخالص هذه المعرفة يةصوص اللغوالنّعامل مع التّ

الصطناعي الباب واسعا أمام علماء كاء االذّمن هذا المنطلق فتحت أبحاث علوم 
ال، وثانيا لبنـاء  ماغ أوالدفي  يةاللغو يةاللسانيات وعلماء الحاسوب لفهم مكون الكفا

تقوم بإنتاج اللغة على مستوى اآللة، لـذلك أصـبح اآلن    يةخوارزم يةصور يةكفا
ـ بيعالطّر حوار إنساني آلي بلغة أقرب ما تكون إلى اللغـات  ممكنا تصو التـي  ةي 

 يـة يستخدمها اإلنسان في حواره مع ذويه من البشر، ومن هنـا أيضـا تـأتي أهم   
رات المذكورة، هذا ما سعى إليه العلمـاء  صوالتّ. ووفق يةبيعالطّبرمجيات اللغات 

 لهـا  يـة وأنظمة المعالجة اآلل (N.L.U.S) يةبيعالطّبإنشاء أنظمة الفهم اآللي للغة 
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(N.L.P) ةبيعالطّت قة على اللغامطبفي مستوياتها  يةرفالصةركيبالتّو يو يـة اللالدي 
رجمة التّه آليا وئيظهر من خالل مكينة المعجم وبنا المتعاملة مع قواعد المعرفة كما

صوص وتعليم اللغة آليا وذلك فـي إطـار المشـروع اللسـاني     النّومعالجة  يةاآلل
  .)19(الحاسوبي العالمي

فقـد   يـة تة اإللكترونمن حيث األتم :يةظل الهندسة اآللا: بناء المعاجم في الثّث
أبانت عن نجاعتها وجـدارتها   التياألوتومات  يةكثيراً بنظر يةرت المعاجم اآللتأثّ

تثيـر الغمـوض أثنـاء     التيعرف على جميع األشكال التّفي بناء أنظمة تستطيع 
عـض المتواليـات   المحوالت ودورها في أمن لـبس ب  يةمعالجتها، إضافة إلى تقن

االنتشـار الواسـع    سم الحلقـي وغيـر الحلقـي. عـالوة علـى أن     الرو يةاللسان
ةدة للمعاجم اآللواالستخدامات المتعدنترنيت وفـي معالجـة جميـع    في شبكة اإل ي

معتمدة على  يةهمت في بناء معاجم آلسأقد  يةمزالرمستويات المعلومات والمعارف 
تخراج المعلومات وهي عبارة عن معاجم ذات عالقات تخزين وفهرسة الوثائق واس

فهـذه   )XMLو، GSMLلغـة مة (مثال متقد يةوفق لغات اصطناع يةمبن يةمفهوم
مثيل المعيـاري  التّالقدرة على  يةرة استطاعت أن تمنح لألدوات اللسانالمتطو يةقنالتّ
  .)20(يةصوص اإللكترونللنّ

ـ  ةيئيسالرلقد بدأ الحاسوب بأدواره  ة ومنهـا المعـاجم   في إعداد المعاجم العام
الالت الـد رهـا مـع   تسجل كل مفردات اللغة في كل مراحل تطو التي يةاريخالتّ

النّة بكل كلمة وكل تركيب في ضوء الخاص  م صـورة  صوص الموثقة، فهـي تقـد
ـ رهـا  كاملة أللفاظ اللغة المعالجة والموضوعة معجمياً عبر تطو اريخي، وبـدأ  التّ

 عـابير التّدات وماليين الكلمات وآالف المجلّ تضم يةالعمل بما أنجز من معاجم ورق
ت ميكنة معجم أكسفورد اإلنجليزيفتم (OED)   ـ   (TLF)يةومكنز اللغـة الفرنس

 فقد تـم  يةا في اللغة العربأم ،في أقراص مدمجة يةاريخي للغة اإليطالالتّوالمعجم 
البن منظور والمعجم الوسيط ومعاجم أخـرى علـى أقـراص    وضع لسان العرب 
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بنـاء   كما تم ،مدمجة يستطيع المستعمل تصفحها بسرعة كبيرة ومن دون أي عناء
 يـة الوظيف يةيعتبر من المعاجم اللغو الذية مثل معجم الغني عام يةمعاجم إلكترون

 يـة صـطلحات العلم والم يـة واهد األدبالشّمتميز بسهولة البحث فيه وثراء مادته ب
أدى هـذا   ،لدعم شرح المعـاني  يةسوم اإليضاحالركما يستخدم مئات  يةوالحضار

ل في تخزين المعلومات في الحاسوب إلى خلـق بنـوك للمعلومـات    ر المتمثّطوالتّ
مجموعة كبيرة من المعاجم المفهرسة آلالف الكتب علـى نحـو    تضم التي يةاللغو

لومات على شكل رصيد كبير متاح في بنك للبيانـات  يسهل معه استخدام هذه المع
ـ ن تتضـم  التيكشيف المعجمي والمعاجم المفهرسة التّتستغل في  يةالمعجم رح الشّ

  .)21(ة لذلكاهد وحجمه وفق مداخل معدالشّالمعجمي ووضوح 
أمةراثالتّة إلكمال المعاجم ا على المستوى العربي فنحن بحاجة ماسقلباً وقالباً  ي
في كل فروع المعرفـة   يةالل رصد دقيق أللفاظ الحضارة للمصطلحات العلممن خ
مثل هذه ، عبر القرون يةقنيات حتى تكتمل صورة اللغة العربالتّوالعلوم و يةاإلنسان

حـاول   الـذي ارسين في أوروبا ومنهم "دوزي" الدالجهود بدأت مع مجموعة من 
تكمـل   التيراكيب التّالالت ولداإنجاز عمل ضخم يجمع فيه مجموعة من المواد و

ـ  يـة فـات مغرب وكانت أغلب مصادره المعتمـدة مؤلّ  يةالمعاجم العرب   ...يةوأندلس
جاح تحت إشراف محمود فهمي حجازي بمصر و رشـاد  النّلت بجهود أخرى كلّو
 نوا من علمين هما علم االجتمـاع العرب تمكّ نأذهب إلى القول ب الذيحمزاوي ال

ـ ، وهدفهم هو تحقيق معجم عربي في المسـتوى  يةوعلم المعجم ـ  أم ق ا فيمـا يتعلّ
المتاحة فقد طرحت مجموعة من المشاكل هـي   يةكنولوجالتّقنيات التّباالستفادة من 

ـ ة وخاص يةظام اللغوي للعربالنّمن صميم  خـزين اآللـي   التّبط بالحركـات و الض
 .يةللمداخل المعجم

بمعالجته صرفياً واشتقاقياً تحليال ، علمالتّظام إعداد المعجم كأداة لن يةكل ذلك بغ
معالجة المفـردات البسـيطة والمفـردات     ة منه، ثموتوليداً للجذور والبنيات المشتقّ
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عمق أكثر في التّب األمر حيث يتطلّ يةكثر تالزما ومسكوكبة األبة ومنها المركّالمركّ
ماغ الـد فـي  والمـزود بهـا    رفياًعدة مالمعقّ يةالالخط يةالبحث عن األنظمة اللغو

  .)22(البشري
ظر إلى المعجم اإللكترونـي مـن   النّيمكن  . في تعريف المعجم اإللكتروني:1

صـناعة   يـة تهتم بكيف التي يةالمعجم يةوزاو يةاللّغويات المعلومات يةزاويتين: زاو
مـن هـذه    المعجم اإللكتروني ؛ إذ يعد)23(، وتحديد مبادئها وآلياتهايةالمعاجم الورق

ةاوالزـ مخرجا من مخرجات االستفادة من علم الحاسوب فـي مجـال    ي ناعة الص
  .  يةالمعجم

فه محمةد الحنّاش: "قاعدة البيانات اللّغووالمعجم اإللكتروني كما يعرالمشـفّرة  ي 
ركيب، باإلضافة إلى التّرف والصكاألصوات و يةبل تشمل جميع المستويات اللّسان

د العالقات يحد الذيوري الصاللة على األقل في مستواها للد يةلكترونبناء معاجم إ
المقبولة فـي وجهيهـا الحقيقـي     يةبين مختلف مكونات المتواليات اللّسان يةالمنطق

  .)24(والمجازي"
اب مبرزا مزاياه وخصائصه فـي ثنايـا تعريفـه للمعجـم     ويذهب مروان البو

عطيات وجداول ويتضمن قوانين تمكّنـه مـن   اإللكتروني إذ يحتوي على: "قواعد م
 عةبسهولة ويسر، ومن إجراء عمليات بحث متنو يةعرض جميع المعارف المعجم

فهو بذلك يلب  ين على حـدين وغير المختصي حاجة المعلّمين والمتعلّمين، والمختص
داء قدمت لمسـتخدميه تحسـينات جديـدة فـي األ     ية؛ فالمعاجم اإللكترون)25(سواء"

  واالستعمال والبحث عن مختلف المعلومات الموجودة في المعجم.  
للوحـدات   يـة تقن يـة ويذهب أهل االختصاص إلى القول بأنّه: "قاعدة بيانات آل

ـ طق بها، وأصولها النّوما تعلّق بها من قبيل كيفيات  يةاللّغو ةرفالصومحاملهـا   ي
ةاللالدة، وكيفين في ذاكرة  التيصوصة استخدامها ومفاهيمها المخ يتحفظ بنظام معي

 التي يةوالمضمون يةتخزين ذات سعة كبيرة، ويقوم جهاز آلي بإدارة المعطيات الفنّ
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عريف يوحي التّ؛ وهو بهذا )26(يتضمنها المعجم اإللكتروني وفق برنامج محدد سلفا"
تنتج قاعـدة   التي، يةناعة المعجمالصه نتاج لتطبيق علم اإللكترونيات في مجال بأنّ

  .يةة اللغورة تشمل جميع مستويات المادمشفّ يةمعطيات لغو
المعجم  إنتعريف الباحث محمد حـراث هـو:   الر قمي أو اإللكتروني على حد

، فهـي  يـة معجم حيوي محين، وموسوعي بحيث ال ينحد كما تنحد المعاجم الورق
 حيينه وتعديله واإلضـافة إليـه  محدودة حجما ومحدودة زمنيا، وهذا المعجم يمكن ت

فهو معجم في شكل برنامج إلكتروني مفتوح المصدر، إذ ينبني علـى مسـتويات   
  .)27(د الوسائطمتعد معينة يةعلم

آلة  المعجم اإللكتروني ما هو إالّ باالعتماد على هذه المنطلقات نجمل القول بأن
دة الوسائط، موظفة آخـر  متعدظام، اختيرت للنّ التيتجمع مفردات اللغة  يةإلكترون

في مضمونه وتنظيمه وتطويره وطريقة عملـه؛ لتحقيـق    يةكنولوجالتّاالبتكارات 
  خدمة للمستثمر العربي. يةة عالرة بدقّمتطو يةحاسوب يةلسان يةكفا

مجـاالت علـم اللغـة     عد محمود فهمي حجازي حوسبة المعجم من أهـم إذ 
مة فـي العـالم   ول المتقدالدفي  يةقافالثّو يةبات العلملّللمتط يةالحاسوبي وأكثرها تلب

المعاصر؛ إذ "يقدم الحاسوب خدمات كبيرة للبحث اللغوي واألدبـي مـن خـالل    
نات والمقصود بمعجمات المدونات كل األعمـال  المعاونة في إعداد معجمات المدو

ردة فـي نـص   تقوم على اإلعداد المعجمي لمجموع الكلمات الـوا  التي يةالمعجم
28(د"محد(.  

كاء االصـطناعي  الـذّ لعلـم   إن :يـة كاء في إعداد المعاجم العربالذّ ية. فاعل2
، جعلتنا نَعد دخولها يةواسعة جدا، مست جميع جوانب حياتنا اليوم يةمجاالت تطبيق

  بمثابة الجانـب الهندسـي لصـناعة المعـاجم     يةاإللكترون يةناعة المعجمالصعلى 
، حيث نـرى أن  يةظم المعقّدة بأساليب وأغراض علمالنّالمسيطر على  ه الفنبصفت
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ـ الذّمهندسي  ةكاء االصطناعي يسعون إلى استغالله في تطوير المعاجم اإللكتروني  
  فيما يلي: يةى فاعليته في هندسة المعاجم اآللإذ تتجلّ
- ةاحتواؤها على خاصدة في عرض المواد اللّ الوسائط يـة غوالمتعدحسـب   ي

مع عرض الكلمات مبرزا  ور/ الفيديو/ الخرائط...)،الصالحاجة إليها: (األصوات/ 
ةطقالنّورة الصـ ، وأصل الكلمة، واستعمالها ومعانيها مع استعمال وسـائل  ي رح الشّ

ـ فسير بالتّفسير بالمصاحبة أو التّفسير بالمغايرة أو التّالمشهورة مثل طريقة  ياق الس
 ورة.الصفسير بالتّأو 

 يـة هـا الخف لتّورة في شرح الكلمات وإبـراز دال الصركيز على توظيف التّ -
ها ألن المعجم اآلن سمعي ث يرى الكلمات ويسمعها ويقرأورة؛ فالباحالصبواسطة 

ورة وفاعليتها في جلب اهتمام القارئ وتحفيزه علـى  الصى وظيفة بصري، إذ تتجلّ
 .يةة ومن ثم زيادة الحصيلة اللغوالبحث وحب االطالع واكتساب المعرف

 نهـا المـراد البحـث ع   يةتقدم تسهيالت العودة واالستعمال للمداخل المعجم -
 وتعديل المعلومات المطلوبة في ثوان قليلة.

أن يكون المستخدم قادرا على: (االقتراح/ اإلضـافة/   ؛ ومعنى ذلكيةفاعلالتّ -
مشاهدا فقط، وآخر ما يمكن االهتمام به في أي...) ال أن يكون قارئا الرقد/ إبداء النّ

ـ لها؛ إذ تسمح بتجديد المحتوى،  يةصميم أو الهيكلة اآللالتّهذه المعاجم هو  ه أي أنّ
نقيح التّقابل لتعديل مواده وتحيينها باإلضافة أو الحذف؛ فقد أصبح باإلمكان مداومة 

يدة أو منقّحة في فترة عديل للمعجم المخزن حاسوبيا، وإصدار طبعات جديدة مزالتّو
 ، )29(قصيرة دون أعباء

وسع اإلحصائي عما أحصاه التّل هذا الجانب في اإلحصاء الحاسوبي؛ إذ يتمثّ -
الخليل بن أحمد الفراهيدي من قبل، إذ تكمن قيمة هذه اإلحصاءات في توفير جهـد  

 ء البالغة فـي تحديـد شـروط الفصـاحة    اق، وتساعد علماالشّسنوات من العمل 
قـة  الثّوردت في كالم العرب، كما أنّها تمنح  التييح بعض األحكام الخاطئة وتصح
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خيل الـد وتميـز   يـة الخاصة بتأصـيل الكلمـات العرب   يةظريات اللّغوالنّلبعض 
 .)30(والمعرب

ر علـى  باالعتماد على إطار لساني نظري يتوفّ يةمهارات اللغّة العرب يةتنم -
 .)31(يةاللّغو يةيف ظواهر اآللمفاهيم وأوليات قادرة على توص

كاء الـذّ تركتها أنظمة  التي يةكنولوجالتّأو هذه البصمة  يةهذه الفاعل إن خاتمة:
االصطناعي على هندسة المعجم إلكترونيا، قد نفثـت فيـه روح العصـر وروح    

ومكّنته من مضاهاة اإلنسان في كفايته وأدائه اللغويين، مفادها في ذلـك أن   قمنةالر
 يـة متواز يةومضـمون  يـة علت المعجم اإللكتروني العربي ذا محامل ومجامل فنّج

راع في حلبة العولمـة  الصومتوازنة في كفّة واحدة وفي اآلن نفسه ليخوض غمار 
  المعاصرة.
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فـي   يـة االلكترون المنصاتإلى معرفة دور  يةتهدف هذه الورقة البحث ص:ملخّ

اإلقبال المتزايـد علـى    يها ونشرها، خصوصا أنتعلمو ةيدعم حضور اللغة العرب
هم في إنتاج وتطوير برامج جديدة تستجيب لحاجات وأهـداف  سأ يةاللغة العرب تعلّم
عليم االلكتروني لتحقيـق  التّوجه نحو التّهان األساسي الرفكان  تعلّمين في العالمالم
ةرعة والفاعلالسالمطلوبة و يةاجعة لعملالنّالحلول هولة، وتقديم بعض الساإلدراك  ي
 يةتفاعل يةمواد وبرامج وظيف يةااللكترون المنصاترت حيث وفّ التّحصيل اللغويو

علـيم  التّ يةل عملتسه التيد البرامج عبر تعدون في اكتساب اللغة، تعلّميفيد منها الم
ابا فضـاء جـذّ   يةنااللكترو يةعليمالتّ المنصاتفأصبحت  ،تعلّماتي للمالذّالمبرمج و

بطـرق   الـتعلّم ين من تعلّم، ومكنت الميةوزيادة المهارات اللغو يةلتعليم اللغة العرب
حصيل وتحسين طرق التّمه من إمكانيات تشجع على ومرنة، بما تقد يةحيو يةتفاعل

 الفهم واالستيعاب.
 –يم االلكترونـي علالتّ -يةااللكترون المنصات -يةاللغة العرب: يةالكلمات المفتاح
  .يةالبرامج االلكترون

  
Abstract: This research paper aims to know the importance of 

electronic platforms in support of the presence of Arabic language and 
learning and dissemination, especially as the increasing demand for 
learning Arabic contributed to the production and development of new 
programs that respond to the needs and goals of learners in the world, 
, And provide some effective solutions for the process of cognition 
and linguistic achievement, where electronic platforms provided 
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interactive materials and functional programs that benefit learners in 
language acquisition, through the multiplicity of programs that 
facilitate the process of programmed and self-learning of the learner. 
E-learning platforms have become an attractive space for teaching 
Arabic language and increasing language skills, and enabled learners 
to learn in interactive and flexible ways, with its possibilities to 
encourage achievement and improve the ways of understanding and 
comprehension. 

Keywords: Arabic language, electronic platforms, e-learning, 
electronic programs. 

  

التّن مة:مقد على  اًشبكة اإلنترنت اليوم حضورا قويةعليمالتّاحة السة يالتعلّمي ،
عليم المعاصر، وأسرع الوسائل جذبا، وأكثرها تفاعال، لمـا  التّبات فغدت من متطلّ
ين لمزيد مـن  تعلّم، تفتح المجال للميةتفاعل يةتعليم يةالكترون منصاتتحتضنه من 

  والفهم.اإلدراك واالستيعاب 
التّهذا الواقع  إنـة وواقعهـا  ين باللغة العربقني الجديد فتح المجال أمام المهتمي 

طورات الحاصلة، مـن إنشـاء بـرامج    التّوإيمانهم بضرورة انتشارها ومواكبتها 
لغيـر   يةوت لتعليم اللغة العربالصورة والصبكة بالشّعلى هذه  يةالكترون منصاتو

اللغة  تعلّماس في كل مكان، فيستطيع من أراد النّمتاحة لجميع  وجعلها النّاطقين بها
أن يستفيد من البرنامج وهو في منزله أو مكتبه أو مدرسته، دون أن يلتحق  يةالعرب

ـ ، وذلك عن طريـق هـذه   ساّر مدرأو أن يحض بمعهد، أو أن يشتري كتباً بكة الشّ
  .يةقمالرها منصاتو يةالعالم
نوات األخيرة وسائل وأدوات لعبـت  السكنولوجيا الحديثة في التّمت الي قدالتّوب

، كما أتاحت هذه الوسـائل الفرصـة   التعلّمعليم والتّدورا كبيرا في تطوير أساليب 
 الـذي ال ربوي الفعالتّر المناخ من شأنها أن توفّ التيعليم اللغوي التّلتحسين أساليب 

 يـة هم، ومواجهة ما بينهم من فـروق فرد لبة وتحفيزالطّيساعد على إثارة اهتمام 
ةقنالتّورة الثّوباستمرار  البأسلوب فعاتأنتجت العديد من  يةااللكترون المنصالتي ي 
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ـ يةاللغة العرب تعلّمين عن بعد فرص تعلّممنحت فرصة للم يكـن  ه لـم  ، السيما أنّ
، فقاموا بالبحـث  قنيات الحديثةالتّفي مجال  يةرات الجارطوالتّن بمنأى عن واللغوي

 يـة كنولوجالتّالكامنة وراء هذه الوسائل  يةعليمالتّعرف على القدرات جريب للتّالتّو
رس اللغوي الحديث وترفع من أدائـه، مـن   الدترويضها كي تخدم  يةالحديثة، وكيف

  اطقين بها.  النّلغير  يةاللغة العرب يةفي تعليم يةااللكترون المنصاتخالل تفعيل دور 
أتاحت لمستعملي اللغة آليات جديدة  التيكنولوجيات الحديثة التّ في ظّل :يةشكالإ

فاعل الحاصـل بـين   التّروري مساءلة موجهات الضلقي، بات من التّفي اإلبداع و
 التـي الجديـدة   الـتعلّم وتطبيقاتها المختلفة، وعمليات  يةقنالتّووسائط  يةاللغة العرب

حكم الـتّ جزءا ال يتجزأ من  يةن الوسائط االلكتروننشأت عنها فقد أصبح الحديث ع
ـ وإنتاج الخطابات، بل أيضا وسيلة من وسائل  يةفي استعمال اللغة العرب ناعة الص

ر فيهـا  تـوفّ ت، حيث تظهر فيها وسائط جديـدة، و يةاللغة العرب يةوتعليم يةالمعجم
ر عناء الوقت والجهـد  فّ، وتويةعليمة االلكترونالتّتطبيقات مستحدثة تمارس األدوار 

  .تعلّمعلى الم
ـ    يةقدرة اللغة العرب ولعّل  دةعلى االرتهان إلى متطلّبات هـذه الوسـائط المعقّ

المعاصرة، يثيـر إشـكاالت    يةوسرعة مواكبتها وتكيفها وفق منظومتها االصطالح
ل مـن  ، ومدى تمكن المستعميةفي البالد العرب يةقمالرقافة الثّعديدة من قبيل واقع 

ي إلـى  تؤد يةوعمليات إدراك يةحكم في البرمجيات وما تستدعيه من تمثّالت ذهنالتّ
عبر البيئة  تعلّمعليم لدى الفرد المالتّر منظومة تغيةقمالري.   

عامالً  يةبكة العالمالشّالكبرى وتقنيات  يةكنولوجالتّورة الثّفقد أصبحت منجزات 
ةاال في تسريع وتوسيع عملفعةانتشار اللغة العرب يكنولوجيـات  التّ، وأسهمت هذه ي

في توسيع دائرة االسـتعمال اللغـوي    يةهمت بفاعلسأية الكترون منصاتفي إنشاء 
ياضيات الرمثل لغة  يةواصل المكتوب بلغة اصطناعالتّللحرف العربي، أمام أشكال 
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أخـرى   يةمة داللل لغات أنظولغة المنطق ولغة اآلالت والحواسيب إضافة إلى تدخّ
 ورة والموسيقى وغيرها.الصك

داخل اللغوي الواسع، ظهرت حاجتنـا  التّالجديدة، و يةقافة االفتراضالثّوأمام هذه 
في تعليم اللغـة   يةة االلكترونعليم االلكتروني وضرورة االستغالل األمثل للمنصللتّ

علـى   يةقنيات االلكترونالتّمدى تأثير هذه ا يجعلنا نتساءل عن ونشرها، مم يةالعرب
ور المنوط بها في هذا المجال، بما يفيـد  الد، وما هو يةللغة العرب يةعليمالتّ يةالعمل

وكيـف نسـتطيع أن    ويعمل على انتشارها وتوسيع دائرة استعمالها، يةاللغة العرب
ـ يخدم تعليم اللغة العرب الذيليم السحيح والصكل الشّقنيات بالتّف هذه نوظّ لغيـر   ةي
ر العالمي، لتصـل إلـى   طوالتّقدم والتّاطقين بها، ويجعل من لغتنا تواكب عجلة النّ

ةمة في سعة انتشارها وتعليمها شأنها شأن باقي اللغات العالمالمراتب المتقدالتي، ي 
  العظيمة شأنا عنها. يةال تقل لغتنا العرب

  راسة:الدتساؤالت 

 في المجتمع المعاصر؟. عليم االلكترونيالتّ يةما هي أهم .1
 اطقين بها؟.النّلغير  يةما هي رهانات تعليم اللغة العرب .2
  اطقين بها؟.النّلغير  يةفي تعليم اللغة العرب يةااللكترون المنصاتما هو دور  .3

عليم االلكتروني التّأكيد على ضرورة التّراسة إلى الدتهدف هذه  راسة:الدأهداف 
في تعليم هذه اللغة لغيـر   يةااللكترون المنصاتاربة دور ، من خالل مقيةللغة العرب

التـي  كاء االصطناعي الذّر تقنيات كنولوجي وتطوالتّقدم التّالسيما أمام  النّاطقين بها
ة وتعلـيم  عليمة، عامالتّ يةالعمل يةعليم االلكتروني، وزيادة فعالالتّر همت في تطوسأ

  على وجه الخصوص. يةاللغة العرب
ةاللغة العربال/ أوة: لغة حيكنولوجي:التّكاء الذّمواكبة لمعطيات  ي  اللغـة   تعـد
رفعة وشـرفا   ية، فيكفي العربيةالعرب يةوعاء الفكر ومرآة الحضارة اإلنسان يةالعرب
فاللغة  1ورالنّلمات إلى الظّاس من النّكر الحكيم ليخرج الذّها لغة الوحي، نزل بها أنّ
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تنا وحضارتنا وثقافتنا ولوجودنا بشكل عام، وهـي  لتاريخنا وهويهي رمز  يةالعرب
 يـة اعة، وهـي لغـة عالم  السمحفوظة ومصونة إلى يوم  كانت وستظّل التياللغة 
مليون نسمة حول العالم، وهي اللغة 422ث بها أكثر من (يتحد (ادسة في هيئة الس

عن اللغات المشهورة  يةللغوحدة، يزيد عدد مفرداتها وكلماتها وجذورها ااألمم المتّ
االهتمـام باللغـة    الي فإنالتّوب، 2وغيرها بالماليين يةوالفرنس يةاألخرى كاإلنجليز

ـ  يةالعرب يةهو من صميم اهتمامنا بالهو يةالعرب ودع ود، باعتبارهـا المسـت  والوج
جـزء كبيـر    يةتنا اإلسالممات االنتماء والعروبة، فهويتختزن فيه مقو الذياألمين 

أكرمهـا   التيها لغة القرآن الكريم فاف حولها، ألنّلتّواال يةلته اللغة العربمنها قد شكّ
  اهللا عن سائر اللغات، فضال عن كونها الوعـاء الحاضـن لمنجـزات الحضـارة    

رها، وضـمان اسـتمرارها   ور تطة ونصرها ومسااريخ األماهد األمين على تالشّو
اري لحياة قدم الحضالتّور وطالتّرها البين في واألزمان، كما لها أثـ ورعبر العص

  .3الفرد والمجتمع بشكل أسرع
مـان فـي   الزلغة مرنة، تتفاعل مع حركة الحياة، وتساير  يةاللغة العربعتبر وت
تغيـرات  فهي في مجتمعها كائن حي، ينمو ويتغير وفـق م  ره في كل عصر،تطو

 دة تجعلها تواكب كل عصردز عن غيرها من اللغات بخصائص متعتتميو المجتمع
فيه من مظاهر الحياة الجديدة والحضارة المتطو وما يجدرة، وتعد ة في وسيلة مهم

وضعها األوائـل  التيات العولمة؛ وذلك من خالل األصول والقواعد مواجهة تحدي 
رهـا  اللي لنمو اللغـة وتطو الدظي ووليد اللفالتّوما قامت عليه من منهج علمي في 
4دةومواكبتها للحضارة والحياة المتجد. 

ةاللغة العرب وتعدةإحدى اللغات العالم يي ز علـى  ذات الحضور الالفت والمتمي
 يةواصـل التّو يةياسالسو يةواالقتصاد يةوالفكر يةقافالثّولي، بكافة تجلياته الدالمشهد 

 ها عالميا عاما بعد آخرتعلّمع اإلقبال على وانتشارها وتوس يةويزداد حضور العرب
فمـن   اتي بالموضـوعي، الـذّ يتداخل فيها  التيدة ونتيجة جملة من العوامل المتعد
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 تعلّـم فين غير العرب في ين والمثقّصل برغبة كثير من المهتمما يتّ يةاتالذّالعوامل 
وفكرها وتراثهـا   يةقافة العربالثّعلى لإلشباع العلمي والمعرفي واالطالع  يةالعرب
المتنوع والمتعدةا العوامل الموضوعد، أمـة قافالثّفتبدو واضحة فـي العولمـة    يي 

ئيسة لجيل الرمات الساللغات إحدى  تعلّمأصبح  التيو يةواللغو يةوالفكر يةياسالسو
فـاهم والحـوار   ة للتّدة للعيش المشترك وبناء صيغ متعدروط المهمالشّاليوم، وأحد 
عوب والحضارات؛ سعيا لفهم أفضل لعالم اليوم الموسـوم بصـفة   الشّبين مختلف 

؛ باعتبار اللغة الوسيلة األرقـى  يةقافالثّو يةالفكر يةدعدالتّقارب والتّنوع والتّالغنى و
  .5صال والحوارلالتّ

تشـهدها   التيرات طوالتّعامل مع  التّمن أقوى اللغات في  يةاللغة العرب عتبروت
ها طبيعـة حضـورها فـي    ات كثيرة أهمها تواجه تحدي، رغم أنّيةمجتمعاتنا العرب

ى المجتمعات وعلـى مختلـف   ل واقعا مفروضا علتمثّ التيقنيات الحديثة التّعصر 
رة تـدمج  قنيات ليست مجرد آالت حديثة وتكنولوجيـات متطـو  التّفهذه  مقوماتها

فكيـر ومـنهج فـي العمـل     التّسب، بل طريقة في الحاسوب وشبكة االنترنيت فح
يتها في خدمـة  ى أهم، حيث تتجل6ّوأسلوب علمي وعملي منظم في حل المشكالت

ـ  أحد أهم يةل اللغة العربالمجتمعات وخصوصياتها األصيلة، وتمثّ  يةهذه الخصوص
الحيوي ور الدقنيات الحديثة في بروز التّهمت سأع بها العالم العربي حيث التي يتمتّ
هـا  تعلّمالحديثة فـي    يةقنالتّوجعلت منها وسيلة تعتمد على معطيات  يةللغة العرب

  اطقين بها.النّلغير 
قمي المشهود في مختلـف جوانـب   الرر طوالتّبمنأى عن  يةلم تكن اللغة العرب
اللغـة   تعلّـم كنولوجيا سيطرتها بشكٍل واضح على طـرق  التّالحياة؛ حيث فرضت 

ر، فاعتمـدت  طـو التّنصيب مـن هـذا    يةواصل بها، وكان للغة العربالتّوطبيعة 
 في محتوياتها يةمجموعة من أدوات تكنولوجيا المعلومات على استخدام اللغة العرب

 يـة اللغـة العرب  الـتّ واستطاعت تقديم العديد من الخدمات المفيدة لها، ولكن ما ز
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المحـيط  كانتهـا فـي هـذا    تحتاج إلى حلول مدروسة، ومناسبة للمحافظة على م
يستثمر فـي   الذييادي الرفكير التّفمن المهم تعزيز دور  المعلوماتي واسع االنتشار

 يـة مة باسـتخدام اللغـة العرب  المصم يةقمالروالبرامج  يةالعرب يةالمواقع اإللكترون
فـي المرتبـة    يـة تساعد على بقاء اللغـة العرب  التيوغيرها من الوسائل األخرى 

مو المتسـارع  النّاتجة من النّأثيرات التّز من قدرتها على مواكبة كافة ولى، وتعزاأل
    .7كاء االصطناعيالذّقمي وتقنيات الرر طوللتّ

 ظـام النّ اإللكتروني عليمالتّ يعد ملحة: يةعليم اإللكتروني كحاجة مجتمعالتّثانيا/

 ظـام النّ عـن  وطبيعيـا  اأساسي بديال سيكون الذي المتكامل المستقبلي عليميالتّ

 والمفـاهيم  المعطيـات  مـن  متكاملة منظومة عن عبارة هألنّ قليدي؛التّ عليميالتّ

 ظهر عليمالتّ من وعالنّ هذا يةوألهم عليم،التّ بيئة في رةالمتوفّ يةفاعلالتّ  واألدوات

 مختلـف  فـي  عليمالتّ ميدان في الجديدة المنصات من الكثير األخيرة نواتالس في

 المحتـوى  ميقد الذي عليمالتّ'' ه:بأنّ اإللكتروني عليمالتّ تعريف ويمكن هات،وجالتّ

 كالحاسـوب  الحديثـة  صالاالتّ آليات وباستخدام ،يةالكترون بوسائط فيه عليميالتّ

 وقـت  بأسرع ينتعلّمللم المعلومة إيصال أجل من دة،المتعد والوسائط بكاتالشّو

 أداء وتقيـيم  وقيـاس  يـة عليمالتّ يـة العمل دارةإ من نتمكّ وبصورة تكلفة، وبأقل

    .8ين''تعلّمالم
 مـن  رةالمتطو الوسائل استخدام يعني الخاص بمفهومه اليوم اإللكتروني عليمالتّ
 بالّالطّو موالمعلّ رسالد خدمة في وصورة، وصوت وشبكات بحث، وآليات برامج
 قنيـات التّو الوسائل استخدام عند هأنّ على فقيتّ الكل أن كرالذّب والجدير معا، آن في
 بـه  المقصود دالمتعد االلكتروني أو قنيالتّ عليمالتّب ىيسم ما أمام نكون عليم،التّ في
  .9وتشويقا متعة أكثر عليمالتّ جعل

ةعليم االلكتروني عملالتّ ويعدقنيـات  التّإيصال وتلقي المعلومـات باسـتخدام    ي
خصـي  الشّقمي الرلمحمولة، وأجهزة المساعد الحديثة، كالحاسوب وأجهزة الهاتف ا
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عليم التّ، وذلك ألغراض يةصاالت الالسلكعبر شبكات اإلنترنت أو عبر شبكات االتّ
عليمي، من خالل مـدى  التّدريب وإدارة المعرفة، ويقوم على توصيل المحتوى التّو

  .10عليم المبرمجةالتّالحديثة وأنظمة  يةقنيات اإللكترونالتّكبير من 

 يـة قنالتّفيهـا اسـتخدام    عليم يتمه طريقة للتّعليم االلكتروني أيضا بأنّالتّيعرف و
دة، من صوت وصورة ورسومات، وآليات بحث ومكتبـات  بجميع وسائطها المتعد

  .11وأكبر فائدة جهد بأقصر وقت وأقّل تعلّمإليصال المعلومة للم يةإلكترون

عليم اإللكتروني في المجتمع المعالتّ ويعدةة وجوهراصر حاجة ملحتقتضـيها   ي
علـيم  التّ، وجعلت من يةقافات واللغات العالمالثّسمحت بدمج  التياهنة، الرالمرحلة 

فاعـل مـع   التّ، الكتساب المهارات الجديـدة، و يةضرورة حيو يةقمالرعبر البيئة 
  مستجدات العصر.

 الـتعلّم من ممارسة  ينتعلّمفضاء مناسبا يمكن الم يةفأصبحت المواقع اإللكترون
واصـل  التّع علـى  مه من برامج ومناهج تشججذابة ومرنة، بما يقد يةبطرق تفاعل

شارك وتطـوير  التّحليل، وتدفع إلى التّفكير والتّفاعل، وتحسن من طرق التّوتذكي 
االعتماد على  ، وله صفتان أساسيتان، األولى:يةوالقدرات المعرف يةالمهارات اللغو

الحديثة بشكل عام، من حاسوب وأقراص مدمجة وشبكات وغيرهـا فـي   قنيات التّ
عليم اإللكتروني من خـالل هـذه   التّ يةلعمل يةإدارة تفاعل :يةانالثّ، ويةعليمالتّ يةالعمل
  .  12قنياتالتّ

ـ التّع انتشار مواقع وقد توس ـة ة بتعلـيم اللغـة العرب  عليم اإللكتروني الخاصي  
التّمط من النّما يجعل هذا عت تطبيقاتها، وهو وتنوةرعليم مرحلة تطومن مراحل  ي

تبليغ وإيصال المعلومات وكيفيات تداول المعرفة، خاصالهدف األساسي مـن   ة أن
هو إيجـاد بيئـة    يةاطقين بغيرها من خالل المواقع اإللكترونللنّ يةتعليم اللغة العرب

، تدار وفـق أنظمـة   يةوتدريب يةمشاملة ذات مواد ومقررات تعلي يةإلكترون يةتعليم
ة في مجال طبيقي وبين المعطيات المستجدالتّتحاول المزج بين نتائج البحث اللساني 
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علـيم  التّر د، حيث يـوفّ جدالتّنوع والتّأصبحت دائمة  التيعليم اإللكتروني، التّتقانة 
ـ  واسـعة  يةحر تعلّمللم يةااللكترون المنصاتاإللكتروني المفتوح عبر  فـي   علّمتّلل

ةمان والمكان والمحتوى ويتيح له إمكانالزشط مع المحتوى، ويمنحـه  النّفاعل التّ ي
ر لـه المـنهج   تناسب ظروفه وقدراتـه، ويـوفّ   التيرعة السب التعلّمإتمام  يةإمكان

 يةبطرق تفاعل التعلّمم له ممارسة الوصول إليه، ويقد يةالمناسب، ويتيح له استمرار
 يـة والقـدرات المعرف  يةشارك وتطوير المهارات اللغوالتّنة تدفعه إلى جذابة ومر

ب رسـوم  يتطلّ الذيقليدي التّعليم التّعليم اإللكتروني أقل من التّتكلفة  إضافة إلى أن
13فر والمحاضرات وجها لوجه وتعقيدات اإلقامة واالنتقالالس.  

 يـة يحظى تعلـيم اللغـة العرب   اطقين بها:النّلغير  يةتعليم العرب ا/ رهانات الثّث
ة هذا االهتمام مـن عـد   ويستمد باهتمام كبير في عالمنا المعاصر اطقين بغيرهاللنّ

، ومنها ما يةمن العقيدة اإلسالم يةق بمكانة اللغة العرب؛ منها ما يتعلّيةرهانات أساس
هو استراتيجي يرتبط بموقع الوطن العربي من خريطة العالم، ومنها ما هو سياسي 

ق بما يموج في هذه المنطقة من أحداث، وما يسودها من عالقـات مـع دول   يتعلّ
 تعلّـم قافات، وضـرورة  الثّالعالم قاطبة، ومنها ما هو ثقافي يرتبط بتداخل واندماج 

ـ عرف علـى أيسـر   بذل الجهود للتّت الي أصبحتالتّوبجديدة،  يةلغات عالم رق الطّ
تـتالءم وتعلـيم    التيتساعدنا على نشر هذه اللغة، ووضع المناهج  التيوالوسائل 
فـي   يةغير العربي اللغة العرب تعلّماطقين بغيرها، حتى يمكن أن يللنّ يةاللغة العرب

  .14 دوبمستوى جي وقت قصير وبمجهود أقّل
 يـة اهتماما متزايدا بميدان تعليم اللغة العرب يةاضنوات القليلة المالسوقد شهدت 

في  يةالعالم يةاطقين بغيرها، وقد برز هذا االهتمام بعقد المؤتمرات العلمها للنّتعلّمو
حـدة، وقـد   المتّ يةأكثر من بلد عربي، من بينها المغرب واألردن واإلمارات العرب

بشكل عام، واللغـة   يةاللغات األجنبق بتعليم تتعلّ التيطرح فيها العديد من القضايا 
دريس، وإعداد التّوطرائق  يةعليمالتّاطقين بغيرها بشكل خاص، كالمناهج للنّ يةالعرب
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، وتعلـيم  يةظريات الحديثة في تعليم العربالنّو يةقنالتّ، وتوظيف يةمعلمي اللغة العرب
على حد  يةوالغرب يةربة، وبرز هذا االهتمام في البالد العلألغراض الخاص يةالعرب
 يـة هان األساسي لتعليم اللغة العربالر ضح في العديد من المواطن أنحيث اتّ اءسو
دريس، فهـو  التّقنيات واألساليب وطرائق التّركيز عليه هو البحث في التّيجب  الذي

 تعلّـم تعتري طريق  التيعوبات الصغلب على كثير من التّاجعة في النّأحد الحلول 
، وقد أدرك العديـد مـن   يةاطقين باللغة العربالنّلبة غير خصوصا للطّ يةة العرباللغ

تـدريس   يـة الباحثين في هذا المجال هذا األمر، فدعوا إلى ضرورة االهتمام بعمل
ـ وتطويرها وتحسينها وفق أنجع أساليب وطرائق  يةاللغة العرب  دريس الحديثـة التّ

 يـة قنالتّالحديثة، بحيث يمكن للعرب نقل  يةوم اللسانوالعل يةقة العلمالدالمستندة إلى 
الحديثـة   يـة إلثراء اللغة العرب يةعن اللغات األجنب يةوالعلوم، وكل ما يفيد اإلنسان

  .  15والمعاصرة وتطويرها

 يـة كلغـة ثان  يةولئن كانت صعوبة البحث في طرائق وأساليب تعليم اللغة العرب
ـ التّالزمت هـذا   التيعقيدات التّ من لها جملةاطقين بها، قد أسست النّلغير  ص خص

ريخ هذا العلـم  دة في تامحد يةالعلمي في منتصف القرن العشرين، وهي فترة زمن
البحـث   ، ذلك أنيةطبيقالتّاعتمد في نشأته األولى على حقل اللسانيـات  المستحدث

صا في مجاال متخص تعد اطقين بهاالنّلغير  يةكلغة ثان يةفي مجال تعليم اللغة العرب
ص أدى إلى افتراض وجـود  خصالتّهذا  إن ا يدعو إلى القولمم يةطبيقالتّاللسانيات 

زه عن تخصصـريح بهـا  التّصات أخرى، نحن في حاجة إلى تحديدها وفروق تمي 
وضع  مرات أوعمل األدوات المنسجمة معها سواء على مستوى إعداد المقـــر

ـ وضـع المعـاجم ذات    مالتّدريس، ألمستخدمة في ا يةعليمالتّالكتب  لة بتعلـيم  الص
اإلشكاالت المعقّدة والمتجـددة حـول الوسـائل     ومع ذلك، فإن 16يةلغة ثان يةالعرب

قـة  ، والمتعلّالتعلّميـة  يةعليمالتّ يةالمعتمدة في العمل يةواصلالتّوالمقاربات  يةاإلجرائ
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 يـة ى فاعليتها في دعـم تـدريس اللغـة العرب   ومد يةااللكترون المنصاتباستغالل 
  اطقين بغيرها، هي نقطة االنطالق األولى في هذا المجال.للنّ

اطقين بها هو حديث عـن  النّلغير  يةاللغة العرب عن تعليمالحديث  نإفالي التّوب
عليمة المستخدمة الكتساب اللغة والمعرفة والمهـارات بطريقـة تكفـل    التّرائق الطّ
بشكل خاص، والعمل  يةبوجه عام، والمادة اللغو يةراسالدفاعل مع المادة لتّا تعلّمللم

ملكات اللغة مـن اسـتماع    تعلّمقة بإكساب المالمتعلّ يةعليمالتّعلى تحقيق األهداف 
  .17وتحدث وقراءة وكتابة 

أثَّـرت    :18يـة كنولوجيا الحديثـة فـي تعلـيم اللغـة العرب    التّرابعا/استخدام 
عليم التّو يةربالتّا في دة، فأحدثت تغييرا جذريات الحديثة في مجاالت عديكنولوجيالتّ

دت بجميع جوانبه، حيث مهلخبرات والمعـارف  بام في تثقيفه وتزويده بيل للمعلّالس
عليمـي التّربـوي  التّحسين واالكتشاف لديه وأدائه التّأت له سبل والمعلومات، وهي 

  مهارات البحث. يةحصيل وتنمالتّلى االستيعاب وع تعلّمساعد الم الذياألمر 
حلوال مبتكرة لكثير من مشكالت تعليم اللغـة   يةكنولوجالتّأصبحت المستحدثات 

عليم وزيادة فعاليته بصـورة تتناسـب وطبيعـة    التّ، لرفع كفاءة يةكلغة ثان يةالعرب
 ت والكمبيـوتر صـاال أفرزتها ثورة االتّ يةالعصر الحالي، قد تكون هذه الحلول ماد

ـ أفرزتهـا   ية، أو فكريةعليمالتّمثل: األجهزة واألدوات والمواد   يـة ورة المعرفالثّ
لـة فـي   صـاالت، ممثّ وعلـوم االتّ  يةلوكالسو يةربوالتّر في مجال العلوم طوالتّو
تلـك   يـة كلغة ثان يةظريات واإلستراتيجيات المختلفة في مجال تعليم اللغة العربالنّ

ـ  صالي؛ مممت وطوعت لتناسب الموقف االتّصم التي ـة فاعلالتّز با جعلهـا تتميي 
 .19كاملالتّع ونوالتّو يةوالفرد

ةكنولوجالتّأمثلة المستحدثات  ومن أهماللغة  تعلّميمكن توظيفها في تعليم و التي ي
من  دة، وما تشتمل عليهصالياً وتكنولوجيا، هي الوسائط المتعداتّ يةكلغة ثان يةالعرب

؛ لتقديم محتـوى تعليمـي معـين    …نصوص، وصور، ورسومات، ولقطات فيديو
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هناك العديد مـن   متكاملة عن طريق الكمبيوتر واإلنترنت، كما أن يةبطريقة تفاعل
مثـل: جهـاز عـارض البيانـات،      يةكنولوجالتّمن المستحدثات  تعد التياألجهزة 

  .  20ةيبورة اإللكترونالسومعامل اللغات الحديثة، و
ـ  يةوقد حظي حقل تعليم اللغة العرب وظيـف  التّاطقين بغيرهـا بقـدر مـن    للنّ

وظيف أثره البارز في تـوفير بـرامج   التّعليم اإللكتروني، وكان لهذا التّلتكنولوجيا 
ةمة لتعليم اللغة العربومناهج مصميموها إلى ، سعى من خاللها مصمفـع مـن   الر

ين عن طريق تطوير مهـاراتهم  تعلّمالم يةعليمي، وتعزيز مردودالتّجودة المحتوى 
، وهو ما كان له انعكاس إيجابي على تطوير وتحسين أساليب وطرائق تعليم يةاللغو

  .  21اطقين بغيرهاللنّ يةاللغة العرب
ـة دة منذ فترة طويلة وكان يعني منظومة تعليموقد ظهر مفهوم الوسائط المتعدي 

تتكامل مع بعضها، وتتفاعل تفاعال وظيفيـا   التيمن الوسائط  ن من مجموعةتتكو
في برنامج تعليمي لتحقيق أهدافه، وتقوم هذه الوسائط على تنظيم متتـابع محكـم   

عليمي وفق خصائصه المميزة ونشـاطا  التّيسمح لكل دارس أن يسير في البرنامج 
معلومـات وإدارة  ة لتوصـيل ال ، فهي تعتبر أداة مهم22إيجابيا طول فترة مروره به

ين من كـل األعمـار علـى    تعلّم، باإلضافة إلى مساعدة المالتعلّمعليم والتّعمليات 
المتكاملة، وأيضـا إدارة عمليـات    التعلّملقيني المعتاد إلى بيئة التّظام النّحول من التّ

شمولها على مجموعة من الوسـائط   قويم، كما أنالتّاجعة وعمليات الر يةغذالتّتقديم 
ين، وجعل خبراتهم ذات أثر باق، وتزويدهم تعلّميعمل على إثارة اهتمام الم يةعليمتّال

  .  23التعلّمبالخبرات الالزمة لتحقيق أهداف 

واإلنترنت وما يلحق من  يةلة في الحواسيب اآللالمعلومات ممثّ يةإذن، تعتبر تقن
ةدة، بيئة تعليموسائط متعدةثر يي صـوص  النّعلى حد سواء ب تعلّمم والمد المعلّتزو

   علـيم  التّ المكتوبة والمنطوقة في شتى المواضيع ومختلـف المسـتويات، ذلـك أن
دريس المعتـاد  التّربوي وداعم ألسلوب التّواصل التّاإللكتروني هو منهاج فعال في 
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صال الحديثة كالحاسوب اآللي وبرامجـه  ، واستعمال آليات االتّيةقليدالتّأو المدرسة 
ـ ووسائطها يسه يةصال االلكترونتّوشبكات اال بسـرعة   تعلّمل إيصال المعلومة للم

، وسهولة يةاطقين بالعربالنّالب من محاكاة حوارات وكتابات الطّوتمكين ،  يةوفعال
مشاركتها  يةالب، وسهولة الوصول إلى المعلومة وإمكانالطّمين وواصل مع المعلّالتّ

شاركي التّعليم التّس، وتعزيز أنماط قبل المدربهم وتصحيحها من بين األساتذة وطالّ
تقـديم دورات   يـة البث المباشر، وإمكان ية، وإمكانيةعليمالتّمن خالل المجموعات 

وام، وهي أيضا تفـتح البـاب أمـام    الدب في خارج أوقات عن بعد للطالّ يةتعليم
ـ    يةالمستمر للغة العرب علّمتّب للالّالطّ ـ ع من خالل تكـوين صـداقات م اطقين النّ

  .24يةبالعرب
والحاسوب وبرامج  يةكنولوجيا الحديثة في دمج المختبرات اللغوالتّوقد ساعدت 
العروض المتعدةة باللغة العربدة، واعتماد طرائق البحث واالستقراء الخاصعلـى   ي

واصل مع التّب على الكتابة والّالطّوتشجيع كاء االصطناعي، الذّ، وتقنيات الحاسوب
طبيقات التّصال المختلفة، واالستفادة من نظم البرمجة وين عبر تكنولوجيا االتّاآلخر
ة للمستخدم العربي مثلالمعد: يقوم على تحليـل الكلمـة إلـى     الذيرف اآللي الص

يستخلص  الذياللي الدحليل التّاإلعراب اآللي وو، يةصريفالتّو يةعناصرها االشتقاق
د مـدى ارتباط وتناسق الجمـل مـع بعضـها    معاني الكلمات من سياقها ويحـد

  .25البعض
ـ لغيـر   يـة تعليم اللّغـة العرب  في يةااللكترون المنصاتخامسا/ دور  اطقين النّ

ـ هو تعليمها ل يةيمكن أن تنتشر بها اللغة العرب التيرق الطّ من أهم:26 بها اطقين لنّ
مـع إعـداد    يةلتعليم اللغة العرب يةتفاعل منصاتبغيرها، وذلك عن طريق تأسيس 

مين مواكبين للعصر الحديث، إعدادا لغويا ومهنيا وثقافيا وفنيا مـع تدريسـها   معلّ
 منصـات ره اليوم مـن  كنولوجيات الحديثة، وما توفّالتّالمناسبة و يةعليمالتّبالوسائل 
ه ال يمكن نّأسيما اطقين بها، الالنّلغير  يةتفيد في تعليم اللغة العرب ةيتفاعل يةالكترون
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رات المجتمع ويقول رشيدي اطقين بغيرها عن متغيللنّ يةأن ينعزل تعليم اللغة العرب
حـد األنسـاق   أالنّاطقين بها لغير  يةل تعليم اللغة العربدد: ''يمثّالصطعيمة في هذا 

العـالمي   ماإلسالمي أ ملعام سواء أكان المجتمع العربي أا سق المجتمعيللنّ يةالفرع
المعاصر، ممرات وما يصيبها من ا يعني انعكاس ما تشهده هذه المجتمعات من تغي

ةجاهات على مجال تعليم اللغة العربالت وما يسود من اتّتحواطقين بهـا  النّلغير  ي
''27.  

ين، وظهر بفضلها مفهوم تعلّمللم يةنااللكترو المنصاتفاعلي عبر التّعليم التّبرز 
ين آخرين من جميـع دول  تعلّمعليم في فصل دون جدران، يعتمد على إشراك مالتّ

  الحديثة. يةعليمالتّبات العالم، وتفاعلهم مع المتطلّ
 فاعل بـين المعلـم و طالبـه   التّ يةفي إمكان يةااللكترون المنصاتوقد ساعدت 

مهـم، وهـذا مـن أكثـر     هات وإرشادات معلّب لتوجالالطّوزيادة سرعة استجابة 
 يـة الب، فعن طريق القنـوات المجان الطّالعناصر المساعدة على اكتساب اللغة لدى 

 يـة ل علـى دروس نموذج الب أن يتحصالطّالمتاحة على موقع اليوتيوب يستطيع 
خاصـة ة المستوى األدائي للغة ونقصد بـذلك كيف ة بجميع مستويات اللغة، خاصي 
كوين على يد خبـراء فـي   التّاللغة من  تعلّمليم للغة حيث تتيح الفرصة لمالسطق النّ

 منصاتحاق بلتّسجيل واالالتّ، من جميع أنحاء العالم، عن طريق خدمة يةاللغة العرب
 منصاتيجعل لل الذياطقين بها بجميع دول العالم، األمر النّلغير  يةتعليم اللغة العرب

اطقين بهـا، كونهـا تعـين    النّلغير  يةبالغة في تعليم اللغة العرب يةمأه يةااللكترون
ي لديهم حب اللغة، والعمل على اكتشـاف  ين على توفير الوقت والجهد وتنمتعلّمالم

طـق، وحسـن لفـظ الكلمـات     النّمفرداتها، كما تساعدهم على معالجة مشـاكل  
  .28واألصوات
ورة تفيد الصى ممارسة مهارة الكالم، فعل تعلّمالم يةااللكترون المنصاتوتساعد 

ها تجعل معاني المفردات الجديدة واضحة ين في فهم الحوارات المختلفة؛ ألنّتعلّمالم
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ها ذات مناسبة في فهم تلك الحوارات، ألنّ يةور الفوتوغرافالصفي األذهان، و يةجل
ـ    يةقدرة عال ي بعـض  على توضيح المالمح المختلفة لحضارة وثقافـة اللغـة، وف

ـ  الد تعلّمالبرامج يمكن للم  تعلّمخول في حوار مباشر مع البرنامج، حيث يتلقـى الم
السؤال ومن ثم ـ    يرد ى عليه شفويا بتسجيل صوته عبر الميكرفـون، وبعـدها يتلقّ
كما تتيح شبكة االنترنت مواقع للتدرب علـى المحادثـة    اجعة عن أدائه،الر يةغذالتّ
ورة من مختلف البلدان، ومناقشة موضوعات الصوت والصالب بالطّواصل مع التّب

فـي   يةااللكترون المنصات ، مما يجعل استخدام29مختلفة، وتبادل اآلراء فيما بينهم
الب، وتجذب انتبـاههم نحـو   الطّتدريس المحادثة، تلك المعاني حاضرة في أذهان 

هم بمفاهيم وتصورات تـدفعهم  الدعبيـر  التّنحـو  رس، وتشجعهم على الكالم، تمد
   .البالطّينتاب بعض  الذيحدث ويزيل الخوف التّفوي، مما يطور من مهارة الشّ

في تدريس مهارة القـراءة؛ فهـذه الوسـائل     زممي دور يةااللكترون منصاتولل
تعطـي اإلحسـاس    التيعبيرات الجديدة؛ وهي التّتوضح معاني الكلمات والجمل و

ـُمثّص المقروء وتشكل خلفيالنّبسياق  يمكن االسـتفادة   كما ل محور تركيزه،ته، وت
ارسـين للقـراءة   الد، على يةت العربمنها في عرض صفحات من الجرائد والمجالّ

ـ ور ذات الصعليق، أو عرض التّو ـ  الطّ ز للـوطن العربـي   ابع الحضـاري الممي
ـ المصح يةواإلسالمي، أو عرض الموضوعات اإلنشائ ة حة لتوضيح األخطاء العام

لشـرح مـداخل    يةرقيم وغيرها، كما يمكن عرض القواميس العربالتّهجئة والتّفي 
طق واالستخدام وأصـل الكلمـات  النّة بالكلمات، واالستفادة من المعلومات الخاص 

 التـي توافر بعض البـرامج   ية''عبد الوكيل الفار'' إلى إمكان يشير ددالصوفي هذا 
صوص، وذلك بـأن  النّوال، واألحاديث، والب على حفظ القصائد، واألقالطّتساعد 
الب بعد كـل محـو   الطّص، وتمحى بعض اإليحاءات تدريجيا، أو يزود النّيعرض 

  .30حيحةالصتدريجي باإلجابة 
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   اتزات ومن مميةااللكترون المنصةها تسمح بتقديم دروس وأنشطة تعليمأنّ يي 
  حـدث التّة والكتابة واالسـتماع و لة في القراءاألربع المتمثّ يةتشمل المهارات اللغو

ـ أمام المستفيد، ورفـع مسـتوى    يةعليمالتّمع تنويع الوسائل والخيارات   دريسالتّ
  .  31البالطّ، وزيادة تحصيل التعلّمعليم والتّوتحسين عمليات 

ومن أهم اتزات مميةااللكترون المنصفاعل بـين  التّفاعلي، إذ تتيح التّطابعها  ي
  ين والمدرسين.تعلّمين فيما بينهم، وبين المتعلّموبين الم متعلّالموقع والم

مواجهـة   يـة في تطوير تعليم اللغة العرب يةقنالتّب استخدام الوسائل وبذلك يتطلّ
كلغـة   ية، بما يسهم في تحديث طرائق تعليم اللغة العربيةكنولوجالتّتحديات العصر 

علـيم، وزيـادة تحصـيل    التّأهداف ها، ويسهم أيضا في تحقيق تعلّم، وأنشطة يةثان
ةكنولوجالتّارسين، ودمج المستحدثات الدواالنتشـار   الـتعلّم علـيم و التّفي عمليات  ي

بكامـل   التعلّميـة  يةعليمالتّداخل المنظومة  يةكنولوجالتّم الهادف للمستحدثات المنظّ
دمجـة  دة، بحيث تصبح هذه المسـتحدثات من عناصرها وأبعادها وفقا لمعايير محد

راسـي  الدحصـيل  التّفيها، ومرتبطة بها ارتباطا حيويا، من أجل االرتقاء بمستوى 
فـي   يـة كنولوجالتّوكفاءته، ولعل دمج المستحدثات  التعلّم يةين، وزيادة فاعلتعلّمللم

 ومبـرراً  حيويـاً  اًما هو أمـر ليس ترفا وال أمرا ثانويا، وإنّ التعلّمعليم والتّعمليات 
  .32مين أيضاين وللمعلّتعلّمب على ذلك من فوائد كبيرة للمتّلما يتر نظراً

موقـع الجزيـرة   نجد " :يةلتعليم اللغة العرب يةااللكترون المنصاتنماذج لبعض 

ـ   ينتعلّماطقين بغيرها يوفر للمللنّ ية'' لتعليم اللغة العربنت ب علـى  درمنصـة للتّ
 يةك من خالل توفير أنشطة تعليمفيها، وذل  وتحسين مستواهم يةاستخدام اللغة العرب

، في هـذه المرحلـة، الموقـع    يةيريد تحسين لغته العرب الذيفل الطّ، لدى يةتفاعل
ـة ص للمبتدئين القادرين على كتابة وقراءة األبجدمخصـة العرب يفضـال عـن    ي

المستويات المتوسطة والمتقدمة، وال شك ـ بعض هذه األنشطة مناسب لم أن ي تعلّم
سـأل األسـتاذ"   إتوجد في الموقع خدمة "عيفة، والضذوي المستويات  يةالعرباللغة 
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 يـة أي سؤال عن أي مسألة من مسـائل اللغـة العرب   تعلّمتسمح بأن يضع الم التي
وسيمد الجواب المناسب متى ما أمكن ذلك، ويركز موقع الجزيرة نـت  سون المدر

، فيـوفّر لهـم   يةاطقين بالعربالنّى غير عل يةفي المرحلة الحال يةلتعليم اللغة العرب
واألخـرى   يةواإلنجليز يةواجهتين إحداهما بالعرب عة، عبرمتنو يةنشاطات تعليم

 .33ط إلضافة واجهات بلغات أخرى، ويخطّيةوالفرنس يةبالعرب
ـ ''  Pollylingu.al''كما نجد موقع    يـة اللغـة العرب  تعلّمهو موقع رائع ل

وت أيضا، ويوجـد  الصحيث يقترح سلسلة دروس للمبتدئين بطريقة مبسطة وب
أقسام متعدةات اللغة العربدة في الموقع، قسم يعلم أبجديوآخر األرقام، وقسم ي ،

ـ كعبارات ومفردات  يةم الكلمات والعبارات األكثر استخداما في العربيعلّ فر الس
  .يرهاوغ

م موقعكما يقد com.MyEasyArabic ةاللغة العرب تعلّمدروس لي انـا مج 
، الحـروف  يـة ات العربأساسي تعلّمروس إلى أربع وحدات، وحدات الدوتنقسم 
ـ الصوب يةقراءة وكتابة اللغة العرب يةكيف، وأخرى يةالهجائ ا، ويمكـن  وت طبع

نطقهـا   تعلّموالعبارات ل يةالعرب يةأيضا االستماع بوضوح إلى الحروف الهجائ
  .بسهولة

اللغـة   تعلّمهو موقع رائع صراحة ل com.SearchTruthكما نجد موقع 
ـ  اطقين بها، يضمالنّبسهولة لغير  يةالعرب قواعـد   تعلّمالموقع دروسا مبسطة ل

 شـائعةً  جمـالً و ، ويقترح الموقع عبارات، العديةالحروف الهجائ يةاللغة العرب
وت، تساعد في تكوين قاعدة مصـطلحات  الصب يةبالعرب وترجمتها يةباالنجليز

بسرعة، ويوجد أيضا تمـارين الختبـار وتطـوير     التعلّمين من تعلّمن المتمكّ
  وتحسينها. يةالمهارات اللغو
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  خاتمة
قنيـات للتّ األمثـل  االسـتغالل  حالة في ناجعة وسيلة لكترونياإل عليمالتّ يعد 

 فـي  همتس يةتكنولوج برامج وإعداد ،يةااللكترون المنصاتو رةوالمتطو الحديثة

 مجـال  في حدثت التي ةالهام راتطوالتّ أن ةخاص بها، اطقينالنّ لغير اللغة تعليم

ـ  صاالتواالتّ الحاسوب تقنيات وفي المعلومات، تكنولوجيا ةلكالسةوالالسـلك  يي 
  عـة ومتنو كثيـرة  تطبيقات وظهور وانتشارها، االنترنت شبكة عتوس من نتمكّ

 مرن تعليمي نظام إلى للوصول ارهااستثم عليمالتّ مجال في ونالمختص حاول أين

 غيـرات التّ لمواكبـة  الحديثـة  يةالحاسـوب  والبرمجيات قنياتالتّب مدعم ومتفاعل

كنولوجيا،التّ عالم في تالحقةوالم ريعةالس إلى يطمح الذي اللغة تعلّمم حاجة ولسد 

 وزيـادة  مهاراتـه،  ولرفـع  ممكن، وقت أقل وفي بلالس بأيسر العلمي حصيلالتّ

  .يةاللغو والمعلومات المعارف اكتساب في قابليته
  علـيم المـدمج، وبشـكل شـامل    التّبأسـلوب   يةون العربتعلّمن يالذيالب الطّف
ـ عبر  التعلّمعليم والتّبهذا األسلوب، ويجدون بيئة  يةتعون بدراسة العربيستم ابكة الشّ

ـ يسـاعد الم  الذيراسي، الدال لنظامهم ل جزءا مكمها تمثّكما أنّ بيئة مريحة ين تعلّم
أي مكان، وفي  ين، على تطوير أنفسهم، وفق ما يختارونه، من زمان، وفيالمستقلّ

ل أداة فاعلـة  عليم االلكتروني يشكّالتّ استنتاجه أن ما تم ومن أهم بيئة مرنة ومالئمة
تعتبـر   التـي و يةاالستيعاب يةه يزيد المدخالت اللغوألنّ يةكلغة ثان يةفي تعليم العرب

عامال مهمةاللغة العرب تعلّما في ا جدي  .  
وممـة عليم االلكتروني يساعد على خلق بيئة غنالتّفيه فإن  ا ال شكرص بـالف  ي

، فالمسـتحدثات  يةأصل يةفي بيئة تفاعل يةوتطوير قدراته اللغو يةالب بتنمتسمح للطّ
كلغة  يةم حلوال مبتكرة لكثير من مشكالت تعليم اللغة العربيمكن أن تقد يةكنولوجالتّ
  عليم وزيادة فعاليته بصورة تتناسب وطبيعة العصر الحالي.التّ، ورفع كفاءة يةثان
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م عليم االلكتروني تـدع التّبيئة  لنا من اإلشارة إلى أن ال بد راسة:الدتوصيات  
ن بإمكانهم الذياطقين بها، النّلغير  يةي اللغة العربتعلّماتي والمستقل لمالذّ التعلّمفكرة 

وع من النّيسمح لهذا  الذيهم في مكان ووقت من اختيارهم، األمر تعلّم يةإدارة عمل
علـيم  التّ ، فمن المعروف أنيةعليمالتّق زمن يناسب احتياجاتهم وا وفتعلّملبة أن يالطّ

 ةمسـتقلّ  يةبالحرج من خالل توفيره لبيئة تعليم تعلّمل من شعور المااللكتروني يقلّ
الب ليس بحاجة لممارسة اللغة أمامالطّ حيث أن  أقرانه، ممي إلـى اسـتخدام   ا يؤد

عليم التّوع من النّهذا  جديدة، كذلك فإن ةيالب بشكل أكبر لمفردات وتراكيب لغوالطّ
ةغذالتّم يقدي ةاجعة الفورالرالذيالب بشكل شخصي وفي جو بعيد عن الحرج للطّ ي 

  قد يشعر به.
م هذهونظرا لما سبقت اإلشارة إليه تقد وصياتالتّراسة مجموعة الد:  

عاب اللغـة  في نشـر واسـتي   يةااللكترون منصاتضرورة االستغالل األمثل لل 
م حضور تعليم اللغة جديدة تدع منصاتعلى نطاق واسع، من خالل إنشاء  يةالعرب
  اطقين بها.النّاطقين بها أو غير سواء للنّ يةالعرب

تحسين ودعم وبناء جيل متمييجب علينـا العمـل    التيحديات التّ ز هو من أهم
ـ  ناسبا في الخطوطعليم اإللكتروني موقعا مالتّعليها، ولذلك يجب أن يأخذ   يةاألساس

 التـي اإللكتروني مـن األدوات   عليمالتّ ستطيع القول إنون ،في مجتمعنا المعاصر
يمكن أن تكـون   التي طبيق،التّفي رحلة البحث والمعرفة و تعلّميحتاجها المعلم والم

البالطّعليمي لدى التّعة وتزيد من الحافز مشج.    
 صالاالتّ آليات باستخدام يةالعرب اللغة ملتعلي رقالطّ أفضل استحداث ضرورة

 المعلومـة  إيصـال  أجل من دةالمتعد والوسائط بكات،الشّو كالحاسوب، الحديثة

 يـة العمل فـي  حكمالـتّ  مـن  نتمكّ وبصوره تكلفة، وبأقل وقت بأسرع ينتعلّمللم

 يـة رابطالتّ الوسـائط  مفهـوم  إدخال تم أين ين،تعلّمالم مردود وقياس يةعليمالتّ

 عناصـر  دمـج  علـى  يعمل الذيو عليمالتّ تكنولوجيا مفاهيم على جديد كمفهوم
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 يـة تعليم رسـاالت  أو نصوص في يةحاسوب يةتعليم برامج في دةالمتعد الوسائط

 مصادر فيه تتوفر تعليمي تربوي بمناخ البالطّ تزويد يمكن خاللها من أي فعالة،

 ومرتب. واحد نظامي نسق في لتكون عدة
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واالختراعـات   يـة طورات العلمالتّمن  الًهائ اًيشهد العالم اليوم زخم :صملخّال

باتها. ولـم يسـلم   ومتطلّ ت جميع المجاالت قصد تسهيل الحياةمس التي يةكنولوجالتّ
علـى حيـاة    يـة اغالطّكنولوجيات الحديثة نظرا لتأثيراتها التّعليمي من التّالجانب 

 وعقولهم، وكذلك على تحصيلهم العلمي.   المتعلّمين

ةعة لتعليم اللغة العربفظهرت تطبيقات عديدة ومتنوة يـ عند غير  خاص اطقين النّ
م األرقام أمثال برنامج تعليم الحروف وتعلّ يةدائبها، وعند األطفال في المرحلة االبت

كة مت في طابع رسوم متحربتصاميم مختلفة، منها من صم ذلك واألسماء وما شابه
هـة لفئـة غيـر    أو حيوانات أليفة ناطقة وغيرها. في حين اختلفت البرامج الموج

 .يةم اللغة العربفي تعلّ المتعلّمناطقين بها ووضعت حسب رغبة 

 يـة طبيقات االلكترونالتّذكره آنفا، اخترنا عنوان للمداخلة ب:  ء على ما تموبنا
 -ة بين برنامج غربي وبرنـامج عربـي  مقارن – يةاللغة العرب يةوأثرها على تعليم
 ؟يـة طبيقـات االلكترون التّالي: ما هي البـرامج و التّرح الطّفي  يةوحصرنا اإلشكال

ةدرجة تساعد في عمل وأليةعليم التّ يةفي مجال تعليم خاصةاللغة العرب ي؟ ومـا  ي
إيجابياتها وسلبياتها؟ هي أهم 

 
Abstract The world is witnessing a huge momentum of scientific 

developments and technological inventions that touched all fields in 
order to facilitate life and its requirements. As far the educational 
aspect is concerned, modern technologies have overwhelming 
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influenced learners´ lives and minds, as well as their educational 
attainment. Applications for teaching Arabic vary, especially those 
created for non-native speakers, primary- school children, mainly 
programs for teaching letters, numbers and names and the like. 
Effectively, different designs have been assorted, including those in 
form of animation or talking pets, on one hand. On the other hand, 
programs for non-native speakers differ according to the learner's 
desire to learn Arabic. The efficacy of this paper lies in the 
contribution of electronic applications to the teaching of Arabic 
language. This study conducts a comparison between a Western 
program and an Arabic program. On this parlance, the problem is 
included, but not limited to: What are the electronic programs and 
applications? To what extent do they influence the process of teaching 
language, especially the didactics of Arabic? What are the main 
advantages and disadvantages?  

  

شهد العالم في  مة:مقدكنولوجيـا فـي   التّنوات األخيرة اهتماما بالغا بإدخال الس
م. فظهـرت  قدالتّر وطوركيزة للتّ يعد الذيعليمي؛ التّالجانب  خاصة، يةحياتنا اليوم
مج والبـرا  يةعليم؛ مثل األلعاب االلكترونالتّو يةربالتّرق والوسائل في الطّالعديد من 

عليم في قوالب تبسـيط المعرفـة   التّعلم والتّ يةطبيقات قصد تيسير وتسهيل عملالتّو
 التّعليميـة  يةاألكثر اهتماما في العمل يةطبيقات االلكترونالتّ فر بها. إذ تعدالظّ يةوكيف

اكتسـاب   يـة الب فـي عمل الطّو المتعلّمالعتمادها على طرق وآليات تجذب انتباه 
 يـة كالذّطبيقات الموجودة في الهواتـف  التّموجودة على أيقونة متجر المعلومات ال

  صل بشبكة االنترنيت.  ، وحتى اإلعالم اآللي المتّيةالجيب يةواأللواح االلكترون
طبيقـات  التّرح والفضاء العلمي عنونتهـا ب الصوعليه، فورقة مداخلتي في هذا 

عـرف علـى هـذا الجانـب     التّ، قصد يةاللغة العرب يةوأثرها في تعليم يةااللكترون
  وحياة طالبنا.   يةطغى على حياتنا اليوم الذيكنولوجي التّ
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قة بالموضـوع  سنشير في هذا العنصر إلى المفاهيم المتعلّ: يةبكة المفاهيمالشّ- 1
  وهي:  
علم لتتجاوز حـدود  التّعليم والتّ يةهو "توسيع مفهوم عملعليم االلكتروني: التّ- 1- 1

ـ 1دة المصـادر" متعـد  يـة واالنطالق لبيئـة غن  يةقليدالتّول جدران الفص عليم التّ. ف
ةم لعملااللكتروني هو مدعصـل  م عن بعد، يستخدم فيها الحاسوب المتّعلّالتّعليم والتّ ي

 يـة أو اللوحـات االلكتورن  Android يـة بتقن يةكالذّأو الهواتف  يةبكة العنكبوتالشّب
الب لتحقيق ضمان إيصال المعارف الطّم أو م وتيسيره للمتعلّعليالتّقصد تنظيم  يةالجيب

د وفعال.بشكل جي  

إعدادها وبرمجتهـا بواسـطة    يتم يةهي "مواد تعليم: يـة البرامج االلكترون- 2- 1
على مبـدأ   يةسكينر المبن يةالحاسوب أو الهاتف المحمول لتعلمها، المعتمدة على نظر

دة فـي موقـف تعلمـي موصـوف     قيق أهداف محدعزيز لتحالتّالمثير واالستجابة و
2" المتعلّميند من لجمهور محد.  

ةالبرامج االلكترون ويمكن القول بأنهي عبارة عن أيقونات نجدها في الحاسوب  ي
على مضمون معرفـي   ية، محتويةالجيب يةأو الهاتف المحمول، أو اللوحات االلكترون

ـ معي دريس بطريقةالتّفي أي مجال من مجاالت  ط لهـا  نة، قصد تحقيق أهداف مخطّ
  .التّعليمية يةبين طرفي العمل يةتفاعل يةطبيق في عملالتّوراء هذا البرنامج أو 

ها "عبارة عـن  على أنّ يةطبيقات االلكترونالتّعرفت : يةطبيقات االلكترونالتّ- 3- 1
أو لوحـة   يـة كلذّامة لتعمل على األجهزة المحمولة مثل الهواتف ة مصمبرامج مستقلّ

صل تتّ التي يةكالذّطبيقات نجده في الهواتف التّأماكن تمركز  ؛ معنى هذا أن3اللمس" 
طبيـق  التّى أيضـا بالكيـان البرمجـي (   ، وتسـم يةبكة، أو لوحات اللمس الجيبالشّب

  االلكتروني).

هي "مجموعة أو سلسلة من األوامر تُعطـى للحاسـوب    يةطبيقات االلكترونالتّو
نة في إطار زمني، والمصطلح يطلق علـى جميـع   ة معيكي) لتنفيذ مهمالذّلجهاز (ا
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)، وتنظـيم  يةكي (حاسوب، هاتف ذكي، لوحة رقمالذّالبرامج الالزمة لتشغيل الجهاز 
  .4عمل وحداته، وكذلك تنسيق العالقة بين هذه الوحدات"

أو  يةكالذّالهواتف ونجد هذه البرامج سهلة االستعمال، تُحمل من أيقونة نجدها في 
تحت اسم "المتجر"؛ وهي خدمة تجد فيهـا جميـع البـرامج     يةالجيب يةاللوحات اللمس

بـرامج تشـتغل    ، أمصات، سواء برامج تشغيل باالنترنيـت خصالتّفي كل  يةطبيقالتّ
  بدونها (االنترنيت).

يقـات  طبالتّم في هذا العنصر بعض أشهر سنقد :يـة طبيقات االلكترونالتّبعض - 2
  عليمي.  التّالجانب  تخص التي يةااللكترون

  اليين:  التّانتقينا البرنامجين  :يةالبرامج الغرب- أ
، يعـرض  يةوهو برنامج تعليمي باللغة االنجليز: Khan Academy برنامج*
، باإلضـافة إلـى   يـة ياضيات والعلـوم والمعلومات الرومعلومات في  يةتعليم اًدروس

م واكتشـاف المعـارف   علّالتّالب إلى حب الطّلميذ أو التّلجذب انتباه  يةفيديوهات تعليم
ةقة عن طريق عرض أفالم تعليمبطريقة مشوـ تساعد في سـرعة الفهـم و   ي رح الشّ

  طبيق:التّور من الصإليصال المعلومة. وهذه بعض 
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ياضيات أكثـر لمسـتويات   الرة بماد وهو برنامج يختصSocratic :برنامج *
 يـة ، يعرض مجموعة كبيرة من األسئلة والحلول المختلفة باللغـة االنجليز يةتعليم

التّتي وكذلك في ماد م علـى طريقـة األسـئلة    اريخ والفيزياء؛ وهو برنامج صـم
  طبيق:التّور من الصقة بالمواد المذكورة فيه. وهذه بعض واألجوبة المتعلّ
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ةأغلب والمالحظ أنةلغربالبرامج ا يي ات والفيزيـاء   مت للعلـوم ك صمياضـيالر

بهم للجانب العلمي أكثر؛ باعتباره أساس وهذا لتوجيه ميول تالميذهم وطالّ والعلوم
  ر.طوالتّكنولوجيا والتّ

مة لفئـة  مصـم  يـة معظم البرامج الموجودة باللغة العرب: يةالبرامج العرب-ب
 ية، على خالف البرامج الغربيةة العرباألطفال أكثر شيء أو لفئة غير ناطقين باللغ

زون على تزويد تالمذتهم وطالبهم بالمعارف في ميدان العلـوم لمـدى   ن يركّالذي
أهمـة م للتالميذ في المستويات يته. وعليه حاولنا انتقاء برامج تقدمياألخـرى   التّعلي

  على خالف تطبيقات األطفال.

ـ  النّعليم التّو يةفاعلتّالوهو برنامج يعرض الكتب : Ibalبرنامج * ه شـط، موج
ةفوف األولى في المرحلة االبتدائللصمن  يالصـ ل إلـى  ف األو ـ ف الص ادس؛ الس

راسات الدات، العلوم والحياة، ياضيالر، يةاإلسالم يةربالتّ، يةيتناول مواد اللغة العرب
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م لتحويـل المنـاهج   صم . فهو تطبيقيةنشئة الوطنالتّو ية، اللغة االنجليزيةاالجتماع
ةراسالدةإلى مناهج تفاعل يةشويق قصد تنمالتّ، مع توفير عنصر يالتّلميـذ قدرات  ي 

  ومدى تفاعله مع األنشطة المعروضة في البرنامج.  

  ور لتوضيح البرنامج وما يحتويه:الصهذه بعض   
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 االبتدائي( التّعليميةهو برنامج لجميع المراحل برنامج نفهم: (نتعلم ببساطة): *
الثّط، المتوسالتّطبيق لمساعدة التّم هذا انوي)، صم  ر الميذ على فهـم دروس المقـر

دراسـات   -يـة لغـة انجليز  -علـوم  -اترياضـي  -يـة لجميع المواد (لغة عرب
موافقـة   يةلميذ، بغالتّينتمي له  الذي الذيإيجاد ميزة اختيار البلد ية...). مع اجتماع
ـ   عليمي الخاصالتّج البرنام ا لذلك البلد مثل: مصر، الجزائر، الكويت، سـوريا؛ مم

ول الـد  بالمعارف وسلس االستعمال ويناسب استخدامه في كـلّ  اًغني اًيجعله تطبيق
لميذ على الفهـم واالسـتيعاب الجيـد    التّتساعد  يةبفيديوهات تعليم اً، مستعينيةالعرب

  ور عن البرنامج:الصذه بعض عليم المدرسي. وهالتّلمختلف مناهج 
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  " وتطبيق "نفهم":Khan Academyمقارنة بين تطبيق " -3

طبيقين للمقارنة بين برنامج غربي وبرنامج عربي من حيـث  التّانتقاء هذين  تم
 الميـذ، ألن التّعليم لدى التّ يةهما أنجع في تسهيل عملشابه واالختالف، وأيالتّأوجه 

. وهذا من التّعليميةالفيديوهات لعرض المعارف  يةاعتمدا على خاصطبيقين التّكال 
  راسة.الد خالل عرض درس من كل تطبيق ووضعه محّل

ات ياضـي الرة في الجبـر لمـاد   اًدرس Khan Academyانتقينا من تطبيق -
 La valeur numérique d’une expression et problèmesبموضـوع:  

concrets :بعنوان ،Utiliser une formule ة تقديم كانت مدرس في دقيقـة  الد
.يةن ثانوسبعة وعشري
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: مبـدأ  يةسبة لتطبيق "نفهم"، قمنا بانتقاء درس المتتاليات العددالنّيء بالشّنفس -
ات. وكانت ياضيالرة راجع؛ وهو أيضا موضوع من موضوعات مادالتّاالستدالل ب

ة المستغرقة لتقديم المدـة ن ثاندقيقة وأربع وأربعيعشر  في أثنيرس الديمـه  ، ويقد
  بورة والقلم.السورة، وباستخدام الصوت والصأستاذ ب

  
ـ   التّعليميةفيديو من الفيديوهات  فكّل ـ المتاحة على تطبيق "نفهـم" يغطّ  اًي درس

رس صوت وصـورة  الدطبيق، وذلك بتقديم التّن يمتلكون الذيالميذ ويتاح للتّ اًتعليمي
  صين في المجال.ساتذة متخصأل

  طبيقين نذكرهما كاآلتي: التّوجدنا أوجه تشابه بين  شابه:التّأوجه -3-1
 يةطبيقين هو وجود شبكة عنكبوتالتّخطوة لالشتغال على  أهم سجيل:التّطريقة -

سـجيل بالبريـد   التّمـن   ، نفهم) البدKhan Academyوقبل العمل على كليهما (
  .يةة العلملميذ وإرسال المادالتّواصل مع التّعامل بهما، والتّااللكتروني إلتاحة 
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ما المحتـوى  طبيقين قـد التّكال  :التّعليميةطريقة تقديم المعارف والمحتويات -

عليم عن بعد، فكل فيديو تعليمي فـي أي  التّبيه بالشّالفيديو  يةعليمي عن طريق تقنالتّ
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مادالشّلميذ م للتّة يقدالمنتقـاة مـن    ن، وحسب المجاالتروحات الالزمة لدرس معي
  لميذ.التّطرف 

طبيقين للوهلة األولى تشابه كبير، بينما التّالمالحظ على  أوجه االختالف:-3-2
ةالالتّقاط النّن فيهما أكثر يجد اختالفات نحصرها في المتمعي  :  
-تطبيق  نجد أنKhan Academy ةمحصور في تعليمـة العلمالمواد  يفقـط  ي 

ولمختلـف   يـة لخمـس دول عرب  يةراسالدبينما تطبيق "نفهم" مفتوح على المناهج 
تحتوي على أسـئلة   التيسأل وأجب وإ ية، باإلضافة إلى خاصالتّعليميةالمستويات 

اإلجابة سواء مـن أسـاتذة    يةطبيق، مع إمكانالتّواستفسارات لجميع مشتركي هذا 
ن يمختصن ممتلك معلومة حول ين أو مؤال المطروح.الس  

عة عليم الحر؛ إذ يحتوي هذا األخير على مواضيع متنوالتّلى ذلك، ميزة إضف أ
ةنواحي العمل تخصة يميالتّعليالـب مثـل   الطّلميـذ أو  التّة يحتاجها ، مع ثقافة عام

 عليمي، مقـابالت العمـل، مهـارات   التّمواضيع في ميدان أساسيات إنتاج الفيديو 
قديم، إدارة وتنظيم الوقت، تحديد األهداف وغيرهـا مـن المواضـيع    التّالعرض و

م المسـتمر  علّالتّ، مع ترسيخ مبدأ يةوالحيات يةالعلم المتعلّمي مهارات تنم التي يةرالثّ
  كمنهج للحياة والمنافسة في مختلف المجاالت.

 Khan Academyطبيقين؛ فتطبيـق  التّتختلف في  طريقة عرض الفيديوهات:-
ـ م مع كتابة رح صوتيا فقط دون ظهور األستاذ المقدالشّيكتفي ب روحات علـى  الشّ

السبورة، بخالف تطبيق "نفهم"؛ فهو استعان بأساتذة مختصين في كل مادمـة  ة مقد
بورة أثنـاء  الصورة مع استعانتهم بالصوت والصوعلى حسب كل مستوى تعليمي ب

ين بخالف جو تفـاعلي بـين   وجود تالميذ حقيقيروس الدرح، وحتى في بعض الشّ
االكتساب والفهـم بصـورة    يةعمل ، حتى تتميةالميذ داخل حجرة دراسالتّاألستاذ و

  .يةمثال
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ونفهم اسـتنتاجنا   Khan Academyطبيقين مة للتّراسة المقدالدبعد  تائج:النّ-4
  :يةالالتّقاط النّ

-م تطبيق صمKhan Academy  المالتّلفئةه ال ين فقط؛ وهذا معناه أنّيذ الغربي
 يـة ن مـن اللغـات األجنب  إذا تمكّ طبيق إالّالتّم من هذا علّالتّيستطيع تلميذ أو طالب 

  .يةوالفرنس يةاالنجليز
 يـة روس العلمم شروحات للد، إذ يقدKhan Academyتطبيق  يةعدم شمول-
  ق االستعمال.  ضي اًبيقا يجعله تطياضيات والفيزياء والعلوم، ممالرفقط ك
م لـدى  علّالـتّ  يةل من عملرس في الفيديو يقلّالدعدم ظهور األستاذ أثناء تقديم -

فـي   يـة علمالتّ التّعليمية يةال يستغنى عنه في العمل اًمهم اًلميذ، العتباره عنصرالتّ
  ا يجعل نسبة الفهم واالستيعاب أقل.يداكتيكي، ممالدث المثلّ

-طبيق وتشغيل الفيديوهات التّمتالك حساب بريد الكتروني للولوج إلى من ا البد
  .يةبكة العنكبوتالشّصال مستمر مع ، واتّالتّعليمية

م لخمس دول صم الذيعليم المدرسي، والتّتطبيق "نفهم" برنامج شامل لمناهج -
  عليمي).التّولجميع المستويات، ووفق البرنامج المطبق فيه (المستوى  يةعرب

مـة  في المزايا والعـروض المقد  يةتطبيق "نفهم" تطبيق يضاهي تطبيقات غرب-
عـرف علـى   التّعليم والتّويجذبه إلى  المتعلّممن قبله، قصد خلق فضاء تعليمي يثير 

  المعرفة.
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أييـدي  عرضه في ثنايا هذه المداخلة نخرج برأي ت وحوصلة لما تم  ة:اتمــخ
 المتعلّمـين ، ونشرها على نطاق واسـع بـين   يةاللكترونطبيقات االتّلدعم مثل هذه 

 اًعليم والفهم بطرق مثيرة تجذب انتباهه، وتجعله شغوفالتّ يةلبة قصد تيسير عملالطّو
  باكتساب العلم والمعرفة.  

ـ كنولوجيا الحديثة والتّوهكذا تكون قد استفدنا من  لصـالح   يـة بكة العنكبوتالشّ
طبيقات التّرفين يحتاجان لمثل هذه الطّ، فكال المتعلّم م أملمعلّسواء ل التّعليمية يةالعمل

هـذه   جـلّ  وأن خاصة، المتعلّمينلتثبيت المعلومات وترسيخها في أذهان  يةربوالتّ
 التّعليميـة  يـة إنجـاح العمل  يـة شـط بغ النّفاعلي والتّعليم التّطبيقات تعتمد على التّ

  بنا.   طغت على حياة تالميذنا وطالّ التيجيا كنولوالتّرات وطوالتّواالستفادة من 
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ـ رجمة أحد أبرز مظاهر تالقي حضـارات  التّتعتبر   ص البحث:ملخّ  عوبالشّ
يق ما بات يسـمى  ، في تواصل األمم، عن طريةوفاعل يةنظراً لما تكتسيه من حيو

البشر، فـي شـتّى   الممتد بين لغات  هي الجسر يةرجمة اآللالتّو بحوار الحضارات
  خصوصاً في عصر العولمة. أصقاع دول العالم

    ةرجمة اآللالتّكما تعدـة فرعاً من فروع المعالجة اآلل يللّغـة، موضـوعها    ي
 ترجمة اللّغة إلى لغات أخرى، رغبة منها في تيسير تعلّمها وتعليمها لفئـة معينـة  

بمعالجـة اللّغـة بواسـطة     للّغة تهـتم  يةمعالجة اآللاطقين بها). كما أن الالنّ(غير 
، جاء هـذا البحـث ليسـلّط    ية، قائمة على مبادئ خوارزميةبطريقة علم الحاسوب

ةرجمة اآللالتّوء على عالقة الضةللّغة باللّغة العرب يييتها في تعلـيم وتعلُّـم   ، وأهم
  رفي وتطور الحواسيب.اللّغات، في خضم عصر تسارع المعلومات واالنفجار المع

  قمنة.الر/4؛ ة/اللّغة العربي3؛ يةرجمة اآللالتّ/2رجمة؛ التّ/1 :يةالكلمات المفتاح
  

Summary: Translation is considered one of the most prominent 
aspects of the convergence of civilizations of peoples, because of its 
vitality and effectiveness, in the communication of nations, through 
the so-called dialogue of civilizations, and machine translation is the 
bridge between human languages, in various parts of the world, 
especially in the era of globalization . 

Machine translation is also a branch of automated language 
processing, with the aim of translating the language into other 
languages in order to facilitate its learning and teaching for a 
particular group (non-native speakers). As well as the automated 
processing of language interested in the processing of language by 
computer, in a scientific way, based on the principles of algorithm, 
this research sheds light on the relationship of machine translation of 
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the Arabic language, and its importance in the teaching and learning 
of languages, in the midst of the era of information acceleration and 
knowledge explosion and the development of computers. 

Keywords: 1 / translation; 2 / machine translation; 3 / Arabic; 4 / 
digitization. 

  

 Automatic Language  Processingللّغة " ية: تكتسي المعالجة اآللمدخل
جديرة بأن تمنحهـا   يةجد بالغة في ميدان تعليم وتعلّم اللّغات، واللّغة العرب ية" أهم

طبيقي، كّل ذلـك  التّظري والنّعلى المستويين  يةمنطق يةارتقاء، وكفا يةالمعالجة اآلل
حقّقت إنجازات كبرى فـي   التي، يةاللّغات العالم فاى مصمن أجل الوصول بها إل

ـ الرو يةوالفرنس يةهذا المجال، على غرار اإلنجليز ـ و يـة واأللمان يةوس ةويدالسي 
 Languistics يةومثيالتها مـن اللّغـات؛ حيـث تُسـهم اللّسـانيات الحاسـوب      

Computationalاً في تحقيق هذه الغاة، بشكل كبير جدي دوراً  المنشو يدة، وتـؤد
  .يةقافالثّفعاالً ومؤثّراً في سبيل الخروج بنا من أزمتنا 

 المتقدمـة  يةكنولوجيا اآللالتّظري، يظهر جلياً دور استخدام النّفعلى المستوى   
بمختلف فروعها، أمـا   يةهوض بأبحاثنا اللغوالنّصوص في سبيل النّعامل مع التّفي 

، فتؤدي أيضاً دوراً بارزاً؛ حيث ال Applied Approachطبيقي التّعلى المستوى 
ما أحسنّا استغالله في  اربوي، إذالتّيخفى علينا ما للحاسوب من دور على المستوى 

  .1اطقين بها كذلكالنّألبنائها صغاراً وكباراً، ولغير  يةتعليم اللّغة العرب
لغة بواسطة الحاسوب بمعالجة ال هو علم يهتم : للغة يةتعريف المعالجة اآلل-1

ها تزاوج بـين علمـين   ، فقد عرفت بأنّيةتقوم على مبادئ الخوارزم يةبطريقة علم
عن اآلخر، وينتمي هذا العلـم إلـى فئـة     يةأحدهما أهم ، ال يقّل 2اللغة والحاسوب
 الدخ”كاء االصطناعي، هذا ما الحظناه في تعريف الذّ، بتداخله مع يةالعلوم اإلدراك

، وفـق  يـة بيعالطّدراسة أنظمة الكمبيوتر، لفهم توليد اللغـة  ” ينما قال:ح” شعالن
  .3المنظور العلمي الحاسوبي
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بترجمة اللغة  للغة، تهتم يةهي فرع من فروع المعالجة اآلل :يةرجمة اآللالتّ -2
 غيـر ”قمنة، والهدف منها تسهيل المهام أمام فئـة  الرإلى لغات أخرى، باستعمال 

  .4ااطقين بهالنّ
ــا ــرفُ بأنَّه ــدخُّل وتُع ــذّ: تَ ــطناعي،كاء ال ــاعدة االص ــق مس عن طري

نة، بفعل المخز ية، والمعرفيةاللغو األنماط رجمة عن طريقالتّفعل  ألداء الحاسوب،
  .5يترجم منها التيومصطلحات يسترجعها، في مقابل اللغة  راكيبالتّ

بثالثة أطوار  يةرجمة اآللالتّمرت : يةللتّرجمة اآلل يةاريخالتّالمراحل  أهمأوالً: 
  :6وهي

، وتميزت 1965إلى سنة  1940جربة ما بين سنة التّ: حيث بدأت لور األوالطّ
 التـي يتها نظراً للحاجة رجمة، وازدادت أهمالتّلفعل  يةبوضع بعض اللَّبنات األساس

اع على َأشُده رالصتحصل عليها المخابرات؛ حيث كان  التيبها ترجمة الوثائق تتطلّ
تركز كل جهودهـا علـى    يةحدة األمريكخالل الحرب الباردة، فكانت الواليات المتّ

 :ور علىالطّ، واعتمد هذا يةوسالرمن اللغة  يةرجمة الفورالتّ

 .االعتماد على القاموس اإللكتروني ثنائي اللّغة -

 .يةرالسفرات الشّاستخدام طرائق حّل  -

 .إعادة ترتيب الكلمات -

 .رجمةللتّ يةاألساس يةعتبار الكلمة في الوحدة اللغوا -

 .المختلفة بين أجزائها يةحوالنّلتحديد العالقات   الجملة يةظر في بنالنّعدم  -

 .ياق على معاني الكلماتالسعدم دراسة تأثير  -

 .يةرجمة اآللالتّاللي دور في برمجيات الدحليل لم يكن للتّ -

، فقد حدث فـي  1975إلى سنة  1956ور من سنة طّالويبدأ هذا  :انيالثّور الطّ
ـ و يةنسبي على مستوى اللّغات الغرب هذه الفترة تطور ةينالصـة واليابان يوقـد  ي ،

اختيار المصطلح  ية، في كيفيةرجمة اآللالتّ يةغلب على إشكالالتّور الطّاستطاع هذا 
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ـ ز هذا ومات وتميتخزين المعل يةياق، كماُ روعيت في عملالسبه ي يتطلّالذّ ور الطّ
 :يلي بما

 .تغيير المعنى •

 .جريد من المعنىالتّ •

 .يةاللّغو يةيكون المعنى معها مستحيالً لعدم تشابه البن •

 .قلالنّال يأخذ في االعتبار بخلفيات اللغة في لغة األصل أو  •

عرفت فيهـا   التيإلى اآلن، وهي المرحلة  1975: ويبدأ من سنة الثّالثور الطّ
وما اتَّبعه من برمجيات   (windous)وافذ،النّراً مدهشاً، بدًأ من نظام رجمة تطوالتّ

 :ور بما يليالطّز هذا حيث تمي .خصصاتالتّفي مختلف 

ة في حقول ق بها من معلومات، وخاصإضافة المصطلحات الجديدة وما يتعلّ -أ
 .اللغة سنويا تُصنّف المئات من األلفاظ إلى التيكنولوجيا، التّالعلوم و

توفير الوقت والجهد على المترجم والباحث واللغوي، مـن خـالل إيجـاد     -ب
 .قاعدة معلومات شاملة

 ق بتنسيق الجهود لتوحيد المصطلحات.إيجاد وسيلة فعالة فيما يتعلّ -ج

  .وبجهد أقل يةصة الحديثة بصورة دورإنتاج المعاجم المتخص -د
  :  يةرجمة اآللالتّثانياً: أساليب 

  7:نذكر منها اآلتي يةرجمة اآللالتّتوجد أساليب مختلفة في 

 .يةمع تحرير الحق، أي مراجعة بشر يةرجمة اآللالتّ .1

 .يةرجمة اآللالتّبعد  .2

ص المـراد  الـنّ د اإلنسان يحـد  مع تحرير سابق: بمعنى أن يةرجمة اآللالتّ .3
د ا معاني كثيـــــرة تحدله التيدة، والكلمات ترجمته، مثالً يبسط الجمل المعقّ

ص بحيـث يستطيـــع أن يفهمـه    الـنّ معناها المطلوب وهكذا؛ أي أنّنا نُعـدل  
 MAL  =   Acceptable: الحاسـوب، وتُسـمى هـذه اللغـة المقبولـة لآللـة      

Language.Machine . 
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وهـي مثـال     interactive– يةحاورالتّرجمة التّوهناك نوع آخر يسمى  .4
 : 8وضيح أكثروبين المترجم البشري وللتّ   بتعاون بين الحاسو

 جربـة أن التّثبت مـن  : :post-diting–حرير الالحقالتّمع  يةرجمة اآللالتّ-أ
ـ يـة قنالتّو يةصوص العلمالنّحتى  يةرجمة اآللالتّ ب مراجعـة بنسـبة مـن    ، تتطلّ
نقـيح يشـمل   التّشـر وهـذا   رجمة مقبولة للنّالتّ% أحيانا، حتى تصبح 4 إلى 2%
راكيب وغير ذلـك، أمـا إذا   التّعديالت من حيث المعجم أو الكلمات، ومن حيث ت

 يةص بصورة إجمالالنّعرف على محتوى التّرجمة لغرض اإلطالع العام، والتّكانت 
 .فقد ال تحتاج إلى تنقيحها

ي يستخدم الذّ،  ”systran“ يتبعها نظام سيستران التيرجمة التّوهذا هو أسلوب 
ي لوكسمبورغ، كما أن هذا فـ« EEC » يةاألوروب يةجموعة االقتصادفي أمانة الم
 .9، مستخدمة نظام سيستران كذلكيةاألمريك يةات الجوي تتبعه القوالذّاألسلوب 

مـع   يـة رجمة اآللالتّا أمediting-pré – :  :ابقالس حريرالتّ مع رجمةالتّ-ب
ـ لة بعـض  ي صورة معدابق أو المسبق، فقد طبقته فالسحرير التّ ركات، مثـل  الشّ

أمريكـا، فهـذه   لأللعـاب فـي   ” اتيلم“ة وشرك  في كندا” جنرال موتورز“شركة 
، ضـرورة  يةصوص باللغـة األصـل  النّـن يكتبون ركات تعطي تعليمات للذيالشّ

نةمراعاة قواعد معي. 

فهمهـا  ص بلغة يالنّر، ليعيد صياغة ص األصلي إلى محرالنّوهناك من يعطي 
النّيعطي  الحاسوب، ثمل للحاسوب ليترجمهص المعد.  

، فنجـده فـي   الثّالثا األسلوب وأمInteractive   –:يةحاورالتّرجمة التّ– ج
 يـة حاورالتّرجمـة  التّى بجاهات المعروفـة اآلن، وهـو مـا يسـم    جاه من االتّاتّ

مترجم يجلـس إلـى   بمعاونة الحاسوب، حيث نجد ال يةرجمة اآللالتّب أحيانا ويعرف
جملة، ويظهر رجمة التّ باعة، وتتمالطّاشة أو المرقاب ولوحة الشّالحاسوب، وأمامه 
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ـ  التّرجمة، فيتم التّص مع ما يقابله من النّجزء من  ان المتـرجم  حاور بـين اإلنس
 .والحاسوب

، ضرورة وجود المترجم يةرجمة اآللالتّفي هذا األسلوب من  يةوالمشكلة األساس
ـ   التّ يةام الحاسوب طـوال عملأم وم رجمة، بينما في األسلوبين اآلخـرين قـد يقـ

ر ال يشترط للموظفين، كما أن المحر يةسمالرل رجمة في أوقات العمالتّالحاسوب ب
 .10وجوده في نفس المكان

  :يةللّغة العرب يةرجمة اآللالتّاً: الثّث
في وقتنا الحـالي   يةتعاني اللّغة العرب: ةيللغة العرب يةمشكلة المعالجة اآلل – 1

 أن اللّغويالشّات، وهو أمر ال يخفى على أي باحث أو مهتم بالذّمن االنغالق على 
روري العمل بجهد من أجل إخراجها من عزلتها وتقوقعها علـى  الضلكن بات من 

ق واسـع فـي   حقّقت انتشاراً كبيراً على نطا التيات، حتّى تلتحق بركب اللّغات الذّ
 يـة العالم، وذلك نتيجة اهتمامهـا بتراثهـا األدبـي والحضـاري مثـل اإلنجليز     

  ... وغيرهما من اللّغات.يةوالفرنس
من مشاكل عـدة نظـراً لترميزهـا وكتابتهـا علـى       يةوقد عانت اللّغة العرب

لى مال إالشّتكتب من  التي، يةالحاسوب، إذ أن الحاسوب كان صنع للكتابات الالتين
مال، وهذا في مجـال  الشّ، كما نعلم، فتكتب من اليمين إلى يةاليمين، أما اللغة العرب

  هلة.الس، ليس بالمسألة يةقمالروالكتابة  يةالمعلومات
وعليه أصبح لزاماً علينا مسايرة مستجدات العصر، السيما ما خص االرتقـاء  

ول سباق الد، وقد خاضت العديد من كيف ال يةفي ميدان المعالجة اآلل يةبلغتنا العرب
" وذلك ألزيد من أربعة عقـود   « Language Engineeringتطور هندسة اللّغة "

 ".يـة رجمـة اآلل التّرغبة من كّل دولة في تطوير لغتها، وبوجه أخص " منالزمن 
  :  مايلي-حالياً–تعانيها اللّغة  التيولعل أبرز المشكالت 
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حيـث ال   ول المتقدمة لغويـاً: الدغيرهم من شعوب عدم انفتاح العرب على -أ
 قافـة الثّخبة وذوي النّيزال علم اللّغة اآلن يقتصر على دارسيه، وأصبح العديد من 

يجهلون الكثير عن علوم اللّغة وقواعدها وأصولها؛ بل أصبحت كتابـات اللّغـويين   
ـ    رب اليـزال محتشـماً  وقفاً عليهم قراءة وفهماً. ومن ثمة فإن إنتاج اللّغويين الع

  قافة والفكر.الثّمقارنة بما ينتجه اللّغويون في البلدان ذات 
بتكنولوجيا اللّغة وهندسـتها، وكـذا    يةول العربالدغياب اإللمام لدى أغلب -ب

  ظريات الحديثة في هذا الميدان.النّمختلف 
 يـة : ونقصد به في هذا المقام معاناة اللّغة العربقلّة وندرة الكفاءات المؤهلة-ج
علمي بمعناه العلمـي   القادرة على تحرير اللّغة بمنظورقص الكبير للكفاءات النّمن 

على حسن استخدام تقنيات هندسـة   يةالمعاصر؛ إذ ال بد من تدريب الكوادر البشر
تأخير في سـبيل ذلـك   هر، وكّل الداللّغة، وهذا األخير يحتاج إلى خبرة وحينٍ من 

  ول المتقدمة في هذا المجال.الدأخر عن ركب التّخلّف والتّيقودنا نحو المزيد من 
ـ يةلسلعة إنتاج يةتحول معظم األعمال اللّغو-د ة: وذلك من خالل هيئات خاص 

الهدف من وراء ذلك الكسب المادي ال غير، أضف لذلك عدم نشر هـذه الهيئـات   
ول األخرى تسعى جاهداّ لنشر أبحاثهـا، نظـراً   الدمقابل نجد لتلك األبحاث، في ال

  غط المادي، وحفظها لحقوق ذويها.الضلغياب 
عدم إلمام العديد من اللّغويين العرب بما يتناقل عبر شبكات االتّصـال مـن   -ه

المصطلحات  مأ يةريع، سواء ما تعلّق منها بالمصطلحات اللّفظالسطور التّمنتجات 
  .11تخدم اللّغة وتدعمها التيالمعربات  مرجمة أالتّ مأ ،يةالعلم
، مشـكلة  يةللغة العرب يةتواجه المعالجة اآلل التيعوبات األخرى الصومن  -و

بـاس  لتّي إلى االغير المشكّلة تؤد يةصوص العربالنّباس في حروف الكلمات. فلتّاال
 ""مهـم  مثاالً على ذلك: كلمةبالمئة،  90ـكلي تفوق الالشّباس لتّواإلبهام، ونسبة اال

 "؟"مهم مير"هم"أو كلمةالضهل هي الحرف"ميم"+ 
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نجـد مشـكلة    يةللّغة العرب يةتواجه المعالجة اآلل التيومن المشاكل المهمة -ز
مييز مـا  التّعب الصاإلدماج، فمثالً: حرفي"الواو"و"الفاء"بسبب إدماجهم بالكلمة، من 

ين هما من أصل الكلمة أم ال، مثاالً على ذلـك:  إذا كان كل حرف من هذين الحرف
  .12هي من أصل الكلمة أو هي حرف عطف الواو" "هل" "وهم كلمة

 Lingual  تعاني اللغة أيضاً من مشكلة االزدواج اللغـوي  :يةاللغو يةاالزدواج - ح

Duplicity  بين الفصحى  standard Arabic  ةوالعامي  Colloquial ،من تعلّم   تنشأ التي
فـي   يـة ثون العامألطفال في المدارس؛ حيث يتعلّمون بالفصحى في المدرسة، ويتحدا

تنشأ بين الفصـحى وغيرهـا    التي يةارع، وليست مثل االزدواجالشّوق، والسالمنزل، و
  ل صعوبة.مثالً، وبرغم ذلك فهي تمثّ يةمن اللغات األجنب

رك أنه لكـي تكـون   يجب علينا أن ند البحث العلمي: يةعدم الوعي بأهم -ط
 يـة والعكس؛ ولذلك فـالوعي بأهم  يةالبد من وجود نهضة علم يةهناك نهضة لغو

  رق للحفاظ على اللغة.الطّالبحث العلمي أحد 
رجمة التّ): إذ يجب عند نقل المادة عن طريق Arabaization( عريبالتّفن -ك

 يـة التّجاهـات األجنب ، مع ضرورة مراعاة االبتعاد عن ايةأن نضيف اللّمسة العرب
  التناسبنا. التي
بالغـة فـي نقـل العلـوم      يـة رجمة أهمالتّرجمة: تكتسي التّعدم االهتمام ب-ل

كنولوجيا للوطن العربي، كما ال يخفى علينا أن معظم المتعلّمين فـي البلـدان   التّو
م الجيـد  ؛ نظراً لعدم تمكّنهية، يجدون صعوبات جمة في تعلُّم اللّغات األجنبيةالعرب

 يـة من هذه اللّغات بطريقة تتيح لهم االطّـالع الفـوري علـى اإلنجـازات العلم    
هر على نقل السفي مختلف بلدان العالم، من أجل ذلك كان لزاماً علينا  يةكنولوجالتّو

، وبطريقة سريعة، حتى يتسنى لهـم تعلّمهـا   يةكنولوجيا باللّغة العربالتّهذه العلوم و
  .13رقالطّبأفضل وأسرع 
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2 – ةالبرمجيات اآلل أهمةتدرج اللّغة العرب التي يضمن مشاريعها: ي 

ما  راسات، فإنالدد البحوث وغم من تعدالرعلى  :يةالعرب يةاآلل رجمةالتّ برامج
، مـازال  يـة إلى اللغة العرب يةرجمة اآللالتّبرمجيات  ر في األسواق حاليا منيتوفّ

  14: برمجيات مساعدة يمكن ذكر بعضها ـاكهن أن محدوداً جداً، إالّ
العاملـة فـي    يةركات العربالشّركة من أقدم الشّتعتبر هذه   :صخر ية/العالم1

، وهي تستعين في أبحاثها بمجموعـة  يةرجمة اآللالتّو ،يةمجال استخدام اللغة العرب
وقد أصدرت مهندسي البرمجيات،   ،يةنيات الحاسوبلسكبيرة من خبراء اللغة، واال

       منهـا برنـامج    خاطب مع االنترنـت التّعددا من برمجيات  يةركة المصرالشّهذه 
 ”ليلالد”. 

ــد   ــوتعتم ــرامج  الشّ ــي ب ــة اآللالتّركة ف ــةرجم ــى ي ــلوب     عل أس
تحويـل   ص األصـلي، ثـم  حليل اللغوي للـنّ التّ؛ أي  Transfer» اللغـو    حويلالتّ

ـ كما تعتمـد   .ليمالسص العربي النّ، وبعد ذلك توليد يةعناصره إلى العرب ركة فـي  الشّ
توليـد   بالعودة إلـى الجـذور، ثـم    يةسبة إلى اللغة العربالنّحليل اللغوي خصوصا بالتّ

 .فاعيلالتّات والمشتقّ

يعمل هذا المركز منذ  المعلومات: مركز – يةقنالتّو للعلوم العزيز عبد /مدينة2
ةلي للمصطلحات العربة على بناء وتطوير البنك اآلسنوات عدين نشـاط  ، ويتضم

 : البنك فيما يلي

، تشمل المصطلح ومصـدره وتاريخــه   يةقاعدة البيانات للمصطلحات اآلل -أ
ـ  ل مري استعمل فيه ألوالذّوالمكان   يـة (االنجليز اتة، والمقابل له بعدد مـن اللغ

  .)...ية، األلمانيةالفرنس
والمترجمـة) الموجـودة بالمملكـة     (المؤلفة يةلعلمقاعدة بيانات للكتب ا –ب   

  .يةعودالس يةوخارج المملكة العرب
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 .15(المحسوبة وغير المحسوبة) يةقاعدة بيانات بالمعاجم العرب –ج  

صدر هذا  : يةرجمة من اللغة االنجليزللتّ ( ATA ) /برنامج المترجم العربي3
البرنامج ألوم. هذا البر 1996ة عام ل مرمع دعـم  ” ويندوز” د ببرنامج نامج مزو

عربي، وهو يتضمن قاموسا عالميا، ويتضم صـة  ن عـدداً من المعـاجم المتخص
 . ويسمح للمستفيدين ببناء قاموس خاص بهم

الثة المعروفـة. ملـف   الثّص األصلي بواحد من األساليب النّكما يمكن إدخال 
ن ة ماسـح إلكترونـي ويتضـم   إلكتروني جاهز بواسطة لوحة المفاتيح، أو بواسط

قبـل   يةرجمة من خالله بصورة كلالتّ ص االنجليزي، تتمقاً إمالئياً للنّالبرنامج مدقّ
رجمة إلى فقـرات  التّدقيق والمراجعة من قبل المستخدم كما يمكن تجــــزئة التّ

 . ، فيقوم المستخدم بمراجعة كل فقرة بعـد ترجمتهايةمتتال

ةمن القواميس خالل عمل ن البرنامج عدداًويتضمةرجمة اآللالتّ يي . 

ـ ركة برنامج القلـم  الشّأصدرت هذه  16:ص باألردنالنّ/دار حوسبة 4 وئي الض
 يةاآلل يةص العربي آليــــا، وغيرها من البرامج العربالنّعرف على العربي للتّ

طبيـق  التّسة والممار   من خالل يةرجمـة اآللالتّمن  يةتثبت واقع اللغة العرب التي
  . قة في ذلكالدريعة مع مراعاة السكنولوجيا والمعلومــات التّلمواكبة عصر 
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  .يةمن العرب يةنموذج تطبيقي للتّرجمة اآلل رابعاً:
  يةرجمة لإلنجليزالتّ  ص العربيالنّ

  *القرءان الكريم.
  *محمد صلّى اهللا عليه وسلّم.

ـ قسماً ب-أ ء ماالـد ازالت الماحقات*والنّ
اهرات.الطّاكيات الز  
العلم صيد والكتابة قيده*قيد صيودك -ب

  بالحبال الواثقة.
ــبٍ  -ج ــرى حبي ــن ذك ــك م ــا نب قف

خول الـد ومنزلي*بسقط اللّـوى بـين   
  فحومِل.

  رب أخٍ لك لم تَلده ُأمك. -د
كم تشتكي وتقوُل أنَّك معدم*واألرض -ه

  ما واألنْجم.السملْكُك و
اهللا تعالى: ((سالم هـي حتَّـى   قال  -و

  مطْلَعِ الفَجرِ)).
  حيم.الرحمن الربسم اهللا -ز
  جنّة الفردوس.-ح
  نعيم اآلخرة.-ط
  هداء.الشّمنازل -ي

*Holy Quran. 
*prophet Muhammad peace be 

upon him. 
A - a section of the descendants 
of the hackers * and blood Zakat 

pure. 
B - flag fishing and writing 
restricted * Restrict your fishing 

ropes confident. 
C-Nqf Nabk from the memory of 
a beloved and home * fall of the 

Liwa between the entry Fahmel. 
D - Lord your brother did not give 

birth to your mother. 
E - How many complain and say 
that you are destitute * And the 
land is your king and the sky and 

stars. 
And - God said: ((peace is until 

the dawn of the morning.(( 
G - Bismillahi r-Rahmani r-

Rahim. 
H - Paradise Paradise. 
I-Naeem Hereafter. 
J - homes of martyrs. 
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تائج المتوصـل إليهـا   النّ م هذا البحث يمكن إجمال أهمفي ختا  خاتمة البحث:
  وهي كما يلي:

، لما له من خـدمات  ية*ضرورة حسن استغالل الحاسب في تعليم اللّغة العرب 
  جليلة في تبسيط تعليمها وتعلّمها. 

 يـة تقتضي استثمار ما توصلت إليه المعالجـة اآلل  التي*بروز الحاجة الملحة 
كنولوجيـا  التّللغة، في ظّل ما يشهده العالم من تسارع للمعلومات و ةيرجمة اآللالتّو

رة في المتطوقمنة، واالنفجار المعرفي في عصر اإلنترنت.الر  
 ةرجمة اآللالتّ*إني بترجمة اللّغة من لغة إلى لغات أخرى، باعتماد  تهتمقمنةالر 

  من أجل تيسير تعليمها وتعلّمها للنّاطقين بغيرها.
  ة اللّغة بالحاسوب هي عالقة منفعة متبادلة.*عالق

للّغة جاهداً إلزالة شتّى الحواجز بين اللّغـة المسـتعملة    ية*تسعى المعالجة اآلل
في فهرسـة وتخـزين    يةطبيعياً من لدنِ اإلنسان، والحاسوب كآلة ذات قدرات عال

  ومعالجة واستدعاء البيانات والمعلومات.
 ا في ميدان تعليم وتعلّم اللّغـات علّم، السيمالتّعليم و*انتشار الحاسوب كوسيلة للتّ

  .اًومثمر اًخصب اًباعتباره ميدان
 يةفي أشد الحاجة من غيرها إلى هندسة اللّغة، والمعالجة اآلل ية*إن اللّغة العرب

  اهن، نظراً لكثرة الفجوات في تنظيرها اللّغوي.الرفي وقتنا 
  ل عدة نظراً لترميزها وكتابتها على الحاسوب.من مشاك ية*معاناة اللّغة العرب
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.179ص:  – يةدوة الفكرالنّ –رجمة في الوطن العربي التّابق: السالمرجع  16
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 كاء االصطناعي الباب على مصراعيه لحقل تعليم اللّغات حتّىالذّفتَح  ملخّـص: 
وتحقيقـا لألهـداف    يةقليدي؛ حيث غدا أكثر فاعلالتّينحو نحوا مغايرا عن مساره 

كنولوجيا الحديثة. وبمـا أن تعلـيم   التّوفّرتها  التيالمنشودة، بحكم الميزات الكبيرة 
ـ أصبح يشكّل تحديا كبيرا في هذا العصر، فقد بات مـن   يةاللّغة العرب الض روري

ماشي معها حتّى تُحقّق أنجع مقاربة لتدريس التّجيا الحديثة وكنولوالتّتطبيق معطيات 
تصب فـي هـذا    التيطبيقات التّ، وعليه فقد ظهرت بعض البرامج ويةاللّغة العرب

تميزت في إصدارها شبكة زيتونة، وعرفت  التي يةاإلطار، منها األلعاب اإللكترون
جعـل   يةرفيهالتّ يةاإلمتاع ايةلغرواجا كبيرا عند الجمهور العربي، فباإلضافة إلى ا

 التـي عي إلى تقديم جملة من المعارف والمعلومات السئيسي الرالمبرمجون هدفَهم 
تسهم في رفع المستوى العلمي والثقافي للمستخدمين، وكذلك اكتَنزت مراحُل هـذه  

 المعجميحوي والنّالمختلفة، الصوتي، و يةفي المستويات اللُغو يةاأللعاب أبعادا نفع
 كما تُوفِّر األلعاب كما معتبرا من المصطلحات المسـتعملة، والمفـردات المهمـة   

.يةينمي بها اللّاعب ثروته اللّغو التيائعة الشّوالكلمات 
  يـة األلعـاب اإللكترون  كاء االصطناعي، تعلـيم اللّغـات،  الذّ: يةكلمات مفتاح

صيد المعرفي واللّغوي، شبكة زيتونة.الر  
Abstract :Artificial intelligence has opened the door to languages 

teaching in a way that is different from its traditional course, where it 
has become more effective and achieve the desired objectives, due to 
the great advantages provided by modern technology. Since the 
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Arabic language education has become a major challenge in this era, it 
is necessary to apply the data of the modern technology in order to 
achieve the most effective approach to the teaching of the Arabic 
language , and therefore has emerged some programs and applications 
that get into this field, including electronic games that were 
distinguished in its release "Zaytoona network" which found big 
popular in with the Arab public, and in addition to the entertainment 
goal, the programmers made their main aim to provide a range of 
knowledges and informations that contribute to raise the scientific and 
cultural level of users, as well all the stages of this  games contain 
utilitarian dimensions in the different linguistic levels, phonetics, 
grammar and semantic, and the games provide a considerable amount 
of terms used, important vocabulary, and common words that develop 
the player's linguistic wealth. 

 Keywords: Artificial Intelligence, Languages Teaching, 
Electronic Games, Gnostic and Linguistic stock, Zaytoona Network. 

  

 انحسرت سلطة الورق وبهتت سطوة الكتـاب  حداثةال في خضم عصرِ تمهيـد: 
ا أفرزته الحضارة الحديثـة مـن   وانساق أغلب متعلّمي هذا الجيل إلى االمتياح مم

كنولوجيـا  التّمتنوعة، وتطبيقات شـتّى أفرزتهـا   وبرامج  ،متطورة وأدوات تالآ
لإلنسان في حلّه وترحاله، فال يفـارق   ائمالدفيق الركي الذّالحديثة. وصار الهاتف 

طبيقـات المفيـدة   التّيده وال تحيد عيناه عنه، ويزخر "البالي ستور" بحشد كبير من 
 اختصرت الطريق لنا، وسهلت مهمة البحث عـن مختلـف األخبـار    التيافعة النّو

وجعلتنا نعيش في وسط ما يحدث في هذا العالم مثل شهود العيان، مهما تباعـدت  
  مسافات.ال

كنولوجيـا  التّكاء االصطناعي يحيل إلى القـول إن  الذّإن تفحص أغلب برامج 
 ية: قسم للتسلمطبيقات إلى ثالثة أقساالتّالحديثة قد انقسمت في تعاطيها مع البرامج و

عليم، وقسم جمع بين المتعة والفائدة، وهذا األخيـر هـو   التّوالمتعة، وقسم للفائدة و
ين الـذّ  يـة اشئة من متعلّمي اللّغـة العرب النّمرام، خصوصا عند غالبا المطلوب وال
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تابة والحفظ واالستظهار، ويبحثون دائما عن أخذ المعلومـة  الرو يةينفرون من الجد
 يةي يعيشون فيه، خصوصا وأن اللّغة العربالذّبأسلوب ماتع يتّسق وطبيعة العصر 

  .  قليل من قيمتهاالتّتواجه حملة شرسة لتشويهها و
  لقـين التّأصبحت وسـيلة هامـة للتعلـيم و    يةوال شك في أن األلعاب اإللكترون

فتسابق المبرمجون أفرادا ومؤسسات لتقديم األفضل واألنجع، ومن بيـنهم "شـبكة   
: مـا دور  يةرئيس يةتعد رائدة في هذا المجال. وينطلق بحثنا من إشكال التيزيتونة" 

 صيد المعرفي واللّغوي؟رال يةألعاب شبكة زيتونة في تنم

تحـديات راهنـة    يـة تواجه اللّغة العرب كنولوجيا الحديثة:التّو ية/ اللّغة العرب1
همـيش  التّهوض بواقعهـا ومجـاوزة أوضـاع    النّكثيرة؛ مما يستدعي  يةومستقبل

كود في معالجة مشكالتها المتصلة بمخاطر االستتباع والهيمنة، كمـا  الرواإلهمال و
د حلول لضعف اإلسهام العربي في إنتاج المعلومات. ولعـّل المشـكلة   ينبغي إيجا
ظر إلى هذه المشكالت لـدى الجهـات   النّاخلي في الدعف العربي الضاألكبر هي 

 علـيم العـالي  التّ، والثقافة، واإلعالم، ويةربالتّ، من وزارات يةباللّغة العرب يةالمعن
 ، علماءيةشر المعنيين باللّغة العربالنّمي و، ومؤسسات البحث العليةوالمجامع اللغو

 1 المتفاقمة. يةحديات، ومؤثراتها األجنبالتّوأدباء، وفنيين، استسالما أمام هذه 

قد أضحت صاحبة دور مهـم   يةوالثقاف يةإن اللّغة بعدها محور المنظومة الفكر
ها وتطويرها حتى يكون ب ايةقنيات الحديثة؛ ولذلك ينبغي العنالتّومتعاظم في عصر 

لها موطئ قدم في العالم المعاصر لبناء حضارة اإلسالم المرتقبة، ويجـد القـارئ   
علـى   يـة واإلنجليز ية(الفرنس يةالعربي بغيته بلغته ويتقلّص طغيان اللّغات األجنب
دورهـا الحضـاري إذا لقيـت     يةالخصوص). ومن المأمول أن تؤدي اللّغة العرب

رجمـة  التّعريب، وتطوير برمجيات التّرجمة والتّمن خالل تشجيع  يةااهتماما وعن
 صصـة ، مع ما يوازي ذلك من وضع مصطلحات وتـأليف المعـاجم المتخ  يةاآلل
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كنولوجيـا  التّوتيسير اللّغة وتبسيطها وإخضاعها للتحليل األسلوبي، واالستفادة مـن  
ةقمالر2 .ي  

كاء االصطناعي بأنّه علم يهتم الذّيف يمكن تعر كاء االصطناعي وأهميته:الذّ/2
، أو ببسـاطة أكثـر   يةبصناعة آالت تقوم بتصرفات يعتبرها اإلنسان تصرفات ذك

 يـة يعرفه "بيل" أحد العاملين في هذا المجال على كونه "محاولة جعل اآلالت العاد
عي كاء االصطناالذّتراها في أفالم الخيال العلمي"، ف التيتتصرف كتصرف اآلالت 

كاء، ويكـون  الذّإذن هو علم هدفه جعل الحاسوب وغيره من اآلليات تكتسب صفة 
ـ    فكيرالتّلها القدرة على القيام بأشياء كانت إلى عهد قريب حكرا على اإلنسـان، ك

 3 خاطب.التّعلّم، واإلبداع، والتّو

يرا في عالمنا المعاصر، ويلقى اهتماما كب يةكاء االصطناعي قيمة عالالذّويحتل 
مـؤتمرات  ال مـن  سلسـلة قام وت، صةعند العلماء والباحثين، وكذلك الهيئات المخت

االبتكـار مـن   تحثّ على ث يح ؛من أجل الصالح العام للذكاء االصطناعي يةالعالم
بفضـل   ستكون قريبة المنـال  التي يةوء على اإلمكانيات االستثنائالض خالل تسليط

    .ء االصطناعيكاالذّم المتسارع في مجال قدالتّ
تـدور حـول آثـار     التيكاء االصطناعي على أن المناقشات الذّد خبراء ويشد

وهذا هو ، ينصصأن تقتصر على المتخ كاء االصطناعي على المجتمع ال ينبغيالذّ
افع الدالرـ   خاذ قرار إطالق سلسـلة التّ ئيسي ـة ة العالممـؤتمرات القمللـذكاء   ي

 وكّل شركة حكومة، وكّل م. وينبغي أن تنظر كّلالعا االصطناعي من أجل الصالح
ةسة أكاديممؤسفي  -واحد منا وكّل - مة من منظمات المجتمع المدنيمنظّ ، وكّلي
  4.على حاضرنا ومستقبلنا كاء االصطناعيالذّتأثير  يةكيف

بمهمـة   يـة تقوم األلعاب اللّغو :يةإلى األلعاب اإللكترون ية/من األلعاب اللّغو3
، وإعطاء الطالب يةوتواصل يةفي تعليم اللّغة للطالب من خالل مواقف حقيق يةسأسا

حديثـة وغيـر    يةعاون والمشاركة، كما أنها وسيلة تعليمالتّجميعا فرصا للتفاعل و
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مباشرة تقوم بتنشيط ذهن الطالب وجذب انتباههم باستمرار، بعيدا عن ملَل الوسائل 
رعة المطلوبـة مـع األداء   السالطالب من فهم المطلوب بالي يتمكّن التّ، وبيةقليدالتّ

 علّم بواسطة األلعاب يساعد علـى  التّالمتقن في قالب ممتع وبطريقة جذّابة. كما أن
 إثراء وتثبيت مهارات اللّغة وعناصرها؛ حيث يمارسها الطالب من خالل اللّعـب 

لمهارة الواحدة، وذلـك  فيتم توظيفها بشكل تواصلي فعال؛ حيث تقوم بعدة أداءات ل
يتعامل بها الطالب مع المهارة  التيعن طريق مراحل متنوعة تتنوع فيها الطرائق 

  5نفسها.
صف الثاني من القرن الماضـي بـزت   النّفي  يةاإللكترون بومنذ ظهور األلعا

 أولهما: ردين، وتبلور ذلك وفقَ منحيينمطّ اوتقدم اتطور ، وعرفتيةاأللعاب اللّغو
هائٍلفي الر الحواسيب وتوابعها؛ إذ بات تطو ـن المعلومـات    متناول تخزين كمم

 ،للصور واألصوات امتزايد ااستخدامتيح ا يمم ،يةوتحصيله ومعالجته بسرعات عال
 الثاني فـيخص المنحى ا أم، وتعقيد األلعاب باحتوائها على كم كبير من االحتماالت

رة   حيث ؛ر البرمجياتتطوات المتطـوساعدت وسائل البرمجة الحديثة والخوارزمي
ات العـرض والمعالجـة، فظهـرت    يوتطوير إمكان ،في األلعاب على تحقيق تنوعٍ

وتفاعـل   )،virtual reality( ألعاب مبرمجة تسمح بمحاكـاة واقـع افتراضـي   
ـ مع هذا الواقع، كما تهيئ له استخدام عدد من حواسه؛ كالبصر، و مستخدمال معالس 

 6.مسواللّ

ليست ألعاب شبكة زيتونة موجهة لألطفـال الصـغار    /ألعاب شبكة زيتونة:4
اشئين والمراهقين فقط؛ بل هي صالحة لكّل األشخاص من كّل األعمـار بعـد   النّو

فيـق  الراعة، فقد غدا السكّي معطًى تكنولوجيا تتداوله األيدي على مدار الذّالهاتف 
اإلنسان عن االستفادة من خدماته الكبيرة في حلّه وترحاله؛ إنّـه  ي ال الذّائم الد ينفك

بالبرمجة على إصدار كّل مـا   صةبكل تأكيد جزء من حياته، فعملت الهيئات المخت
  هو جديد ومفيد.
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 ومنذ أن ظهرت ألعاب شبكة زيتونة (وصلة، كلمات كـراش، ضـربة معلّـم    
ا كبيرا واستحسانا في أوسـاط المجتمـع   ر، اشبكها...) لقيت رواجالسرشفة، كلمة 

العربي، وتسابق الجميع إلى تحميل هذه األلعاب، واالستمتاع بها، واجتياز مراحلها 
هل، ثم مـن الصـعب إلـى    السدرج، من األسهل إلى التّتتّخذ طابع  التيالمتنوعة 

األصعب، وكثيرا ما يلجؤون لطلب المساعدة ممـن هـم أكثـر مـنهم ثقافـة إذا      
  تصعبوا سؤاال أو حاروا جوابا.اس

قسما  يةت للّغة العربصصإن ألعاب شبكة زيتونة انطالقا من تعاطينا معها قد خ
تعـالج   التـي هاما وكبيرا من هيكلتها؛ حيث وردت في خضمها ألوان من األسئلة 

ـ يةاللالدو يةحوالنّو يةمستوياتها المختلفة (الصوت ى ) بأسلوب شائق وبسط ماتعٍ، حت
معرفة العربي بلغته، وتلقينـه   يةصيد اللّغوي، وتنمالرتسهم بشكل مباشر في زيادة 

نقيـب مـن   التّقد تخفى عليه، وكذلك تحفيزه للبحث و التيبعض أسرارها ومعانيها 
أجل استجالء دررها الكامنة؛ مما يجعله يزيد تعلّقًا بها وحبا لها. كما أنّها رامـت  

معرفي والثقافي المعلوماتي بشكل عام في جميـع المجـاالت   صيد الالر يةكذلك تنم
 يـة ....)، بما يجعلها منظومة معرفية، رياضية، تاريخية، فلسفية، سياسية(اجتماع

  جريب.التّراسة والدمتكاملة الجوانب، تستحق 
 راسـة الدحليـل و التّعرض أللعاب شبكة زيتونة بالتّوسوف نحاول في ما يأتي 

قوف على أهميتها ودورها في خدمة الجانـب اللّغـوي والمعرفـي عنـد     الو يةبغ
  المستخدمين سواء أكانوا صغارا أم كبارا.

أصدرتها شبكة زيتونة، وكانـت   التيتعد من أوائل األلعاب  /لعبة رشفة:4-1
تُسمى "وصلة"، وهي لُعبة كلمات متقاطعة يستخدم فيها اللّاعـب حاسـة    ايةفي البد

تقـوده إلـى    التـي غط على مجموعة من الخانات الفارغـة  الضالل اللّمس من خ
تتضمن مجموعة أسئلة ينبغي عليه أن يجيب عنها جميعا  التيمجموعة من األلغار 
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حتى يستطيع ملء الفراغات وإكمال المجموعة بنجاح؛ ممـا يتـيح لـه االنتقـال     
  يأتي: والمرور إلى المراحل األخرى، ومن أهم مميزات هذه اللّعبة ما

  عقيد.التّ/أسئلة مختصرة في بناِئها اللّفظي، بعيدة عن 1
ـ يـة ، اجتماعية، اقتصادية/ألغاز متنوعة في جميع المجاالت (سياس2  ية، رياض
  ....)يةعلم

ركيز فيها لمعرفـة  التّ/بعض األلغاز هي عبارة عن صور تتطلّب من اللَّاعب 3
  مدلولها.

ؤال مشكولة حتّى تسهل علـى القـارئ   الس /بعض الكلمات الواردة في صيغة4
  فهمها.
  /توفّر اللّعبة وسائل مساعدة يلجأ إليها الالعب حين يشكل عليـه سـؤال مـا   5

  ويجد صعوبة في اإلجابة عنه (حذف حرف، كشف حرف).
بعض األلغاز تأتي في شكل حكمة أو قول مأثور تُحذف منها كلمـة معينـة   -5

  حتى يجدها. تستدر تفكير وانتباه الالعب
  /تتضمن اللّعبة أسئلة على شكل خرائط أو أعالم دول.6
ركيز العالي مـن خـالل   التّكاء والذّ/هناك قسم من األسئلة يضرب على وتر 7

  اهن.الرؤال الساستحضار إجابة سؤال سابق تكون مفتاح اإلجابة عن 
ة، بحكم تضمنها جملة تقدمها هذه اللّعب التي يةوال يمكن المراء في الفائدة المعرف
بإمكان اللّاعب االستفادة منها في خضـم   التيوافرة من المعلومات القيمة والمفيدة 

  سعيه الجتياز كّل مرحلة من المراحل؛ مما يثري ثقافته، ويزيـد مـن معلوماتـه   
وينوع اطّالعه ومعرفته بأشياء يصعب عليه تحصيلها، بحكـم تعـددها، وتنـوع    

تجمعها له في بوتقة واحدة. ومن جهة أخـرى   يةلّعبة اإللكترونمصادرها، وهذه ال
فالمستخدم ال يمكنه بأي حال من األحوال اإلجابة عن كّل األسئلة المتدرجـة فـي   
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من اللّعبة (حذف حرف أو كشف حـرف) أو   يةالصعوبة وحده دون مساعدة داخل
لمعرفة المتنوعة: استعانة ببعض من يحيطون حوله، أو بمصادر ا يةمساعدة خارج

  كتب، ومجلّات، حواسيب...   
صـيد  الرتقدمها هذه اللّعبة، فمتعلّقة بـإثراء   التي يةأما على صعيد الفوائد اللّغو

 التـي الفصـيحة   يةالمعجمي للّاعب من خالل تعرفّه على كثير من الكلمات العرب
ـ التّيجهلها أو ربما نسيها، أو عزب عن ذهنه معناها، وأيضا  رف علـى بعـض   ع

المترادفات واألضداد؛ مما هو مستعمل وشائع، وهذا له دور كبير أيضا في تحسين 
؛ حيث يوفّر له هذا كثيرا من البـدائل فـي حالـة    يةباللّغة العرب يةإمكانياته الخطاب

الكريمـة،   يةالكالم مع اآلخرين. وتُساعده اللّعبة أيضا في حفظ بعض اآليات القرآن
  ترد في جملة من األسئلة. التي يةريفة، واألمثال والحكم العربالشّ يةبولنّاواألحاديث 

 التـي تعد هذه اللّعبة واحدة مـن أفضـل األلعـاب     /لعبة كلمات كراش:4-2
أصدرتها شبكة زيتونة على اإلطالق، ولقيت شهرة واسعة وقبـوال كبيـرا عنـد    

مثل، كلمات مبعثرة، مقاطع الجمهور العربي، وهي لُعبة متنوعة المراحل (اكشف ال
شويق للّاعب التّر، خلطة الحروف)، وتقدم كما كبيرا من المتعة والسالكلمات، كلمة 

عاون التّتجمع بين المنافسة و...شاملة يةأفضل لعبة كلمات عربتعد بدون منازع و«
ـ  7،»فكير ودقة مالحظـة التّة في وتحتاج لحد ....العائلة وإفراد األصدقاءبين  ن وم

  أهم المميزات األخرى لهذه اللّعبة ما يأتي:
/اللُّعبة مسبوكة في شكل رحلة ماتعة ينتقل فيها الالعب مـن خريطـة دولـة    1
  .يةإلى أخرى بدءا من المملكة المغرب يةعرب

وائر الملونة (الخضراء الدغط على مجموعة من الض/تتم طريقة اللّعب مبدئيا ب2
ـ صـفراء للكلمـات المتقاطعـة، والحمـراء لكلمـات      للكلمات المبعثرة، وال رالس  

  لمقاطع الكلمات). يةوالبنفسج



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
369 

 

  

/المرحلة األخيرة المسماة "خلطة الحروف" عبارة عن دائرة مختلفة المحتـوى  3
من دولة إلى أخرى (في مصر خنفساء، وفي ليبيا ساعة، وفـي الجزائـر نجمـة    

  وهالل، وفي تونس باب قديم أزرق...)
  اللّعبة بوجود صور متحركة فيها (أمـواج، وطيـور، وبـاخرات...)    /تتميز4

تجعل الالعب يشعر أنّه في جو طبيعي خلّاب، وهو يرتحل من بلد آلخر، وينتقـل  
  من مرحلة إلى أخرى...

تتميز  التي يةوالحضار يةراثالتّموز الر/قام المصممون بوضع األعالم وأشهر 5
ـ خرائط (مسجد الحسن الثاني في المغرب، مقـام  على ال يةول العربالدبها  هيد الشّ

وجبال الهقار في الجزائر، وجامع الزيتونة في تونس الخضراء، أهـرام الجيـزة   
  وتمثال أبو الهول في مصر...)

/طريقة اللّعب تختلف من مرحلة إلى أخرى؛ حيث نجد خانات تحتوي حروفًا 6
"اكتشف المثـل" مرفقـة بصـور     كبيرة الحجم "ستة عشر حرفا" في مرحلة يةعرب

غط عليها بشكل متّصل في كّل االتّجاهات للربط بين كلمة أو الض، تسمح بيةتوضيح
تُعرض فيها صـورة واحـدة    التيكلمتين، واألمر مشابه لمرحلة "كلمات مبعثرة" 

يطلب اكتشاف كلمات متعلّقة بها تُسبك من خالل ستة وثالثين حرفا موضوعة في 
  جدول.
ر يتم عرض مجموعة من الصور المختلطـة مرفقـة   السمرحلة كلمات /في 7

بط بينها بشكل مستقيم حتى يتم وسم كّل الربجدول يضم واحدا وثمانين حرفا ينبغي 
الصور، أما مرحلة خلطة الحروف، فتشمل خمسة حروف يتطلَّب إيجـاد بعـض   

  ".ية، خماسية، رباعيةالكلمات الممكن تركيبها منها "ثالث
قيق، والخلّاب؛ حيث طرزها المبرمجـون  الد/تتميز اللّعبة بتصميمها األنيق، و8

تُلحظ في كّل مرحلة من المراحل، كمـا تتميـز    التيباأللوان المتناسقة والمتنوعة 
  بورود كثير من الصور فيها.
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وقد تضمنت اللّعبة حشدا كبيرا من المعلومات المتنوعة المتعلّقة بجميع شـؤون  
ابقة، وشأن جميع ألعـاب شـبكة   السلحياة قديما وحديثا، شأنها في ذلك شأن اللّعبة ا

تعد مرجعا جيدا  التيزيتونة بشكٍل عام، وتميزت هذه اللّعبة بمرحلة "اكتشف المثل" 
  .يةالفصيحة والعام يةالعرب لللتعرف على كثير من األمثا
مع بين أبناء الوطن العربي الواحد رجة األولى إلى الجالدوالمبرمجون يهدفون ب

من المحيط إلى الخليج، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة، ويتغيون تأليف قلوبهم 
  إلـى أخـرى   يـة ظر إلى أن الالعب ينتقل من دولة عربالنّمن خالل هذه اللّعبة، ب

ـ  الذّوهذا ما يؤصل في نفسه البعد القومي الحضاري  ه ي ينتمي إليه، ويـذكّره بأنّ
ـ ينتمي إلى وطنٍ كبير منداحٍ زاخر بالجمال، ضارب العروق في أعمـاق   اريخ التّ

  اإلنساني.
، فهذه اللّعبة توفّر كما كبيـرا مـن المصـطلحات    يةوعلى صعيد الفائدة اللّغو 

ائعة، ونلحظ في هذه اللّعبة سعيها إلـى  الشّالمستعملة، والمفردات المهمة، والكلمات 
  ا ونظرنا فيها، فوجدنا أن مدارها راجع إلى فكرتين أساسيتين:تحقيق غايات دقّقن

ي الـذّ تصب في مجرى المعنى  يةاللالدالحقول  يةنظر: يةاللالدفكرة الحقول -أ
ترتبط  التياللي هو مجموعة من الكلمات الدهو ركن مهم من أركان اللّغة، والحقُل 

ل كلمات األلـوان فهـي تقـع تحـت     ها، وتوضع تحت لفظ عام يجمعها، مثلتّدال
 المصطلح العام "لون"، وتضم في بوتقتها ألفاظا من قبيل: أحمر، أسـود، أخضـر  

وتصـنيفها إلـى    يةجمع كّل الكلمات اللّغو يةظرالنّهذه  اية، وغ8بنّي، بنفسجي..الخ
    ا في ما بينهـا، ومـن ثـمحقول، كّل حقل منها تُدرج تحته األلفاظ المترابطة داللي

وقد اختلف الباحثون في تحديـد   9 ي يجمعها.الذّالقة هذه األلفاظ بالمصطلح العام ع
، أو يـة ، والحقـول المعجم يةاللالدفأطلقوا عليها: الحقول  يةظرالنّمصطلحات هذه 

وتصنّف هذه الطريقة المـدلوالت علـى    10 .يةاللالد، أو المجاالت يةالحقل يةظرالنّ
  11درج، والمشترك اللفظي...الخ.التّرادف، والتّضاد، والتّأسس منها القرابة، و
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هي من أكثر  التيوتبعا لما سبق ذكره بإمكاننا تصنيف مرحلة "كلمات مبعثرة" 
، بعدها هادفـة إلـى جمـع    يةاللالدالحقول  يةالمراحل تواتَرا في اللّعبة ضمن نظر

 تثقيـف المسـتخدم   تندرج في البوتقة نفسها؛ حيث إنّها تسـهم فـي   التيالكلمات 
تجتمع في مجال من  التيواستدرار وتحفيز مخزونه اللّغوي حتى يقع على األلفاظ 

المجاالت وتتوحد وترتبط، ومن نماذج ذلك المرحلة رقم اثنتين وخمسـين ومائـة:   
، الفيزياء، عالم، نوبل، عبقري)، والمرحلـة رقـم ثالثـة    يةسبالنّ(ألبرت آينشتاين، 
ريض، زكام، برد، منديل، مخاط، معـدي، سـعال، أنفلـونزا)    وخمسين ومائة: (م

والمرحلة رقم أربعة وخمسين ومائة: (فرامل، يدوي، وقـود، سـيارة، دواسـات،    
  كلتش، قدم).

 التـي ماذج المذكورة يحيلنا إلى اكتشاف كثيرٍ من العالقـات  النّوتفحص هذه  
التّساع المعرفي اللّغوي تجعلها تندرج في جدول داللي واحد، وا التيتربط بينها، و

ظر إلـى أن المبـرمجين قنّنـوا عـدد     النّللّاعب يساعده على حّل هذه المرحلة، ب
 يةتُرصف للبحث عن كلمة من كلمات، وعضدوه بصـورة توضـيح   التيالحروف 

  يتم البحث فيها.    التيوهذا ما يحصر عدد األجوبة واالحتماالت 
عديـدة   يـة يحيلنا إلى اكتشاف عالقات دالل ظر في هذه الكلماتالنّكما أن إنعام 

تربط بينها، مثل: (عالقة االشتمال بين المرض الزكام، وعالقة الجزء بالكّل بـين  
واسات والديارة).الس  

ه) معجـم "العـين"    175لقد ألّف الخليـل الفراهيـدي (ت    قليبات:التّفكرة -ب
رتيـب  التّكلمـة، و قامت على جملة من األسس منهـا: حجـم ال   يةبطريقة إحصائ
قليبـات هـو أن   التّبنظام «والمقصود  12قليبات...التّالعناصر، و يةالصوتي، ونظر

قليب أيضـا  التّ يةتقلب على صورها الممكنة، وتخضع عمل يةحروف الكلمة األصل
مثال تقاليب كتب هي: كتب، بكت، بتـك، تبـك، تكـب     يةلتسلسل الحروف الصوت

ـ هذا الحرف أسبق من الباء و مجموعة في كتاب الكاف؛ ألن رتيـب  التّاء فـي  التّ
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تساعد على حصر مفردات اللّغة عن طريق  يةياضالر، وهذه الطريقة 13»الصوتي
باعتبار أصولها إما أن تكون  يةاتّباع نظام حسابي دقيق ومضبوط،؛ فالكلمات العرب

للثالثـي سـتّة   مركّبة من حرفين أو ثالثة أو أربعة أو خمسة، فللثنائي تقليبـان، و 
    14 مائة وعشرون تقليبا. يةأربعة وعشرون تقليبا، وللخماس يةتقليبات وللرباع

في كّل رِحلة من رحالت لعبة "كلمات كـراش" المسـماة    يةإن المرحلة الختام
تعـود بـراءة    التـي قليبـات  التّهج؛ أي فكرة النّ"خلطة الحروف" قائمة على هذا 

د الفراهيدي، وقد صمم المبرمجـون هـذه المرحلـة    اختراعها إلى الخليل بن أحم
انطالقا من قدرة اللّاعب على تأليف عدد كبير من الكلمات انطالقا من عدد محدود 
من الحروف، (عددها خمسة أحرف تحديدا)، واللّاعب غير مطالب بالبحـث عـن   

وعشرين تقليبا كما فعل الخليل بل هو مطالب بالبحـث عـن بعـض     يةمائة وثمان
الممكنة، حتى يستكمل ملء الخانات الفارغة.  يةوالخماس يةباعالرو يةقليبات الثالثلتّا

واألمر هنا غير متعلّق بكّل ما هو مستعمل من األلفاظ؛ فقد يتمكّن الالعـب مـن   
تشكيل كلمة مستعملة، لكنها تكون غير مطلوبة في الخانـات؛ ألن هـذه األخيـرة    

ألخير في ألفاظ معينة هو الحرف األوّل المشكّل مرتبطة ببعضها بعض، فالحرف ا
ينجح الالعب فـي   التيأللفاظ أخرى. وينبغي أن نشير إلى أن الكلمات المستعملة 

 يـة كالذّسبكها وال تكون جزءا من المطلوب يجزى عنها ثوابا بنقطة، وتنبهه اللّعبة 
  بي.     إلى كون هذه األلفاظ مما يدخل في إطار القاموس العر

ور تجمـع بـين   عبة تركيب كلمات وصلُهي « عبة اشبكهالُ /لعبة اشبكها:4-3
هن لسـاعات  الـذّ ي زوايـا  وهذه المزايا تسلِّ ،لماتحث عن الكَقافة والبالثَر وفكيالتّ

 15 .»يـة مرحلـة بجـودة عال   ثالثمائة وخمسينمن  ؛ حيث تضم أكثرأكثر طويلة
  ة في ما يأتي:ويمكن أن نلخّص مميزات هذه اللّعب
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/هذه اللّعبة أساسا تشبه لعبة "قطع الحروف"، لكن الفرق بينهما كامن في كون 1
الحروف في لعبة "اشبكها" متّصلة ببعضها بعض؛ حيث إن أقل عـدد مـن قطـع    

  الحروف هو اثنان فما أكثر.
/تتيح اللّعبة للمستخدم تحريك قطع الحروف في كّل االتّجاهـات بكـلِّ يسـر    2
  هولة.وس

/في خضم كّل مجموعة من المجموعات توجد مرحلـة أو مرحلتـان لـيس    3
  المطلوب فيها شَبكُه حروفا؛ بل صورة مفرقة األجزاء يتطلّب ربطها وتنسيقها.

  /تتشكّل كلُّ مجموعة من اثني عشرة مرحلة متدرجة في الصعوبة.4
مستخدم اللّجوء إليها بإمكان ال التي/توفر اللّعبة مجموعة من وسائل المساعدة 5

  في حال استعصى عليه سؤال أو استصعب مرحلة.
 المتنوعـة  يةيركّبها اللّاعب تشكّل مجموعة من األشكال الهندس التي/الحروف 6

  تابة.الروال تأتي على هيئة واحدة، وهذا ما يبعد الملل و
قنا إليها سابقا فـي  تطر التي يةاللالدوهذه اللّعبة قائمةٌ أيضا على فكرة الحقول 

تضـمها   التـي ظر إلى أن كّل مرحلـة مـن المراحـل    النّلعبة "كلمات كراش"، ب
المجموعات االثنتا عشرة موسومة بعنوان معين، تندرج تحته كلماتٌ تصـب فـي   
بوتقته، وتنشأ بينها عالقات رابطة تجمعها، وهذا العنوان قد يكون كلمـة واحـدة   

سـل) أو  الر)، أو أكثر من ذلك (أولو العزم من يةماوالس(فواكه) أو كلمتين (الكتب 
ـ  ية(مواد تعليم يةماء) أو جملة اسمالسشبه جملة (في   يـة )، أو جملـة فعل يةأساس

  (يخرج منها دخان).
والمرحلـة   يةوبعض المراحِل هي صورة غير معنونة (مثل المرحلة رقم ثمان 

 دقيق فـي كلياتهـا وجزئياتهـا   التّفيها، و ركيزالتّرقم عشرين) تتطلّب من اللّاعب 
 الليالدظر في تفاصيلها حتى يتمكّن من استخراج الكلمات المطلوبة في الحقل النّو
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 التـي ظر الفاحص المدقّق النّظر الجيد مهمة جدا، ونعني هنا النّوهنا نجد أن حاسة 
  هم، وتركيزهم.اس؛ ألنّهم يتفاوتون في قدراتهم، وذكائالنّال يتأتّى لجميع 

   وفي بعض المراحل قد يكون العنوان واسعا في احتمال ما يندرج تحتـه؛ لكـن
المطلوب فيه متعلّق ببعض أجزائه من الكَلم، مثل المرحلة ثالثة وأربعين وثالثمائة 
(يوم الجمعة)، فالكَلمات المطلوبة هنا ليست كّل ما يتعلّق بيوم الجمعة، بل المقصود 

تتعلّق بحياة الفرد المسلم فيها (خطبة، صـالة، تطيـب، سـاعة     يالتبها الكلمات 
    .بي)النّاستجابة، الكهف، اغتسال، الصالة على 

كما قد يكون عنوان المرحلة غامضا نوعا ما، فيتطلب تركيزا معتبـرا حتـى   
يتمكّن اللّاعب من استيعاب المطلوب من ورائه، مثل المرحلة رقم واحد وعشـرين  

 رج منها دخان"؛ حيث نجد المطلوب فيها كلمات مـن قبيـل: "قطـار   المعنونة "يخ
  سيجارة، سيارات، مصانع، نار...".

وليس المطلوب دائما كلمات محمولة على الحقيقة فقط؛ بل قد تكـون مرتبطـة   
 بسؤال المرحلة على سبيل المجاز، مثل المرحلة رقم ثالثة وعشرين "لـه مفتـاح"  

 يارة" فقـط السال يقصد بها مفتاح "الباب أو الخزنة أو  حيث نجد أن كلمة مفتاح هنا
 بل هناك مفاتيح أخرى من أشكال أخرى "الكيبوورد، الكهرباء، الخريطـة، القلـب  

  الجنّة...".
تُعد هذه اللّعبة موسوعةً تعج بحشد كبير من المعلومات  /لعبة ضربة معلّم:4-4
يتونة في طيات مراحل تربو عن ألف وزعها مبرمجو شبكة ز التيافعة والمفيدة النّ

مرحلة، متدرجة في الصعوبة ذات بعد إمتاعي وتشويقي، من أهمها وأكثرها فائـدة  
  للمستخدم ما يأتي:  

ول على الخريطـة، أو  الدمرحلة خريطة العالم: يطلب فيها تحديد دولة من -1
  علم منها. ول، ويكون المطلوب اختيارالدتقدم مجموعة من األعالم لبعض 
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: يطلب فيها من اللّاعـب اختيـار   يةمرحلة أرقام ومعادالت ورموز رياض-2
  إجابة واحدة فقط صحيحة من بين جميع اإلجابات.

ـ و يةمرحلة فيها مجموعة من المعالم األثر-3 ةياحالسـة قليدالتّأو األزيـاء   يي  
  ما. يةيطلب من خاللها تحديد مدينة ما وجنس

رة واحدة وستّة ظالل يختار واحد منها فقط يكون مطابقًا مرحلة تحوي صو-4
  للصورة.

مرحلة يقدم فيها ميزان موضوعة فوق كفّتيـه مجموعـة فواكـه، ويكـون     -5
  المطلوب تحديد أي الكفتين أثقل.

مرحلة تقدم فيها صورة صماء لجسم اإلنسان، يطلب فيها تحديد عضوٍ مـن  -6
  .يةاألعضاء البشر

، يطلـب مـن   يةأو الهجر يةنوات الميالدالسعبارة عن شريط مرقّم بمرحلة -7
  وقع فيها حدثٌ معين. التينة السخاللها تحديد 

  مرحلة تُعرض فيها صور إلشارات مرور يطلب اختيار واحدة منها.-8
باتات، ويطلب مـن اللّاعـب   النّمرحلة تقدم فيها صور لمجموعة من أوراق -9

  ا. تعيين واحدة منه
في اللّعبة، فمدارها أسئلة تُقدم فيها مجموعـة   يةتُقدم فوائد لغو التيأما المراحل 

من الكلمات (أكثر من عشرين كلمة) يطلب فيها من اللّاعب اختيار كلمـة محـددة   
كـان المطلـوب فيهـا     التيلصوت من األصوات، مثل المرحلة ثالثين وأربعمائة 

 نقنقة، مأمـأة، زئيـر، عـواء   : "يةن االختيارات اآلتجاج" من بيالداختيار صوت "
وفي المرحلة خمس عشرة وثالثمائة طُلب  هديل، رغاء، فحيح، صرير، صليل..."،

  تدلُّ على صوت "األفعى".   التيإيجاد الكلمة 



كاء
ا�صطنا�ّي
الواقع
والّرهانات
ّ
 اللغة
العربّية
وبرامج
الذ

 

  
376 

 

  

تشير إلى معنى ما، مثل المرحلة خمسة  التيوقد يكون المطلوب اختيار الكلمة 
اعم" النّيء "األملس والشّي يدّل على الذّلب فيها تحديد االسم طُ التيوثالثين ومائتين 
 "حنين، جعفر، لجين، أريج، لمار، ريماس، آالء، أدهم، مهنّـد.." من بين ما يأتي: 

ي معنـاه  الـذّ وفي المرحلة ثالثة وخمسين ومائتين كان المطلوب تحديـد االسـم   
  واد".  الس"الحصان شديد 

، أو مثل، أو بيت شعري، أو جملة، يطلب من ايةها ووردت كذلك أسئلة تُقدم في
ورد فيها قـول   التيخاللها تحديد إعراب كلمة ما، مثل المرحلة الثامنة والخمسين 

  افعي:الشّاإلمام 
تْقَطَأنْو الدراهم بعد صمنَ..... ُأ تاسا بعدانُا كَماوتًكُوا س  

  ).أناساوال به (تُعرب مفع التيوالمطلوب تحديد الكَلمة 
تُعرب فـاعال   التيؤال حول الكلمة السوفي المرحلة تسعة وعشرين ومائة كان 

)الدراهم.(  
أسافر كثيرا حبا فـي زيـارة   وفي المرحلة ستّة عشرة وسبعمائة وردت جملة "

  ).حباتُعرب مفعوال ألجله ( التي"، والمطلوب تحديد الكلمة اآلثار
بحثت عـن الهـاتف بحثًـا    ة وسبعمائة وردت جملة "عشر يةوفي المرحلة ثمان

  ).بحثًاتُعرب مفعوال مطلقا ( التي"، والمطلوب تحديد الكلمة دقيقا
﴿ِإنّ وفـي المرحلــة رقــم اثنتــين وســبعين وســتمائة ورد قولــه تعــالى:  

 التـي  والمطلوب تحديد الكلمة ]36وبة:التّ[ اللَّه اثْنا عشَر شَهراً﴾ عنْد هورِالشّ عدّةَ
  ).شهراتُعرب تمييزا (

  ووردت مراحل كان المطلوب فيها تحديد صفة حرف معـين مـن األصـوات   
ي هو إخراج كّل حرف من مخرجـه مـع   الذّجويد التّوهذا ما يدخل في إطار علم 

فجاء في  16طق بالحرف في القرآن فرض عين،النّإعطائه حقّه ومستحقّه، وصحة 
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ين آمنُوا وتَطْمِئن قُلُـوبهم  الذّ﴿ل حول قوله تعالى: المرحلة ستة وستين ومائة سؤا
كْرِ اللَّهالْقُلُوب بِذ ِئنتَطْم كْرِ اللَّهَألَا بِذ﴾ ]والمطلوب هو تحديد الموضع 28عد:الر ،[

  ).تَطْمِئناكنة في السي تقع فيه قلقلة (الطاء الذّ
وِإذَا َأراد اللَّه بِقَـومٍ  ﴿تعالى:  وفي المرحلة سبعة وثالثين وخمسمائة ورد قوله

]، والمطلـوب تحديـد   11عـد: الر[ ﴾سوءا فَلَا مردّ لَه وما لَهم مّن دونه من واٍل
  ).من واٍلموضع اإلدغام بغنّة، وهو (

قَـاَل   وحاجّـه قَومـه  ﴿وفي المرحلة ثالثة وتسعين ومائة ورد قوله تعـالى:  
ّونّاجي يَأتُحف انِ اللَّهده قَدالـالزم  80[األنعام: ﴾و والمطلوب تحديد موضع المد ،[

  ).َأتُحاجّونّيالمثقل، وهو (
﴿وقَالُوا لَن نُّْؤمن لَك حتَّٰى تَفْجر لَنَا مـن   وفي المرحلة تسعة وتسعين ومائتين:

اإلقالب، وهو في قولـه   ]، والمطلوب تحديد موضع90[اإلسراء:  الَْأرضِ ينبوعا﴾
  ).ينبوعا(

ما، مثل المرحلة اثنتـين   ايةوردت فيها  التيورة السوقد يكون المطلوب تحديد 
يـا َأيّهـا   ﴿ورد فيها قوله تعالى:  التيورة السطُلب فيها تحديد  التيوثمانين ومائة 

 يوسـف " ] من بـين 01[الحج:  يم﴾شَيء عظ اعةالس زلْزلَةَ ِإنّ اس اتَّقُوا ربّكُمالنّ
ـ الكهف، الفجر، المزمل، العصر، الملـك،    دوير، الحـج، االنشـقاق، البقـرة   التّ

ورد فيها قولـه   التيورة السوفي المرحلة ستة وسبعين وألف طُلب تحديد  "مريم...
  .  ]72[مريم: جِثيّا﴾ الظَّاِلمين فيها اتَّقَوا وّنَذَر ينالذّ نُنَجِّي ثُمّ﴿ تعالى:

وأحيانا يكون المطلوب استكمال كلمة في مثٍَل ما؛ حيث يترك فـراغٌ وتعطـى   
ي ال الـذّ ورد فيهـا "  التـي للّاعب خيارات، مثل المرحلة رقـم واحـد وتسـعين    

 ياح، المشط، القرد، البـادئ الر"تمرة، ماء، "، والخيارات هي: يعرف......يشويه
وفـي المرحلـة خمسـة    مضـاء.."،  الرطحين، ياح، الصقر، الطير، الرالعفريت، 

أسـمع  تمأل الفراغ في قـولهم: "  التيوتسعين ومائتين كان المطلوب إيجاد الكلمة 
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تمأل  التي، والمطلوب في المرحلة تسعة عشرة تحديد الكلمة جعجعة وال أرى....."
  ".ارالنّكالمستجير من......بالفراغ في قولهم: "

  :يةتائج اآلتالنّ لبحث إلىنخلص في ختام هذا اخاتمة: 
مهمة تجمـع بـين    يةأصبحت وسيلة تعليم يةَألعاب شبكة زيتونة اإللكترون •

 عليمي.التّرفيهي والتّالبعدين 

ممتازة. واألرجح أنّهم  يةبذل المبرمجون جهودا جبارة في تقديمها بلغة عرب •
 ب قشيب.لتنقيحها وتقديمها في ثو يةاستعانوا بمختصين في اللّغة العرب

تضمنت األلعاب حشدا كبيرا من المعلومات المفيدة في مختلـف المجـاالت    •
 ...).ية، فلسفية، رياضية، جغرافية، اقتصادية، تاريخية، اجتماعية(سياس

 المختلفة. يةفي المستويات اللُغو يةاكتَنزت مراحُل هذه األلعاب أبعادا نفع •

جويد (صـفات  التّصب في إطار علم في المستوى الصوتي: وردت أسئلة ت •
 األصوات).

ي هـو  الـذّ حوي: وردت أسئلة مدارها في جانب اإلعراب النّفي المستوى  •
 حو العربي.النّفي علم  يةحجر الزاو

 اللي (معاني الكلمـات الدقّ الشّفي المستوى المعجمي: وردت أسئلة تعالج   •
 ).يةاللالداالشتقاق، الحقول 

 عاب المستخدمين على حفظ واستذكار عدد معتبر من اآليـات تساعد هذه األل •
 ترد في مراحلها المختلفة.   التي، واألمثال يةعرالشّواألحاديث، واألبيات 

 األلعاب توفّر كما معتبرا من المصطلحات المستعملة، والمفـردات المهمـة   •
 يثري بها الالعب رصيده اللّغوي. التيائعة الشّوالكلمات 

فريق بين بعض األلفاظ المستعملة والمهملة فـي اللّغـة   التّالمستخدم يستطيع  •
  ، من خالل مرحلة "خلطة الحروف" في لعبة كلمات كراش.يةالعرب
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