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تمهيـد 
تدؿ عمى طبيعتو . المغة ىي أوضح خصائص الجنس البشري المميزة لو

وقالوا إف المغة مرآة العقؿ، وأداة الفكر، . الفريدة، وتضعو في ذرى المخموقات الحية
. ووعاء المعرفة، وىي العمود الفقري لممجتمعات البشرية

ال نبحث في ىذه المحاضرة عف تاريخ المغة، متى ظيرت، وما ىي إرىاصاتيا 
األولى؟ وال كيؼ نمت وتطورت عبر األنواع والعصور؟ ونحيؿ المستزيد إلى كتاب 

M.C.Corballisاألستاذ الدكتور مايكؿ كورباليس 
 المترجـ إلى العربية وعنوانو ()

. فيو يتابع ىذا التطور المغوي مف إشارة اليد إلى نطؽ الفـ". في نشأة المغة"

كما أننا ال ندخؿ في ميداف التميز البشري، وىؿ ىو بالمغة أـ بشيء آخر؟ 
لألستاذ " ىؿ نحف بال نظير؟ "ونحيؿ الراغب في ذلؾ إلى الكتاب األخاذ، وعنوانو 

 الذي يجادؿ عف أف الدماغ البشري ىو المميز J. Trefilالدكتور جيمس تريفؿ 
يقارف ىذا الدماغ مع أدمغة . األعظـ لمجنس البشري عف غيره مف المخموقات

. الحيوانات اأُلخرى، ومع الحاسوب، ليصؿ إلى الفرؽ الشاسع المعقد درجة ونوعاً 
بؿ إفَّ الحاسوب ميما تقدـ لف يصؿ إلى مستوى ىذا الدماغ البشري، بما فيو مف 

  ( ).كامؿ قدرة التفكير واإلبداع

تسمو مع . ومع ذلؾ، فالمغة ظاىرة نفسية فسيولوجية معقدة، ونشاط اجتماعي
فالمغة . وىي ليست فقط تربيطات بيف الكممات. وتنحط بانحطاطيـ. أىميا بسموىـ

تربط بيف مفاىيـ في الذىف، وتعمؿ مف خالؿ استخداـ قواعد، تحكـ األشكاؿ 
 ولقد حيرت المغة ( ).الطبيعية مف الكالـ البشري، عمى مختمؼ ليجاتو ومستوياتو

وعمـ : "وفيـ كثير مف المسمميف قولو تعالى. كنيًا وتعميمًا العقؿ البشري منذ القدـ
عمى أف المغة ىبة إليية عمميا آدـ، وانتقمت إلى  (31البقرة )" آدـ األسماء كميا

إذ . ويعتبر القرف العشروف قرف الدراسات المعمقة لمغة مف جوانبيا المختمفة. ذريتو
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ممكة المغة البشرية تبدو مبرمجة بشكؿ حتمي في بنية "توصؿ الباحثوف إلى أف 
أدمغتنا، أي أنيا تكيؼ جسدي مف قبؿ نوعنا لمبيئة التي وجد أسالفنا أنفسيـ 

: ويجادؿ األستاذ تريفؿ دفاعًا عف ىذا الموقؼ بعدة مالحظات منيا.  ()"فييا

. يبدأ األطفاؿ في العالـ أجمع اكتساب المغة عند العمر نفسو (1)

 .يكتسب األطفاؿ المغة في تسمسؿ محدد جداً  (2)

ومع سف السادسة يتحدثوف جماًل . يكتسب األطفاؿ المغة بشكؿ سريع جداً  (3)
 .سميمة قواعدياً 

 مف قواعد مبرمجة بحتمية عميق: والفكرة أف المغة البشرية تتألؼ مف مستوييف
ويفترض األستاذ نعوـ تشومسكي .  مف المغة المنطوقة أو المكتوبةوسطحي. وراثية

“Naom Chomsky” أف كؿ المغات البشرية تشترؾ في المجموعة العميقة نفسيا 
وقوانيف المغة البشرية ال تتعمؽ باألصوات أو الكممات، بؿ . مف القواعد النحوية

وقدرتنا عمى بناء الجمؿ وفيميا تعتمد عمى  "( ).بالطريقة التي تبنى بيا المغات
بؿ لعؿ األجدر بااللتفات ىو أننا نستخدـ . ميارة الفتة لمنظر في استخداـ القواعد

.  ويحب المغويوف أف يميزوا بيف النحو والمعنى()".ىذه القواعد مف دوف أف نعييا
مثؿ عبارة تشومسكي الشييرة . فقد تكوف جممة ما صائبة نحويًا، لكنيا دوف معنى

 ".تناـ األفكار الخضراء بال لوف غاضبة"
Colorless green ideas sleep furiously  

عمى أف األمانة العممية تقتضي أف نذكر أف نظرية تشومسكي وأعوانو في 
فقد نشرت جريدة اندبندنت . المشترؾ في لغات العالـ قد تمقت ضربة موجعة أخيراً 

Independent( 6-5-2006)  ما وجده األستاذ المغوي دانياؿ ايفريتD. 

Everett مف جامعة مانشستر البريطانية، في لغة قـو معروفيف في َأدغاؿ ،
وال توجد . فمغتيـ مزيج مف الصفير والطنيف، ليس فييا مفيـو العدد. األمازوف
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وال ذاكرة ليا أبعد مف . ولغتيـ ىذه غير مكتوبة. تعابير في لغتيـ أو تمييز لأللواف
كما ال يدرؾ مف المغة إحساس بالزمف أو بمفاىيـ مجردة، أو بصيغة . جيميف

 ( ).الماضي

عمى أي حاؿ، ندع لغة ىذه القبيمة البدائية وأمثاليا، ونيتـ بالمغات البشرية 
الحية، لنجد أّنَو ألي لغة آثار ميمة في جميع المجاالت مف تربوية وثقافية 

نسانية . واقتصادية وسياسية، وعسكرية، وتكنولوجية، وأدبية، وا 
المواجهة بين المغات وتكنولوجيا المعمومات 

لغد فّجرت تكنولوجيا المعمومات إشكالية المغة، بعد أف أظيرت المواجية 
بينيما الحاجة الماسة إلى المراجعة الشاممة لممنظومة المغوية، لتتييأ المغة لمقاء 

وعمى جبية الحاسوب، فقد كاف عميو أف يتخمص مف . ىذه اآللة المثيرة المتحدية
معماريتو التقميدية، آلة فوف نيوماف، ذات الطابع المركزي الصاـر لكي يتأىؿ لمقاء 

وىذا أّدى إلى إنشاء مراكز بحوث متخصصة في عالقة المغة . حاسـ مع المغة
. بتكنولوجيا المعمومات، في دوؿ عالمية متقدمة عديدة

ىؿ المغة . ىذه المراجعة الشاممة لمغة أثارت أسئمة فمسفية قديمة مف جديد
ظاىرة عشوائية اعتباطية؟ أو تحت تجمياتيا الظاىرة يوجد نظاـ متسؽ تحكمو 
القواعد والمبادئ؟ ىؿ المغة سمسمة مف الرموز الخطية، أـ شبكة مف العالقات 
المتداخمة، أـ ىيكمية مف مستويات متوازية متتالية؟ ىؿ ندرس سموكيا الظاىر 

المحسوس أـ نحاوؿ استجالء المعرفة الالواعية التي تحكـ آليات النطؽ والفيـ؟ 
وما ىي الوحدة األساسية المغوية؟ أىي المفظ أـ الجممة أـ السياؽ؟ ىؿ الُمدخؿ 
لدراسة بنيتيا الداخمية مباني تراكيبيا، وأنماط فيميا، أو داللة معانييا، وتجاوز 

استعاراتيا؟ ىؿ ندرس المغة المنطوقة أـ المكتوبة؟ ىؿ نشغؿ أنفسنا بالمغة كما ىي 
في الحياة اليومية، أـ كما يجب أف تكوف؟ 
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ىؿ المغة، إذف، قابمة لمخضوع لضوابط . ىذه وغيرىا ظواىرىا متعددة معقدة
؟ ىؿ لمرياضيات واألحياء قدرة في معالجة ىذا الكـ اليائؿ exactالعمـ المضبوط 

مف الظواىر المعقدة؟ وىؿ بإمكاف آلة صماء أف تحاكي ممكة المغة بمرونتيا 
وترادفاتيا، وبشحنة االنفعاالت الكامنة وراء تعابيرىا؟ 

، Computational Linguistics عمم المسانيات الحاسوبيةىكذا، ظير 
 فدخوؿ المغة مجاؿ العمـو Language Engineering هندسة المغةو

عمم المضبوطة شرط أساسي لكي تتبعيا في ذلؾ عموـ االجتماع واألدب والنقد، و
 ( ).Information Revival استرجاع المعمومات

خصائص منظومة المغة العربية من منظور معموماتي 

، ( السامية سابقاً –الجزرية )تعتبر المغة العربية أعقد المغات في عائمتيا 
وييتـ الدكتور نبيؿ عمي بأىـ خصائص منظومة . وأغناىا صوتًا وصرفًاُ  ومعجماً 

: المغة العربية اآلتية

 التوسط المغوي- أ

تنحاز المغة العربية إلى الشائع المغوي، وتكرُه الشاّذ والشارد، وتجمع بيف كثير 
: ونضرب بعض األمثمة. مف الخصائص المغوية المشتركة مع لغات أخرى

 المغة العربية ليست فونيمية صرفة كاإلسبانية والفنمندية، أي ال أبجدية -
كما أنيا ليست لغة مقاطع . واحداً  (صوتاً )يناظر كؿ حرؼ فونيما 

syllabic كاليابانية، حيث رموز أبجديتيا مقاطع مف صامت 
consonantفاألبجدية الفونيمية في العربية ىي األغمب، .  وصائت

.. ال، أل، إ، آ، ؤ، ئي: وفييا مقطعيات مثؿ
حاالت إعراب، وليس كما في  (ثالث) في العربية حاالت اإلعراب -

 .، أو قصور تاـ كاإلنجميزية(ست حاالت)الروسية 
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 . تجمع العربية بيف الجممتيف االسمية والفعميةترتيب الكممات في الجمل -

بينما ال تطابؽ اإلنجميزية إال في . تطابق العربية بين الفعل والفاعل -
وفي . He goesحالة الفعؿ الحاضر مع الفاعؿ المفرد الغائب 
 .الجورجية تطابؽ بيف الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو

 تصؿ المغة العربية المعرفة وال تصؿ .استخدام األسماء الموصولة -
وتسقط . المعرفة والنكرة (والجرمانية)النكرة، بينما تصؿ اإلنجميزية 
 .الصينية ظاىرة الصمة تماماً 

صيغة مزيدة،  (خمس عشرة) ففييا . العربية وسط في عدد األفعال -
صيغة في  (ثالثيف)بينما ىي قميمة في اإلنجميزية، وتصؿ إلى 

 .اإلسبانية

ىذا التوسط المغوي يفرض لزـو االىتماـ بالدراسات المغوية المقارنة والتقابمية 
contrastiveوكثير مف . ، لكي نصؿ إلى فيـ معمؽ شامؿ لمغتنا العربية

الخصائص التي اّدعى بعض الباحثيف أنيا حكر عمى العربية، أظيرت الدراسات 
وىذا يستدعي ما يمكف أف . الحديثة لطوبوغرافية المغات، وجودىا في لغات أخرى

وتوسط المغة العربية يعني . بنك معمومات لدعم البحث المغوي الحديثيسّمى 
أيضًا أنو بإمكاننا االستفادة مف البحوث الكثيرة المتوفرة مف نظـ المغات الطبيعية 

. األخرى

 حدة الخاصية الصرفية- ب

تتميُز المغة العربية باالطراد الصرفي شبو المنتظـ، إضافة إلى وجود التعدد 
مما يزيد في قابمية المغة . (كاتبوف، كتبة، ُكتّاب)الصرفي كتعدد صيغ الجمع 

ىذه المعالجة ُمدخؿ طبيعي لمعالجة المنظومة الشاممة لمغة . لممعالجة الحاسوبية
 مقومًا morphological processor معالج الصرف اآلليوىنا ُيعد . العربية
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أساسيًا في مكننة المعجـ العربي، وتطوير نظـ آلية لإلعراب اآللي، والتشكيؿ 
. التمقائي

 المرونة النحوية- ج

في لغتنا حرية نسبية في ترتيب الكممات داخؿ الجممة، كالتقديـ والتأخير 
ىذه المرونة مصدر صعوبة وتحد في صياغة قواعد . والحذؼ واإلبداؿ النحوي

النحو ألغراض المعالجة اآللية، ألنيا صممت أصاًل لتالئـ واقع المغة اإلنجميزية 
ويحتاج نحو اإلنجميزية إلى ما . التي تتسـ بالصرامة في ترتيب الكممات في الجمؿ

قاعدة رياضية، بينما وصؿ عدد أمثاؿ ىذه القواعد لنحو  (1000)يقرب مف َألؼ 
ألؼ قاعدة، كما وجد  (12)العربية غير المشكوؿ إلى ما يزيد عمى اثنتي عشرة 

 ( ).الدكتور نبيؿ عمي
 االنتظام الصوتي- د

ويتسـ نظاـ مقاطعيا الصوتية ونبرىا . تتميز القواعد الصوتية لمعربية باطرادىا
وليذه الخاصية . إذ تبدأ بحرؼ صامت، وال تتضمف أكثر مف صامتيف. بالبساطة

 Speech، وتمييزه Speech synthesisأىمية كبيرة في توليد الكالـ العربي 

recognition . ويصير تطريز أنماط النبر المولد آليًا سياًل ليبدو الصوت المولد
وبيذا يسيؿ تمييز الكممات المنطوقة آليًا، . roboticكأنو طبيعي وليس ربوطيًا 

ـّ التعرؼ عمى بنية الكممات المنطوقة . ومف ث

 Contextual Sensitivityحساسية السياق . ىػ

. ومعناه تآخي العناصر المغوية مع ما يحيط بيا، أو يرد معيا مف عناصر
وعمى مستوى النحو نجد . ففي الكتابة، يتوقؼ شكؿ الحرؼ عمى موقعو في الكممة
وىذا يعني أف . إلخ...تطابقًا، مثاًل، بيف الصفة والموصوؼ، والفعؿ والفاعؿ

. المعالجة اآللية لمعربية تزداد صعوبة وتعقيداً 
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 تعدد طرق الكتابة، وغياب عناصر التشكيل- و

كتابة تامة التشكيؿ، وكتابة مشكولة جزئيًا، : يمكف كتابة العربية بطرؽ ثالث
وقد نشأت لغتنا دوف تشكيؿ؛ وشاع التغاضي عنو حتى . وكتابة خالية مف التشكيؿ

وىذا لو أثر سمبي معموماتي، إذ . صار انعدامو عادة مترسخة في الكتابة والقراءة
مثؿ كممة وجد، ىؿ الواو ). لكؿ كممة (ومف ثـ المعاني)تكثر القراءات المحتممة 

، وفي العربية مواطف لبس (أصمية، أو أداة عطؼ؟ إضافة إلى القراءات األخرى
والمبس التركيبػي في " عيف"، كالمبس المعجمي في معنى (قد ال تنفرد بيا)أخرى 

، ىؿ العظيػـ صفة لمنيؿ أـ الشاعر؟ وىذا يؤدي "شاعر النيؿ العظيـ"شبو الجممػة 
. multi-level ambiguityإلى لبس مركب بأنواع متعددة معقدة المستويات 

ويمكف أف . لذلؾ، غياب التشكيؿ مشكمة معقدة أماـ المعالج اآللي لمنص العربي
مف نصوص مخزنة حاسوبيًا، ليعطينا  (مفرد عموـ)" ِعمـ"تجرب استرجاع كممة 

وىذا يستدعي تقديـ وسيمة . االسترجاع جميع حاالتيا االسمية والمصدرية والفعمية
نبيؿ عمي عمى مدى خمس . وقد استطاع د. برمجة آلية لتشكيؿ النص تمقائياً 

  ( ).تطوير نظاـ آلي إلعراب النصوص العربية (1993-1988)سنوات 
 ثراء المعجم واعتماده عمى الجذر- ز

لذلؾ مف . يتصؿ تنظيـ معجـ أي لغة مع طبيعة عمميات تأليؼ كمماتيا
الطبيعي أف يجري تنظيـ المعجـ العربي عمى أساس الجذر، وىو أصؿ الكممة، 

مثؿ المغات الجذرية )فشجرة المفردات العربية . وليس عمى الترتيب األلفبائي
ينتج خمس عشرة ( ؼ ع ؿ)فمف األساس . قميمة الجذور، كثيرة األوراؽ (األخرى

صيغة مف مزيدات األفعاؿ، تنتج كؿ منيا صيغًا مطردة وغير مطردة  (15)
لممصادر وأسماء األفعاؿ والمفعوؿ والمكاف والزماف، وصيغ التفضيؿ والمبالغة 

وىذا يعني أف المعجـ العربي ليس مجرد قائمة مفردات، بؿ بنية معقدة . والجموع
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مف العالقات التي تربط بيف مشتقات الجذور وصيغ األفراد والجموع والمترادفات 
. وما شابو

 التماسك القوي بين عناصر منظومة المغة العربية- ح

: ويظير ىذا التماسؾ فيما يأتي

. التداخؿ الشديد بيف منظومتي الصرؼ والمعجـ (1)

 .العالقة العضوية بيف النحو والصرؼ (2)

والصوتي  (المورفولوجي)التداخؿ الشديد بيف منظومتي الصرؼ  (3)
 .، كما يتضح في اإلبداؿ واإلعالؿ عند تحديد بنية الكممة(الفونيمي)

مثاًل، انفعؿ يفيد . الصمة الوثيقة بيف مباني الصيغ الصرفية ومعانييا (4)
أي أنو ال يوجد فصؿ بيف المبنى . المطاوعة، وتفاعؿ يفيد المشاركة

. والمعنى
ىذا التماسؾ مفيد في المنظور المعموماتي، لكنو يزيد مف صعوبة النظـ 

إذ يجعؿ مف الصعب الفصؿ بيف المعالجات اآللية لمنحو اآللي عف . اآللية
ويستدعي ذلؾ حواسيب ذات إمكانات كبيرة . المتعمقة بمعالجة صرفيا ومعجميا

والتماسؾ مفيد لنظـ الفيـ االوتوماتي في غياب . جدًا لمعالجة المغة العربية آلياً 
 ( ).التشكيؿ

العالقة بين تكنولوجيا المعمومات والمغة العربية 

بسبب األساس اإلنجميزي لتوجيات تكنولوجيا المعمومات، فإف المواجية بينيا 
: ومظاىر ىذا التوجو نجدىا في. وبيف المغة العربية، غير متكافئة

. تصميـ أكثر لغات البرمجة باإلنجميزية (1)

 .استخداـ شفرات لتبادؿ البيانات مصممة أصاًل مع األبجدية اإلنجميزية (2)
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تصميـ أساليب نظـ تخزيف المعمومات واسترجاعيا ىو عمى أساس أف  (3)
 .المغة اإلنجميزية ىي اليدؼ

 .القسـ األكبر مف مكتبة البرامج الجاىزة ىو في اإلنجميزية (4)

. معظـ الكتب والمراجع والبحوث ذات العالقة مكتوبة باإلنجميزية (5)
ىذا، إضافة إلى أزمة لغتنا الحادة كما تظير في قصور التنظير بيا، وقصور 

وىي . المعاجـ العربية، وقصور أساليب تعميـ المغة، وثنائية الفصحى والعامية
الغربي ) ولقد شيد العالـ ( ).عوائؽ حقيقية أماـ جيود معالجة المغة العربية آلياً 

عمى مدى النصؼ الثاني مف القرف العشريف ثورة حقيقية في مجاؿ  (بخاصة
المسانيات، أدت إلى ظيور عدد مف النماذج المغوية، وضع بعضيا لغويوف، 

. نبيؿ عمي اثني عشر نموذجاً . ذكر منيا د. ووضع بعضيا حاسوبيوف
الوضع الحالي لتعريب المعموماتية 

حققت حوسبة المغة العربية إنجازات ميمة في العقديف األخيريف، بجيود عدة 
وتظير . إال أف الكثير بقي منتظرًا لمتحقؽ. مؤسسات مثؿ صخر ومايكروسوفت

. ىذه اإلنجازات فيما تحقؽ لمحرؼ والكممة والجممة
، ابتداء (E/ع) ثنائية المغة OS، تـ تطوير نظـ تشغيؿ الحرففعمى صعيد 
 العتادكما تحققت إنجازات ميمة عمى مستوى . msxمف نظاـ صخر 

hardware مثؿ وحدات اإلدخاؿ واإلخراج I/O بما فييا لوحات المفاتيح 
، وقراءة النصوص آليًا WPوالطابعات، وشاشات العرض، وبرامج تنسيؽ الكممات 

. OCRباستخداـ الماسحات الضوئية لمحروؼ 
ُطوِّر معالج صرفي آلي، قادر عمى تحميؿ الكممة إلى الكممة وعمى مستوى 

مما يسر اكتشاؼ أخطاء . عناصرىا االشتقاقية والتصريفية مف لواحؽ وسوابؽ
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كما طورت نظـ بحث في النصوص العربية عمى أساس صرفي، وتـ بناء . التيجئة
مع معالج صرفي آلي يتعامؿ مع النص  (LDBؽ ب ـ )قواعد بيانات معجمية 

. العربي عمى مستوى الجممة
، ُطور نظاـ آلي إلعراب الجممة العربية، مما سّيؿ الجممةوعمى مستوى 

وىذا مّكف مف تطوير برنامج تحويؿ . تطوير نظاـ آلي لتشكيؿ الجممة تمقائياً 
. Text to Speech (TTS)النصوص العربية إلى مقابميا المنطوؽ 

: ومع ذلؾ، يمكف أف نشير إلى بعض مناحي القصور في ىذا الميداف، ومنيا

محاولة استيعاب العربية في نطاؽ التقنيات المصممة أصاًل لمغة  - أ
. اإلنجميزية، وىذا خطأ جوىرًا وشكالً 

أو مف . معظـ جيود التعريب ىي خارج حدود الوطف العربي - ب
 .مؤسسات أجنبية

. غياب البحوث األساسية في مجاؿ المسانيات أو إنَّيا دوف الحد المطموب- ج
تكنولوجيا المعمومات كأداة لمغة العربية 

منذ ظيور الحاسوب في أواخر األربعينات مف القرف الماضي، وصمتو بالمغة 
فكوف المغة تجسيدًا لما في الذىف . تتوقؼ وتزداد تأصياًل في كال االتجاىيف

البشري مف نشاط، واتجاه الحاسوب لمحاكاة وظائؼ اإلنساف وقدراتو الذىنية فرض 
وىذا أدى إلى . ىذا المقاء المتواصؿ، مع تفاعؿ عممي وتقني بصورة ال مثيؿ ليا

فقد تييأت المغة لممعالجة اآللية بدخوليا ". التطبيؽ- الحاسوب- المغة: "الثالوث
وتييأ الحاسوب لمقائو مع المغة . مجاالت التحميؿ الرياضي والمنطقي واإلحصائي

بالسرعة الفائقة، وضخامة الذاكرة، وصغر الحجـ، وأساليب الذكاء االصطناعي، 
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وأما التطبيؽ فقد شؽ السبيؿ إلى مجاالت التعميـ . ولغات البرمجة الراقية
. واإلنسانيات والنظـ الخبيرة

: ويمكف حصر مياديف تكنولوجيا المعمومات كأداة لمغة العربية فيما يأتي
أداة لإلحصاء المغوي  - أ

: وىذا يشمؿ مجاالت عدة، نذكر منيا

التقييـ الكمي لبعض خصائص المغة، مثؿ معدؿ استعماؿ الحروؼ  (1)
. والكممات والصيغ المصرفية في النصوص المختمفة

التوصيؼ الكمي لبعض العالقات المغوية، أو عالقات النصوص، مثؿ  (2)
العالقات بيف نوع المبتدأ، ونوع خبره، أو طوؿ الجممة، أو يسر 

 .تعميميا

جبذ )تفسير بعض الظواىر المغوية، مثؿ ظاىرة القمب لدى األطفاؿ  (3)
.. (محؿ جذب

 في معالجة الكتابة العربية- ب

. يمكف تطبيؽ الحوسبة في نظـ قراءة آلية لمنصوص المكتوبة طباعة أو باليد
. أما إظيار النصوص وطباعتيا، فقد قطع شوطًا متقدماً 

 أداة لمصرف العربي- ج

نعني بذلؾ معالجات آلية لمصرؼ العربي، قادرة عمى القياـ بعمميات التحميؿ 
فالجزء التحميمي يفكؾ الكممة إلى عناصرىا األولى مف . والتركيب لمفردات المغة

عرابية، وتبياف السوابؽ والمواحؽ والجزء التركيبي ىو عكس . اشتقاقية وصرفية وا 
. ذلؾ
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 أداة لمنحو العربي- د

ىنا يقـو نظاـ النحو اآللي بتفكيؾ الجممة إلى عناصرىا األولية مف أسماء 
وقد قاـ  (...فاعؿ، مفعوؿ،)وأفعاؿ وحروؼ، ويحدد الوظيفة النحوية لكؿ عنصر 

. نبيؿ عمي بتطوير نظاـ تحميؿ نحوي لمغة العربية، مشكولة وغير مشكولة. د
  ( ).يعرب الجممة، ومف ثـ يشكميا تمقائياً 

 

 

 

 أداة في الفهم األوتوماتي لمسياق المغوي- ىػ 

اليدؼ األسمى لمعالجة المغات اإلنسانية آليا ىو الوصوؿ إلى نظاـ أوتوماتي 
وليس ىذا سياًل، فالمطموب أواًل . يتيح فيـ السياؽ المغوي في صورتو المنطوقة

. عمى المستوى المعجمي والمنطقي والسياقي" المعنى في المغة"التصدي لمعضمة 

 أداة لتحميل اإلنتاج األدبي وتحديد أساليب الكتّاب- و

جرى استخداـ أساليب اإلحصاء والتحميؿ المغوييف في تحميؿ اإلنتاج األدبي 
: لتحقيؽ ما يأتي

. مف تفرد ىوميروس بتأليؼ األلياذة (مثالً )تحقيؽ التراث، لمتأكد  (1)

 .التقييـ الكمي لخصائص أساليب الكتّاب (2)

 .التحديد الموضوعي ألثر السابقيف عمى الالحقيف مف كتاب وشعراء (3)

. (المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ). فيرسة النصوص آلياً  (4)
 أداة لمكننة المعجم العربي (ز)
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مف مظاىرىا عزوؼ .  يعاني المعجـ العربي حاليًا، مف أزمة حادة مزمنة
. الناطقيف بالعربية عف استعماؿ معاجـ لغتيـ، مع قصور حاد في المصطمحات

: ومف أسباب ذلؾ

 word formationتكويف الكممات  (وسائؿ)جمود النظر إلى آليات  (1)
. وطغياف االشتقاؽ عمى اآلليات األخرى كالتركيب والنحت. في العربية

إىماؿ العالقات بيف المفردات والفصائؿ المغوية مثؿ عالقات الترادؼ  (2)
 .والتضاد واالشتراؾ المفظي

وال توجد دراسات . إغفاؿ البعد التاريخي في البحث المعجمي العربي (3)
 .شاممة لتطور معاني األلفاظ

االنفصاؿ الحاد بيف مجامع المغة وجماعاتيا، وبخاصة في عمميات  (4)
ولقد خطا . التحديث المعجمي واالستخداـ الفعمي في المجاالت المختمفة
معجـ "مجمع المغة العربية األردني خطوة واسعة رائدة في عممو في 

 ".ألفاظ الحياة

 .في الدراسات المعجمية (المعنى)ضمور عنصر الداللة  (5)

 .فوضى لغة تعريؼ مفردات المعجـ، وعدـ التزاميا بأنماط محددة (6)

إغفاؿ الجيود الجارية لمسانيات الحاسوبية في تحميؿ بنية المعجـ،  (7)
واستخداـ تكنولوجيا المعمومات في مكننة المعاجـ، ودعـ جيود العمؿ 

. المصطمحي

 . وسنتحدث عف المعاجـ وصناعتيا الحقًا في ىذه المحاضرة

 في المعجـ العربي تحتمو بنية ىذا المعجـ، automationووجوب المكننة 
: ونقصد مف وراء ذلؾ ما يأتي. وغنى مفرداتو، وتعقد عالقاتو
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توفير خدمة أفضؿ لممستخدـ باستعماؿ أساليب متطورة السترجاع  (1)
. المعمومات وفرز المفردات، واستخراج قوائميا حسب معايير محددة

أجيش بالبكاء، "  مثؿ Idiomaticحصر التعابير المشكولة اصطالحيًا  (2)
 ..."األمف الغذائي

 التي تطرأ عمى Semantic shiftمحاصرة ظاىرة اإلزاحة الداللية  (3)
 ...المفردات العربية كتحوليا مف وصؼ إلى اسـ

 .تنميط لغة تعريؼ معاني المفردات (4)

إمكاف دمج المعجـ الممكنف في النظـ اآللية األشمؿ مثؿ نظـ اإلعراب  (5)
. اآللي والفيـ األوتوماتي لمنصوص، ومف ثـ الترجمة األوتوماتية

نبيؿ عمي في تجييز قاعدة . ومف الجيود الخّيرة في ىذا الميداف، ما قاـ بو د
لذخيرة النصوص العربية، ثـ تحميميا صرفيًا، باستخداـ معالج صرفي آلي، وتحوي 

 وقد أخبرنا الدكتور مأموف  ( ).مميوف كممة (12)ىذه الذخيرة عمى ما يزيد عمى 
.  مميوف كممة50حطاب أنيـ خزنوا ما يربو عمى 

 أداة لدعم العمل المصطمحي (ح)

يكاد يكوف عمؿ المصطمحات الشغؿ الشاغؿ لممجامع العربية المغوية، ومع 
. ذلؾ نذكر عددًا مف التحديات التي يواجييا عمؿ المصطمحات

ندرة التأليؼ والترجمة بالمغة العربية، وبخاصة في المجاالت العممية،  (1)
مما ال يعطي فرصة لتأصيؿ المصطمح، وزيادة استساغتو، وشيوعو 

. وتوحيده

 .المعارضة الشديدة لتعريب العموـ، وعمى عدة مستويات (2)
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ظاىرة االنفجار العممي، مما يزيد في معدالت طمب المصطمحات زيادة  (3)
 .تعجز عف تمبيتيا اآلليات الحديثة

إىماؿ الرصيد التراثي لمعربية، وىو رصيد يمثؿ مخزونًا استراتيجيًا  (4)
 .لممصطمحات

 .عدـ كفاية المعاجـ المتخصصة المميدة لدخوؿ المصطمح المعجـ العاـ (5)

. إغفاؿ المجامع المغوية ثورة المسانيات والمعمومات (6)

 

 .أداة في مجال الترجمة اآللية (ط)

: مف قضايا الترجمة اآللية األساسية، نذكر

. االستعارة والمجاز، واألساليب البالغية (1)

  sublanguage وشريحة المغة subject domainنطاؽ المعمومات  (2)
عمومًا، تركز أكثر النظـ عمى . التي تتعامؿ معيا نظـ الترجمة اآللية

موضوع واحد أو نطاؽ ضيؽ لموضوعات متقاربة لغويًا ومعرفيًا، 
 .لتقميص لبس معاني الكممات

التبايف بيف المغات، وبخاصة المندرجة تحت فصائؿ لغوية مختمفة، وىذا  (3)
 .مشكمة أساسية في نظـ الترجمة اآللية

ومعضمة أخرى، ىي دقة الترجمة اآللية، وأسموب تقييـ نظميا المختمفة،  (4)
مما يؤثر عمى حجـ التدخؿ البشري المطموب قبؿ ترجمة النص أو 

. بعدىا

. وعمومًا، فالترجمة إلى العربية أبسط مف الترجمة منيا
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 .أداة لتعمم المغة العربية وتعميمها (ي)

: مف مشكالت ذلؾ حاسوبيًا، نذكر

. غياب عنصر الكالـ المنطوؽ (1)

 .صعوبة محاكاة المواقؼ الطبيعية لالستخدامات المغوية (2)

. حاجة معظـ البرامج إلى سعة تخزيف ىائمة لحفظ المادة التعميمية (3)

وتوجد محاوالت مشجعة الستخداـ الحاسوب التعميمي لتدريس قواعد المغة 
عراب الجمؿ، . واألبجدية لمصغار تقاف تيجئة الكممات، وتمييز أقساـ الكالـ، وا  وا 

واستخالص الجذور، وتصريؼ الكممات، وتكويف جمؿ قصيرة، والتدريب عمى 
. استعماؿ المعجـ العربي

 توليد الكالم العربي  لياً  (ؾ)

وىذا تحد آخر أماـ مختصي الذكاء االصطناعي، لتطوير نظـ قادرة عمى 
تمييز الكالـ المنطوؽ، وفيمو آليًا، والتعرؼ عمى شخصية المتكمـ، ومحاكاة 

 ( ).النطؽ البشري، وحتى عمى مستوى الكممات المنفردة
بين يدي الفجوة الرقمية 

مصطمح جديد تفتؽ عنو أذىاف خبراء التنمية، " الفجوة الرقمية"مصطمح 
الفجوة الفاصمة بيف مف يممؾ المعرفػة وأدوات استغالليػا، وبيف مف ال "ويقصد بو 

فجوة نادية حجازي . نبيؿ عمي و د. ويعتبرىا األستاذاف د". يممكيا وتنقصو أدواتيا
 ألف ()".الرقمية الفجوة"الفجوات أو الفجوة األـ كما جاء في مقدمة كتابيما الرائع 

الفجوة العممية والتكنولوجية، : وجود ىذه الفجوة يؤدي إلى وجود الفجوات األخرى
والفجوة التنظيمية والتشريعية، ثـ فجوة الفقر وصواًل إلى فجوة البنى األساسية 

التحتية؛ بسبب غياب السياسات وعدـ توافر شبكات االتصاؿ، والقصور في تأىيؿ 
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 في تقرير لوزارة 1995وأوؿ ظيور ليذا المصطمح كاف سنة . القوى البشرية
. التجارة األمريكية

والحاجة ماسة إلى خطاب جديد في الفجوة الرقمية يتجاوز حدود التكنولوجيا 
. واالقتصاد ليتناوؿ األبعاد االجتماعية والثقافية

وتؤدي المغة دورًا رئيسًا في اقتصاد المعرفة المنتظر أف يتعاظـ مع اتساع 
 والتطبيقات edu-wareمجاالت المعموماتية كثيفة المغة، مثؿ التطبيقات التعميمية 

. culture-wareالثقافية 
إف وجود العدو الصييوني غرب نير األردف، وتقدمو التكنولوجي الذي أدى 
. إلى فجوة رقمية شاسعة بينو وبيف العالـ العربي، يفرض عمينا ميدانًا آخر لمصراع

وفي عصر صارت المعمومة فيو أقوى مف المدفع أثرًا، ال يجوز لنا أف نتخمؼ عف 
ليرى " الفجوة الرقمية"ونحيؿ الميتـ إلى كتاب . الركب التقدمي العممي والمعموماتي

. التفاصيؿ المذىمة المخيفة
وقد أظير المؤتمر الدولي حوؿ الحوسبة وعمـ المعمومات الذي عقد مؤخرًا في 

كما أظير أف . تونس، َأف النوايا الطيبة ال تعوض العمؿ الجاد حسب خطة قويمة
لكنو . قيادة الدوؿ المتقدمة الغربية، ستظؿ بعالميتيا عمى مدى المستقبؿ المنظور

أظير أف دواًل أخرى تستطيع أف تمحؽ بيذا التقدـ عتادًا وبرامج وبشرا، كما في 
. اليند وغيرىا

والمؤسؼ، أننا في العالـ العربي نحتاج إلى جيود مركزة موحدة لنمحؽ بالركب 
ولـ تقـ الجامعة العربية أو غيرىا مف المؤسسات بإنشاء مركز عربي . العالمي

موحد، يستقطب الكفاءات، وينتج األبحاث في كؿ مياديف المعموماتية والمغة، 
مميدًا إلنتاج عتاد وبرامج تطبيقية عمى مستوى العالـ العربي، لتكوف ذا جدوى 

فستبقى إنجازاتنا ضعيفة محدودة، . ومف دوف جيد عربي موحد منظـ. اقتصادية
. أميؿ إلى الفردية، وعرضة لمموت



 61 

الفجوة الرقمية والمغة العربية 

نتحدث ىنا عف الفجوة في ميدانيف، أحدىا نظري تطبيقي عربي، وآخر 
الميداف األوؿ ىو الفجوة في استخداـ المغة العربية، وسنفصؿ . تطبيقي عالمي

. ولكف نتناوؿ أواًل فجوة المحتوى الرقمي العربي. النظر في ذلؾ في الفقرات اآلتية

 
فجوة المحتوى الرقمي 

 عمى الحواسيب digitalيعبر المحتوى عف وجود المعرفة بشكؿ رقمي 
. internet extranet والشبكات الخارجية العالمية internetوالشبكات الداخمية 

ويشمؿ المحتوى مجاالت متنوعة، مثؿ النشر، واألعماؿ، والمكتبات واإلدارة 
، والعمـ والتكنولوجيا، والصحة، والثقافة، والتراث، والسياحة، e-govالحكومية 

والتسمية، ومعمومات عامة عف المنظمات الحكومية وغير الحكومية واإلقميمية، 
. وغير ذلؾ

منيا عدد الصفحات بمغة . وتوجد مؤشرات لقياس المحتوى في لغة مف المغات
، (hits)، ومدى استعماؿ ىذه المواقع (sites)، وعدد المواقع (pages)ما 

، ووجود محركات بحث          (standards)وتقييس استعماؿ ىذه المغة 
(search engines) وأدلة ،(directories)وكذلؾ عوائد الدعاية واإلعالف ، .

وبما أف االقتصاد ىو المحرؾ األساس لمنشاط العالمي، فاف المعرفة صارت 
أساسًا لو، وتتجسد بشكؿ رقمي في الحواسيب، مف خالؿ قواعد البيانات وقواعد 

ومجمؿ ما يوجد مف معمومات في لغة ما بشكؿ رقمي . المعرفة، وعمى الشبكات
وتزداد أىمية . online أو داخميًا offlineىو إما َأف يكوف مخزونًا خارجيًا 

وتقاس الفائدة بعدد . المحتوى وعائداتو مع ازدياد المستخدميف لإلنترنت والحواسيب
. المستخدميف المتكمميف لمغة المحتوى المعني
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وصؿ عدد مستعممي اإلنترنت عالميًا إلى   (2002)في سنة ألفيف واثنيف 
مميوف مستخدـ، ونسبة متكممي غير المغة اإلنجميزية منيـ  (560)خمسمئة وستيف 

وقد وصؿ عدد . بما يدؿ عمى أىمية المحتوى بغير اإلنجميزية%. 59.8ىي 
بميوف  (313) إلى حوالي 2002 في تموز web page  الصفحات عمى اإلنترنت

. وتمييا اليابانية فاأللمانية فالصينية%. 68.4صفحة، نسبة المغة اإلنجميزية منيا 
وعمى الرغـ مف أف المغة العربية ىي في المغات الست األولى مف حيث عدد 

. المتكمميف، فإنيا ليست في المراتب العشر األولى عمى اإلنترنت

ت )واف توفير المعرفة وتحويميا إلى معمومات جعؿ مف تكنولوجيا المعمومات 
وسيولة نقميا وانتقاليا . أداة ىائمة في وضع المعرفة في متناوؿ البشرية( ITـ 

ولمنجاح في ذلؾ، ال بد لمدوؿ العربية مف . يجعميا أداة تنمية اقتصادية وثقافية وأمنية
وزيادة .  والتطويراعتماد مبادرات عمى مستوى الدولة والقطاع الخاص لدعـ البحوث

وىو . سيعود بفوائد جمة اقتصادية واجتماعية وثقافية. المحتوى الرقمي، كما أشرنا
  () .ضرورة ممحة لبناء االقتصاد المعرفي، والتقدـ العممي

فجوة استخدام المغة العربية 

تقاس فجوة االستخداـ المغوي بمدى كفاءة توظيؼ المغة عمى المستوى الفردي 
والحوار عف بعد، . التياتؼ والتراسؿ والتفاوض: والجماعي، ومف ىذه الوظائؼ

والنشر اإللكتروني، والورقي، والبث اإلعالني، والبحث المعموماتي، والتحميؿ 
األسموبي، ومدى التبايف بيف المغة التصويرية المفترضة، والمغة الواقعية 

: مع اىتماـ بأمريف ىما. المستخدمة، وظاىرة تعدد الميجات والتبايف فيما بينيا
. االزدواجية المغوية، والثقافية المغوية

 Dyglossiaاالزدواجية المغوية 
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ويقصد بيا ازدواجية استخداـ الفصحى والعامية في المجاالت المختمفة، 
ألسباب متنوعة، نذكر منيا 

. أسباب تاريخية، فبعض الميجات موغؿ في القدـ (1)
أسباب سياسية، وتتمثؿ في الميجة الشرسة عمى ىوية األمة وقيميا  (2)

 .ولغتيا

أسباب نابعة مف المغة نفسيا، كالزعـ بصعوبة الفحصى، وعدـ تطورىا،  (3)
 .أو مواءمتيا لمعصر

فقد فشؿ الجميع في حمايتيا وتطويرىا، مف ... أسباب تعود لمناطقيف بيا (4)
ساسة كاف عمييـ إصدار تشريعات تمـز بتنفيذ قرارات المجامع المغوية، 

ومف أكاديمييف لـ يستعمموىا كتابة وتأليفًا، ومف لسانييف لـ يحدثوا حركة 
. اإلصالح المغوية نشطة مستدامة

وتحوؿ خطاب تناولنا لظاىرة االزدواجية إلى سجاؿ عقيـ بيف الداعيف إلى 
استبداؿ العامية بالفصحى، متيميف المتشبثيف بالفصحى بالجمود والتخمؼ، وبيف 

المتمسكيف بالفصحى الذيف اتيموا الفريؽ اآلخر بالخيانة والتآمر والتنازؿ عف 
. اليوية، والتخاذؿ العقمي أماـ الغرب

: ويمكف اإلشارة في ظاىرة ازدواجية المغة إلى أربعة أمور أساسية ىي
 ىؿ توجد فصحى واحدة، أـ أكثر مف .ازدواجية أم ازدواجية وتعددية( 1)

فصحى؟ وىؿ ستؤدي العاميات إلى شرذمة الكياف العربي عمى ضعفو؟ 

؟ فمف الخطأ قياس العاميات العربية عمى تطور تطور أم انحطاط العامية،(2)
فالعامية عندنا، عمومًا، لغة بسيطة ال . العاميات األوروبية، وتطورىا المغوي

تستطيع التعبير عف التعابير المركبة؛ وىي غير قابمة لمتطور عف طريؽ 
فالفصيحة تتطور وتثرى عف طريؽ االحتكاؾ المغوي، وعف طريؽ . االحتكاؾ
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مقارنة . عمى مدى قرف" فصيحة اإلعالـ"الترجمة، ويمكف متابعة تطور 
فالعامية سطحية استيالكية، حبيسة أنماط . لنرى الفروؽ" بعامية اإلعالـ"

. تركيبية محدودة، مع فقر في الرصيد المغوي
؟ وىذه معركة ال لزـو ليا، وليست انفراد أم تعايش: الفصحى والعامية( 3)

فكؿ منيما ستعيش في أفالؾ . معركة حسـ لتقضي إحداىما عمى األخرى
. ويمكف أف تكوف الفصيحة مركزًا تدور العاميات حولو. خاصة بيا

 مف المطموب التقريب بيف الفصحى والعامية تقارب أم تباعد؟: االزدواجية( 4)
والعواـ يفيموف . عف طريؽ زيادة االحتكاؾ المغوي، بفعؿ المتغير المعموماتي

الفصحى عف طريؽ قراءة القرآف الكريـ، والنصوص الدينية واألدبية التراثية 
. والحديثة

بدور مفيد فعاؿ في  (تصـ)ويمكف أف تساىـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ 
: تنفيذ ىذا التقارب مف خالؿ

.   أقصى استغالؿ ألجيزة اإلعالـ الجماىيري ( أ)
 .صد دائـ لالنحرافات بيف الفصحى والعامية (تصـ)استغالؿ  ( ب)

في دراسات عميقة لتحديد القواسـ المشتركة، وأوجو  (تصـ)استغالؿ   (ج)
التبايف بيف الميجات، وتصنيفيا إلى صوتية وصرفية وتركيبية 

 .ومعجمية

ومف واجبات اإلصالح المغوي تضييؽ الفجوة بيف العامية والفصيحة وتعمؿ، 
آنئذ، آليات االنتخاب الطبيعي، والترشيح الجماعي مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ 

ولنتذكر أف المغة الفصيحة ىي التي . الصطفاء أدوات التعبير المالئمة الفعالة
. صمدت مع القروف، بعد أف رشحت مف ليجات القبائؿ، وتأثيرات المغات األخرى

ثنائية المغة 
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إذ وجدت المغة العربية صدامًا . ىذه مشكمة أخرى صادفتنا في القرف العشريف
وىا ىي المشكمة تتفاقـ . حادًا مف قبؿ لغات أجنبية، مف بقايا االستعمار اأُلوروبي

، مع ضعؼ في منظومات التعميـ  مع العولمة والتغريب، وعدـ تعريب العمـو
وبما أف ثورة المعمومات ىي ثورة حقيقية، نعيشيا وال يمكف . الوطني بدعاوى واىية

تجاىميا، فالمفروض فينا أف نتمسؾ بالعربية كمغة قومية عممية تربوية، وأف نتمكف 
. مف اإلنجميزية كمغة عالمية أخرى تحمؿ العمـ والمعمومة والتكنولوجيا

تعميمًا وتعممًا : فجوة المغة العربية

. نتحدث أواًل عف فجوة تعميـ العربية وتعمميا

ال يماري عاقؿ في أىمية تعمـ المغة العربية وتعميميا، وبخاصة، مع دورىا 
إضافة إلى أنيا جسر التواصؿ المعرفي . المتزايد في تنمية الفرد، وتنمية المجتمع

وكوف العربية لغتنا األـ، فإنيا تكوف ركيزة لتعمـ المغات . بيف التخصصات المختمفة
. األجنبية

وتعميـ المغة ال يترؾ عمى عواىنو ليكتسب سميقة، بؿ ىو عمـ دقيؽ مف أىـ 
تتداخؿ فيو مجاالت معرفية متعددة متنوعة، منيا عمـ النفس، . عمـو المستقبؿ

وتقاس فجوة التعميـ والتعميـ بمستوى . وعمـ االجتماع، وعمـو المعرفة، وعمـ الثقافة
تحدثًا واستماعًا : المناىج والمنيجيات الخاصة باكتساب ميارات التواصؿ المغوية

. وقراءة وكتابة، وكيفية تنمية الذائقة المغوية، والقدرة عمى اإلبداع المغوي

في : وأزمة تعميـ العربية ظاىرة في كؿ عناصرىا، وعمى جميع المستويات
. الطالب، والمعمـ، والمنيج، والمنيجيات
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. والفجوة األخرى هي في التعميم والتعمم بالعربية

وىي قضية في غاية األىمية، أحس بيا قادة عظاـ ألمميـ أمثاؿ غاندي 
وقد فشمت جيود تعريب التعميـ الجامعي، عمى . وىوشي منو وبومديف ومحمد عمي

ومع ثبات سورية، وانتقاؿ السوداف والعراؽ وليبيا . الرغـ مف دعـ جيات مختمفة
إذ . إلى التعميـ بالعربية، عمى المستوى الجامعي، فقد حصمت ردة في دوؿ أخرى

. صارت تدرس التخصصات غير العممية بالمغة اإلنجميزية

وعمى مستوى التعميـ دوف الجامعي، فقد حصمت ردة أخرى، وصار التباىي 
بتدريس  لغة أجنبية أو أكثر حتى عمى مستوى رياض األطفاؿ، جزءًا مف دعاية 

. المدارس  الخاصة

أضؼ إلى ذلؾ الجامعات المفتوحة، وجامعات . وكؿ ذلؾ ألسباب واىية
مما يوضح قوة اليجـو . اإلنترنت وفروع الجامعات األوروبية واألمريكية في بالدنا

. الموجو إلى تعريب التعميـ الجامعي
فجوة المعجم 

معجمية عامة تتعامؿ مع الوحدات المعجمية المستخدمة في : المعجمية قسماف
عمـو المغة، ومعجمية خاصة تتعامؿ مع المصطمحات المستخدمة في المجاالت 

: وكؿ مف ىذيف القسميف يخضع لمتقسيمات اآلتية. المعرفية المختمفة

 Lexicographyصناعة المعجـ 

 Lexicologyعمـ المعجـ 

 Lexical Computationحوسبة المعجـ 
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صناعة المعجم 

ومياميا .  وتختص بإنتاج المعاجـ الورقية واإللكترونية العامة والمتخصصة
. تجميع المادة العممية، وتوصيفيا، وتحريرىا: الرئيسة ىي

عمم المعجم 

ويختص عمى المستوى المعجمية العامة بدراسة الجوانب النظرية لمنظومة 
 الخاصة بالمدخؿ Microstructureالمعجـ، سواء مف حيث البنية الصغرى 

 الخاصة بشبكة العالقات التي Microstructureالمعجمي، أو البنية الكبرى 
. تربط بيف مدخالتو

وتشمؿ البنية الصغرى دراسة المحتوى الداللي لوحدة البناء األساسية لممعجـ، 
 (مثؿ إنساف العيف، خط النار، يجر أذياؿ الخيبة)وسواء أكانت  مفردة َأو مركبة 

والعالقات الداللية التي تربط بيف عناصر الوحدات المركبة، والعوامؿ التي تحدد 
. سموكيا التركيبي

وتسعى البنية الكبرى إلى كشؼ شبكة العالقات المعجمية التي تربط بيف 
، (...مثؿ عالقات الترادؼ والتضاد والتضميف واالشتراؾ المفظي)مفردات المعجـ 
ـّ استخراج  ، أي الحد األدنى مف المفردات lexical Core" النواة المعجمية"ومف َث

وصغر النواة . األساسية العامة التي تعرؼ بوساطتيا المفردات األكثر تخصصاً 
. دليؿ كفاءة

                           Semanticويتناوؿ عمـ المعجـ دراسة ظاىرة المجاز، واإلزاحة الداللية 
Shiftويتناوؿ عمـ .  لتغير معاني الوحدات المعجمية، كتحوؿ الصفات إلى أسماء

المعجـ أيضًا، عالقة المعجـ بنظاـ التعقيد، والحدود الفاصمة بيف المعرفة المعجمية 
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 (عمى صعيد المعجمية المختصة)كما يشمؿ عمـ المصطمح ، والمعرفة الموسوعية
. منيجيات اختيار المصطمح،  والتحميؿ المفيومي لو، وآليات توليده

 

فجوة المعجم العربي 

: يمكف تناوؿ فجوات أربع فرعية ىي

فجوة صناعة المعجـ، وفجوة التنظير المعجمي، وفجوة المصطمح، وفجوة 
. حوسبة المعجـ

فجوة صناعة المعجم 

وتتناوؿ أساليب جمع المادة المعجمية، وصياغة محتوى المدخؿ المعجمي، 
. وترتيب المداخؿ، ونطاؽ التغطية المعجمية

، نجد أف معاجمنا يتغذى بعضيا أساليب جمع المادة المعجميةومف حيث 
عمى بعض، وتتبع أساليب تقميدية في جمع المادة المعجمية، معتمدة عمى حصيمة 

وال نزاؿ بعيديف عف استخداـ . المعجمييف، وذوقيـ المغوي، وانحيازىـ المعرفي
. ألَلفاظؿفي مالحقة المعاني الجديدة Textual Corpora ذخائر النصوص 

، اىتـ السابقوف بالخصائص الصرفية، وبخاصة المدخل المعجميومف حيث 
مثال أىو رسمي )االشتقاؽ وأغفموا أمورًا أخرى، مثؿ ما يشير إلى مجاؿ االستخداـ 

وغاب عف معاجمنا خصائص المدخؿ التركيبية، أو . (...أـ تجاري أـ قانوني
السياقات التركيبية التي يمكف أف يرد فييا المفظ، مف مثؿ نوعية المقاالت النحوية 

. المتعمقة بالفعؿ وما يشتؽ منو مف صفات ومصادر
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فقد نجد تعريفات فارغة . الفوضى في تعريف المعانيىذا، باإلضافة إلى 
يجب . ، أو تعريؼ العذراء بالبكر، والبكر بالعذراء(نوع مف السمؾ)المضموف مثؿ 

أف تكوف مادة المعجـ قاعدة معارؼ يمكف لمنظـ اآللية أف تنفذ مف  خالليا إلى 
ويمكف . Conceptual Structureالمضموف اآللي لأللفاظ، وبنيتيا المفيومية 

. االستعانة بالمعاجـ األجنبية لوضع التعريؼ المناسب، حيث يمكف

، فإف أساس ترتيب المعجـ العربي ترتيب المداخل المعجميةوبالنسبة إلى 
، أي الكممة األصمية التي استوفى Stemوساؽ الفعؿ Root حائر بيف الجذر 

ومعيار الترتيب ىو سيولة الوصوؿ إلى . مبناىا مقوماتو  دوف زوائد أو لواحؽ
وىو الجذع، أي جذع الفعؿ الماضي لممفرد المذكر . المدخؿ المعجمي المطموب

وجذع المفرد المذكر النكرة لألسماء . (مثؿ ضرب، تغمغؿ)فيما يخص الفعؿ 
. والصفات

، فالشكوى عامة مف نقص حاد في نطاق التغطية المعجميةوبالنسبة إلى 
معاجـ الترادؼ والتضاد، والتعابير االصطالحية، واالستخداـ، والمراحؿ العمرية 

وما زاؿ المعجـ التاريخي في مراحمو . والدراسية، مثؿ معاجـ األطفاؿ المصورة
ف كاف اتحاد المجامع العربية، قد تحرؾ أخيرًا  األولى منذ أكثر مف ستيف عامًا، واِ 

مثؿ مكنز )وعندنا نقص في المعاجـ الموضوعية، ومكانز المفاىيـ . لمعمؿ فيو
. (روجر الشيير

فجوة التنظير المعجمي 

وتوجد جيود متناثرة . تخمو الساحة العربية، إال قمياًل، مف المنظريف المعجمييف
عمى أننا . في مجمة المعجمية التونسية، ومف قبؿ بعض المعجمييف التونسييف

: سننظر في األوجو الثالثة لقصور التنظير المعجمي، وىي
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. Lexical Semanticsالداللة المعجمية 
. Word Formation Mechanismsآليات تكويف الكممات 

    عالقة المعجم بالنحو 

، نجد أف أدوار المعاجـ تتعاظـ في النظريات الداللة المعجميةفبالنسبة إلى 
النحوية الحديثة، وبخاصة نظرية المربط العاممي، والنحو الوظيفي المعجمي، 

إضافة إلى ما تتطمبو نظـ الفيـ اأُلوتوماتي لمنصوص مف قواعد بيانات معجمية 
غنية، تستوفي البيانات الداللية الخاصة بمعاني األلفاظ، والعالقات التي تربط 

وتحتاج أقساـ لدينا جميعًا، سواء األفعاؿ أو األسماء أو الصفات أو . بينيا
وكؿ منيا يحتاج إلى معالجة . الحروؼ إلى دعـ كبير مف بحوث الداللة المعجمية

ولكف يبقى . نظرية خاصة، ِإذ ال يوجد نموذج تنظيري موحد لجميع أقساـ الكمـ
وتحتاج األفعاؿ في العربية إلى تصنيؼ داللي، وفقًا لمتصنيؼ . الفعؿ أكثرىا إثارة

: المشيور وىو

.  مثؿ جرى، تكمـ، تناقشaction أفعاؿ اإِلجراء 

.  مثؿ صمت، شبع، ناـstateأفعاؿ الحالة 

.  مثؿ اجتاز، استوعبacheivementأفعاؿ اإلنجاز 

.  مثؿ شّيد، أّلؼ، صّمـaccomplishmentأفعاؿ اإلنتاج  

    تفكيكياألوؿ : أما توصيؼ المعاني، فقد ساد فيو توجياف

Decompositional ومنحاه تحميمي، إذ تحدد معاني الكممات في ىيئة عناصرىا 
وينحو منحى جشتاليا، ال يقـو عمى أساس .  Relational عالقيواآلخر . األولية
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إذ يحدد معنى كممة ما بداللة العالقات المعجمية التي . وجود بنية داخمية لمكممة
تربط ىذا المعنى بغيره، مف معاني الكممة ذاتيا، أو معاني غيرىا مف الكممات، 

وتشمؿ قائمة العالقات الترادؼ مثؿ . مثؿ عالقات الترادؼ والتضميف واالحتواء
عاب وانتقد، أو التضميف  مثؿ كائف حي لمنبات والحيواف، واالحتواء مثؿ احتواء 

التفكيكي والعالقي، ما زالت مساىمة : وفي كال التوجييف. السيارة عمى المحرؾ
. المعجمييف العرب قميمة جداً 

 لية تكوين الكممات 

كما . وىنا يظير طغياف االشتقاؽ عمى اآلليات األخرى كالتركيب والنحت
طغى االشتقاؽ الثالثي عمى غيره مف جذور الرباعي والخماسي، التي نحتاج إلييا 

كما أىممت آليات تكويف . لمتعبير عف مفاىيـ مركبة، مثؿ حوسبة، فذلؾ، رقمف
الكممات بإىماؿ دراسة العالقات الداللية بيف أشكاؿ التصاحب المفظي المختمفة مف 

مثؿ كممة حمقة، ِإذ تربط بكممات أخرى فتعطي معاني مختمفة،  ). أسماء مركبة
وكاف أجدادنا أجرأ منا في تكويف . ) (...مثؿ حمقة وصؿ، حمقة زيت، حمقة ذكر

 (...كممات جديدة، مثؿ  ماىية مف ما ىو، وىوية نسبة إلى ىو، وفذلكة مف فذلؾ
ونحتاج إلى أسس نظرية لمتمييد لتطوير  أدوات برمجية الستظيار ىذه العالقات 
الضمنية، وىي أدوات ال غنى عنيا في تصميـ  النظـ اآللية، لتحميؿ مضموف 

. النص وفرعو آلياً 

وىذه مسألة تحتاج . ويتعامؿ عمـ الداللة المعجمية مع ظاىرة المجاز بأنواعو
. إلى توسع في الدراسات المعجمية المقارنة مف منظور العموميات المعجمية

فجوة المصطمح 
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عمى الرغـ مف .  وىذه فجوة يمكف أف نجعميا فرعًا مف فروع الفجوة المعجمية
كؿ الجيود التي بذلت وال تزاؿ تبذؿ مف جيات عدة، فالفجوة في المصطمح 

األوؿ فجوة في أدوات توليد المصطمح، والثانية في توحيد : موجودة، وليا وجياف
 نعاني مف قمة اإلبداع في آلية توليد فجوة توليد المصطمحففي . المصطمح
فقد أقرت المجامع المغوية العربية أو بعضيا صيغًا لمداللة عمى أمور . الكممات

وقد قاـ العاليمي . معينة؛ وأقرت صيغة تمفعؿ كفعؿ مثؿ قولنا تمحور، وتمركز
بحصر المباني المصرفية المستساغة صوتيًا وتحديد معانييا، ومدى تعمقيا 

المعجـ : وطبؽ ذلؾ فيما أنجزه مف معجميو. باألصؿ الذي تفرعت عنو
، فنحف ال نولد العمـ، ومف ثـّ ال تبعية المصطمحومشكمة أخرى ىي . ()والمرجع

وقد نقع في شرؾ المصطمح المولد . نولد المصطمح، بؿ نضع المقابؿ العربي
. خارجيًا مع أنو في داللتو يخالؼ ما نؤمف بو

وال توجد . مثاًل نردد مستوطنات بدؿ مغتصبات، والجدار العازؿ، ومثمث الشر
فأييما نختار الجينوـ، أـ السفر الوراثي . الختيار التعريب عمى الترجمةآلية  

؟ عممًا بأف التعريب يسيؿ عمينا اختيار ألفاظ أخرى منو مثؿ جينومي، وال (مثالً )
. الخ... جينومي، وجينومية

كما يجب االنتباه إلى تبديؿ قد يحصؿ في تعريؼ بعض المصطمحات مع 
فمصطمح الخطاب كما ورد في تراثنا الثقافي وبخاصة في القرآف الكريـ، . الزمف

كذلؾ مصطمحا . يختمؼ معناه عف مصطمح الخطاب كما عرفو ميشيؿ فوكو
. النص والتأويؿ مثالً 

 فمسنا في حاجة إلى توكيد أىمية ذلؾ، لمتصدي فجوة توحيد المصطمحأما في 
 ليا خمسة مقابالت telephoneفكممة . لمشرذمة الثقافية أو الفكرية أو العممية
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وكممة . ، إضافة إلى التعريؼ تمفوف(ىاتؼ، مقوؿ، مسرة، ارزيز، تمغراؼ ناطؽ)
. موبايؿ لمياتؼ عندنا خموي وخميوي وجواؿ وموبايؿ وغيرىا

فعمى منشئي الوثائؽ الرسمية . وتوحيد المصطمح يحتاج إلى إلزاـ والتزاـ
. وغيرىا االلتزاـ  بالمصطمح الموجود، مع وجود ىيئة تمـز بذلؾ

عالقة المعجم بالنحو 

ولـ يعد المعجـ كيانًا . عالقة المعجـ بالنحو عالقة محورية في منظومة المغة
وجاء تشومسكي بما سماه . سالبًا وظيفتو أف يمد النحو بالمفردات لتكويف الجمؿ

التي أنيت مسؤولية النحو عف الصرؼ الذي أحيؿ بأجمعو " الفرضية المعجمية"
. إلى المعجـ

وقد تخمؼ التنظير لممعجـ عف التنظير لمنحو؛ ربما لقصور النحاة إلى المعجـ 
عمى أنو تابع لمنحو، أو بسبب جمود المعجمييف باعتبار المعجـ قائمة مف 

ويسعى حاليًا عمـ المعجـ لمحاؽ بعمـ النحو، سالكًا طريقًا مشابيًا لما . المداخؿ
ويتوقع أف يشغؿ التنظير المعجمي بقضايا . سمكو النحو، وبخاصة عند تشومسكي

براز المقيدات : مشابية انشغؿ النحو بيا سابقًا مف أمثاؿ العموميات المعجمية، وا 
التي تحد عمميات التركيب المعجمي، واقتصاديات استخداـ الموارد الفسيولوجية في 

. تنفيذىا

حوسبة المعجم 

وتشمؿ الدعـ الحاسوبي إلنتاج المعجـ،  والتنظير لو، وبناء قواعد البيانات 
وتحميؿ المادة المعجمية، باستخداـ أساليب ىندسة المعرفة لتمثيؿ ىذه . المعجمية
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كما تشمؿ بناء بنوؾ . المادة بصورة منيجية تسيؿ عمى النظـ اآللية التعامؿ معيا
: ويمكف أف نالحظ ما يأتي. المصطمحات، وتوليد المصطمحات آلياً 

ما توفره التكنولوجيا وتكنولوجيا المعمومات مف وسائؿ لتجميع المواد  -أ 
المعجمية وتصنيفيا وتحريرىا، مثؿ وسائؿ ذخائر النصوص 

. كما ترى في المعاجـ األجنبية. المحوسبة

. ثورة تنظيرية تطمب تمحيصًا دقيقًا لمعالقة بيف المعجـ ونظاـ التقعيد -ب 
وىذا يحتاج إلى تصميمات مبتكرة لقواعد البيانات، وقواعد المعارؼ 

 .المعجمية

. توسع في نظـ معالجة المغة آليًا، وبخاصة نظـ الترجمة اآللية -ج 
والمطموب نظـ آلية تتيح تحميؿ مضموف النصوص، وفيميا 

 .أوتوماتيكياً 

توسع في تعميـ لغات أخرى، وبخاصة اإلنجميزية، مما يتطمب إنتاج  -د 
 .معاجـ فردية وثنائية لخدمة األغراض والمراحؿ المختمفة

تسارع عممية إنتاج المعرفة الجديدة، مما أدى إلى زيادة الطمب - ىػ
وىذا يستدعي تصميـ نظـ آلية لدعـ عممية توليد . لممصطمح
. المصطمح

فجوة حوسبة المغة العربية 

لنظـ معالجة المغات الطبيعية اآللية إنجازات محسوسة عمى صعيد المغة 
لى حد ما بالنسبة إلى المغة المنطوقة ويمكف إيجاز اإلنجازات بما . المكتوبة، وا 

: يأتي
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             OS، فقد تـ تطوير نظـ تشغيؿ ثنائية المغة عمى صعيد الحرف -أ 
 I/Oكما طورت وحدات طرفية لإلدخاؿ واإلخراج  (إنجميزي/عربي)

 ثـ Fتتعامؿ مع العربية، مثؿ لوحات المفاتيح والشاشات والطابعات 
، وبرامج لقراءة النصوص العربية آليًا، WPتطوير برامج تنسيؽ الكممات 

. OCRباستخداـ المسح الضوئي لمحروؼ 

طّور معالج صرفي آلي، قادر عمى تحميؿ أي كممة عمى مستوى الكممة،  -ب 
عربية إلى عناصرىا اشتقاقًا وصرفًا، وتجريدىا مف السوابؽ والمواحؽ، 

غنائيـ)وتحميؿ ساؽ الكممة إلى الجذر  ىـ، : والمواحؽ: تجرد السوابؽ- وا 
وكذلؾ توليد الكممة مف ىذه العناصر . (الساؽ إغناء يرد إلى غنى

واستخداـ برنامج البحث في . األولية، مما يسَّر اكتشاؼ أخطاء التيجئة
ـّ بناء  النصوص عمى أساس صرفي، وطبؽ عمى القرآف الكريـ، ومف َث

ويساعد المعالج الصرفي  (L D Bؽ ب ـ  )قواعد البيانات المعجمية 
 .اآللي لمكممة في المعالجة اآللية لمجممة

 ، ُطّور نظاـ إعراب آلي لمجممة العربية، مكف مف عمى مستوى الجممة -ج 
وىذا مّكف مف تطوير . تطوير نظاـ  آلي لتشكيؿ الجممة العربية تمقائياً 

 .TTSبرنامج تحويؿ النصوص العربية إلى مقابميا المنطوؽ 

 () الخبراء، وتواجو ىذه الجيود مشكالت أساسية، منيا ضعؼ التحويؿ، وقمة
وتواجو . وما أدى إليو غزو العراؽ لمكويت مف ضرٍب لمجيود التي بدأت ىناؾ
، المفهوممعالجة المغة العربية حاسوبيًا فجوة، وبخاصة لالنتقاؿ إلى مستوى 

. ليتسنى فيـ النصوص العربية، وسبر أغوارىا
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ونشير ىنا إلى الخطأ الذي تقع فيو بعض جامعاتنا العربية، عندما تدمج 
وىذا يعارض تنامي الشؽ . المسانيات الحاسوبية عمى أنيا فرع لمسانيات التطبيقية

النظري لحوسبة المغة، وربطيا بالمسانيات العصبية المسؤولة عف دراسة كيفية قياـ 
 . ()العقؿ بعمميات المغة  

 

 

عناوين اإلنترنت  

حاليًا، تستخدـ المغة اإلنجميزية عالميًا لكتابة عناويف اإلنترنت عمى مستوى 
( www.just.edu.joمثاًل )، والمواقع (www.google.comمثاًل )البوابة 

وعمميًا، ىذه العناويف  (amnusayr@yahoo.comمثاًل )والعنواف البريدي  
تحوؿ إلى أرقاـ عندما تتعامؿ معيا برامج اإلنترنت، لكف شكميا الظاىر أسيؿ 

 مختصر                ICANNوالمسؤوؿ عف تسجيؿ ىذه األسماء الييئة األمريكية . لمحفظ
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers . وحاوؿ

المؤتمروف في مؤتمر تونس األخير العدوؿ عف ذلؾ، ولكف أخيرًا أقروا الييئة 
: عمى أف تعريب عناويف اإلنترنت ضرورة ممحة لعدة أسباب، منيا. األمريكية

. إتاحة استعماؿ اإلنترنت لمف ال يعرؼ اإلنجميزية -1

 .أىمية ىذه العناويف تجارياً  -2

 .تشجيع تبادؿ المعمومات بيف المؤسسات والجماعات العربية -3

: عمى أن التعريب ليس سهاًل لعدة أسباب، منها

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.just.edu.jo/
http://www.just.edu.jo/
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. استخداـ عناصر التشكيؿ -1

 .استخداـ شرطة المد -2

 .استخداـ الفواصؿ بيف الكممات -3

 .تعدد شكؿ الحرؼ حسب  موضعو -4

 فالبديؿ العربي ممكف، إال ..edu, org, netوبالنسبة ألسماء النطاقات مثؿ 
. ()أف المختصرات في العربية غير ناجحة 

فجوة التنظير المساني 

. ركف النحو، وركف المعجـ: تقوـ منظومة المغة أساسًا عمى ركنيف

 يتمثؿ في نظاـ القواعد التي تعمؿ عمى أساسيا الفروع المغوية وركن النحو
 تركيب و،morphologyصرف  و،phonology صوتياتالمختمفة مف 

Syntax،داللة و Semantics وقد تحدثنا عف ركف المعجـ وفجوتو بما فيو 
لمتعرؼ عمى " الفجوة الرقمية"والقارئ الميتـ يستطيع  أف يرجع إلى كتاب . الكفاية

تفاصيؿ فنية تسمح لمقارئ غير المختص أف يدرؾ مواطف الضعؼ في حاؿ 
. التنظير لمغة العربية

والمحاوالت متناثرة، قاـ ببعضيا دارسوف عرب في الجامعات األمريكية 
ومف أبرز ما تـ إنجازه ىو عمؿ . لتطبيؽ جزئي لعدد محدود مف نماذج النحو

المغربي عبد القادر الفاسي الفيري مف تطبيؽ النحو الوظيفي المعجمي في عدد 
نبيؿ عمي باستخداـ . ونموذج آخر شبو مكتمؿ قاـ بو د. مف جوانب النحو العربي
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نموذج النحو العاـ لممقوالت النحوية، وىو نحو رياضي لمعربية، بمغ عدد القواعد 
. فيو ست عشرة ألؼ قاعدة

: عمى أف معاناة التنظير المغوي  تعود لعدة أسباب، نذكر أىميا

، فالتراث زاخر باألفكار الحية التي يمكف تطويرىا مع خطأ التوجهات -أ 
ومع ذلؾ، نجد عددًا مف الدارسيف يولوف وجوىيـ . البحوث الجديدة

. لمقديـ ونقاشاتو وخالفاتو

   يجب أف ال تكوف عالقة المفظ التشبث بفكرة ثبوت المعنى، -ب 
والتمسؾ بالمعاني المعجمية القديمة، عمى . بالمعنى ثابتة (المبنى)

 .أنيا المعيار المغوي خطر في حد ذاتو

، ليست المغة وسيط شفاؼ لممعنى الذي ىو في افتراض شفافية المغة -ج 
فالمغة زاخرة بالمجاز واالستعارة والغموض ، النفس ولأَلعياف الموجودة
 .والمبس وَأكثر مف تأويؿ

 مفيـو جديد، لـ  System، مفيـو المنظومةغياب النهج المنظومي -د 
فالمغة منظومة . يستوعبو كثير مف المسانييف أو العامميف في العربية

الصوتيات، والصرؼ، : متكاممة تشمؿ الفروع المغوية المختمفة
 التي تصؿ بيف البنيويةوالتركيب، والداللة، والمعجـ، وشبكة العالقات 

ىذه العناصر، والعالقات الخارجية الواصمة بيف المغة ومقاـ الحدث 
 .المغوي والسياؽ الذي يجرى فيو الحدث

، إذ يتمحور نحونا عمى اإلعراب عمى أنو القرينة الصورية المفرطة- ىػ
فما ىي العالقة بيف المباني . والصرؼ أيضُاً  ما زاؿ صورياً ، الداللية
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ألؼ التعدية، )الصرفية ومعاني الكممات؟ ومعالجتنا لمحروؼ صورية 
، وتقسيـ األفعاؿ ىو حسب الشكؿ مع (...ألؼ القطع أو الوصؿ

الخمط مع الزمف، فالفعؿ ماض، ولكف المضارع قد يكوف في الماضي 
. بينما فعؿ األمر ليس لو عالقة بذاؾ. أو الحاضر أو المستقبؿ

واالتجاه الحديث ىو أف اإِلعراب مقصور عمى األسماء والصفات، 
. إهمال المعنىوسبب الصورية ىو . وليس عمى األفعاؿ وغيرىا

  يتناسب في التنظير المساني، إلى حد ما، التمركز حول المفرد المغوي،- و
وكانت بداية النحو . مع طوؿ الوحدة المغوية التي يتعامؿ معيا النحو

والحقيقة . ، والتعامؿ مع مستوى الجممة قميؿ(أي مف الكممة)صرفية 
أف الكتابة العربية تجعؿ مف الكممة شحنة مكثفة مف المضموف 

ومفيـو شبو الجممة لـ يعالج معالجة ". َأنمزمكوموىا"مثال . المعموماتي
. وقد نحتاج إلى توسيع ىذا المفيوـ. كافية

إنقاذ النحو مف النحاة، أـ إنقاذ النحو : وأخيرًا، يجب أف ال نضيع بيف مقولتيف
. عمى أيدي النحاة

فجوة الترجمة 

ومجموع ما ترجـ مف . ضعيفة جدًا في العالـ العربي (والتأليؼ)حركة الترجمة 
.  أقؿ مما تترجمو إسبانية في سنة واحدة2002كتب منذ أياـ المأموف حتى سنة 

. وكوف عالمنا العربي متمقيًا لممعرفة، يجعؿ مف الترجمة بابًا ميما مف أبواب العمـ
وجزء مف المصيبة يكمف . والترجمة العممية أضعؼ مف الترجمة األدبية واإلنسانية

 الجامعييف الذيف ال يؤلفوف وال يترجموف، وال يعمموف ما ألفو غيرىـ ففي األكاديميي
! أو ترجـ
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وىذا ليس . ومف مشكالت الترجمة، أف الترجمة األدبية أصعب مف العممية
. ولذلؾ، قطعت الترجمة العممية اآللية شوطًا كبيرًا شرقًا وغرباً . خاصًا بالعربية

وفي العالـ العربي مبادرات مشجعة لتطور نظـ آلية لمترجمة مف اإلنجميزية 
. ونحف ال نحتاج إلى أف نترجـ مف المغات األوروبية فقط. والفرنسية إلى العربية

فالكثير يمكف أف نتعممو مف مؤلفات بمغات أخرى كاليابانية والصينية والكورية 
ونحف نحتاج إلى أف نترجـ مف العربية عمى نطاؽ واسع، ليتعرؼ . والماليزية مثالً 

. العالـ عمى تراثنا وأدبنا وعمومنا الحاضرة

ويفتقد تدريس الترجمة في جامعاتنا إلى دمجو مع معارؼ أخرى مثؿ المعارؼ 
النظرية األساسية في المسانيات والمعجميات، وعمـ النفس، وتحميؿ الخطاب، 
كما . واألسموبية، ونظريات القراءة والكتابة، والدراسات المسانية والمعجمية المقارنة

يفتقر الموضوع إلى معاجـَ إلكترونية وقواعد بيانات معجمية، ونظـ آلية لدعـ 
. المترجميف

مستوى األطفاؿ، ومستوى : ونحف نحتاج إلى الترجمة لعدة مستويات ىي
. العامة ومتوسطي التعميـ، ومستوى المتعمميف، ومستوى الباحثيف المتخصصيف
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خاتمة ومقترحات 

موضوع الفجوة الرقمية واسع، كما يظير مف الكتاب الذي استفدنا منو كثيرًا، 
ففيو نجد فجوة المحتوى، وفجوة االتصاالت، وفجوة العقؿ، وفجوة . بيذا العنواف

التعمـ والتعميـ، وفجوة اقتصاد المعرفة، إضافة إلى فجوة المغة، وفجوة الثقافة التي 
. ()خصص ليا الدكتور نبيؿ عمي كتابًا مستقال 

وربما في ختاـ ىذه المقالة، يجمؿ بنا أف نقدـ مقترحات ومنطمقات تصمح 
وال . لتوجيو سياساتنا وعممائنا، واقتصادنا نحوىا، وبخاصة فيما يتعمؽ بفجوة المغة

 .حاجة ألف نؤكد أف كؿ تأخير ولو قميؿ سيدفع بأمتنا إلى الوراء عقودًا بؿ قروناً 

مبادئ عامة 

وضع سياسة عامة لغوية عمى مستوى الوطف العربي، يشارؾ في  -1
إعدادىا اتحاد المجامع العربية، والمغويوف وعمماء التربية وعمماء 
النفس وعمماء االجتماع، وعمماء الرياضيات واإلحصاء،  وعمماء 

تقدـ ألىؿ السياسة التخاذ اإلجراءات الكفيمة . الحاسوب والمعموماتية
. بتنفيذىا

 .توأمة جيود تطوير المغة مع جيود حوسبتيا -2

االىتماـ أكثر بالدراسات المغوية المقارنة والتقابمية والدراسات  -3
 .المتداخمة

المشاركة القوية في جيود المنظمات الدولية مثؿ اليونسكو، ومنظمات  -4
المجتمع المدني العالمية الميتمة بالتنوع المغوي، وحماية المغات 
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القومية، وبالنسبة لمغة العربية، يجب إنشاء روابط مع المؤسسات 
 .المعنية بيا في دوؿ العالـ اإلسالمي

إنشاء مركز قومي عربي مستقؿ عف الدوؿ العربية متخصص في  -5
ورفده . شؤوف المغة العربية جميعًا، تنظيرًا ومعجمًا واستخدامًا وحوسبة

 .بميزانية سخية سنوية

تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في مجاالت تكنولوجيا المغة  -6
 .العربية

تشجيع الجامعات عمى مستوى الدراسات العميا، لصرؼ أعظـ عدد  -7
 .مف بحوث الماجستير والمغة نحو ردـ الفجوة الرقمية

االستفادة مما تـ في المغات األخرى، والبناء عميو بما يتالءـ وخواص  -8
 .المغة العربية

دعوة المجامع المغوية إلى وضع آليات جديدة لممصطمح، وفؽ  -9
 .المبادئ التي أشرنا إلييا في ىذه المقالة

دعوة المجامع المغوية ودور النشر إلصدار معاجـ المغة، آخذيف  -10
 .باالعتبار األفكار التي أشرنا إلييا

إعادة النظر في أساليب تدريس المغة العربية محتوى ومناىج  -11
وتطوير برمجيات ذكية لتعميـ . ونشاطات مع االىتماـ بحوسبة التعميـ

العربية وتعمميا، باستخداـ المعالجات اآللية الصرفية والنحوية 
 .والمعجمية

 (الجيدة)عمؿ ذخيرة لغوية شاممة مف التراث والمؤلفات الحديثة  -12
 .بَأنواعيا العممية واإلنسانية واألدبية
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إنشاء بنوؾ مصطمحات، مع إنشاء نظاـ آلي لتوليد المصطمحات  -13
 .الجديدة

لييا عمى أنيا عمـ لو قواعده  -14 االىتماـ بالترجمة مف العربية وا 
ومتطمباتو، مع تشجيع البحوث اليادفة إلى وضع برامج ترجمة آلية 
قائمة عمى أساس معرفي نابع مف فيـ أوتوماتي متعمؽ لمضموف 

 .النصوص

االنضماـ إلى عضوية مشروع الترجمة اآللية المتعددة المغات الذي  -15
 (.UNU)ترعاه جامعة األمـ المتحدة في طوكيو 

العمؿ عمى توحيد المصطمحات واالستفادة منيا في التأليؼ والترجمة  -16
 .والتدريس

وضع لغات وبرمجيات تعتمد المغة العربية أساسًا، ابتداًء مف حوسبة  -17
 .الحرؼ إلى حوسبة الكممة والجممة والمفيوـ

 .Intelligent Search Engineتطوير آلية ذكية لمغة العربية  -18

عمؿ مواقع عربية عمى اإلنترنت تعنى بشؤوف المغة المختمفة، تيسر  -19
 .عمى المراجعيف، ميما كاف مستواىـ، الرجوع إلييا واالستفادة منيا

االىتماـ بتقديـ المغة العربية لغير العرب، وتطوير تعمميا آليًا، مع  -20
. وضع ذلؾ في موقع أو أكثر عمى الشبكة العالمية
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