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تقديم:
تحاول ىذه الدراسة الكشف عن الوسائل التعميمية الحديثة في تطوير أساليب
تدريس المغة العربية في مراحل التعميم المختمفة ،فما من ٍّ
شك في َّ
أن األساليب

التربوية التقميدية لم تعد صالحة  -منفردة -لتقديم طرق التعميم الناجعة أمام ثورة
المعمومات التي اشتممت عمى مناحي العممية التعميمية المختمفة ،فالعربية تعيش

قمة لغات العالم ،وىي المغة اإلنجميزية
أمام لغة نيمة استطاعت أن تترّبع عمى َّ
التي ُّ
تعد لغة عالمية أولى ،في حين ظير عجز كثير من المغات عن مواكبة ىذه

المغة أو منافستيا ،وأصبحت مخرجات التعميم في العالم العربي عمى سبيل المثال

في وضع ال أقول عنو َّإنو ينذر بمأساة حقيقية ،بل َّإنو واقع ميمك ،إذ باتت ىذه

المخرجات غاية في الضعف ،وأصبح القائمون عمى إنتاج ىذه المخرجات أنفسيم

عمى أبعد مسافة من القدرة عمى خدمة المغة العربية ،ويكفي أن نشير إلى َّ
أن عدداً
كبي اًر منيم ال يممكون إال بعض التقنيات القديمة التي درجوا عمييا ،وىم غير

أي تقنية من تقنيات التدريس الحديثة ،بل ربما لم
قادرين اآلن عمى التعامل مع ِّ

يسمعوا بيا ،وغاية ما يعرفون عن فوائدىا أو أضرارىا ىو طباعة المنتج العممي

عمى يد طابعين يسيمون عمييم تصحيح األخطاء المطبعية التي يقع فييا الطابع

في أثناء العممية اآللية التي يقومون بيا.

وتساعد تقنيات التعميم الحديثة المعممين في المراحل التعميمية المختمفة في

حدوث عممية التفاعل اإليجابي مع الموضوعات التعميمية التي يمكن برمجتيا عمى

شكل أفالم وأقراص مرنة أو شرائح تُعرض في عممية التعمّم الصفيَّة ،مع ضرورة
مراعاة أمور كثيرة منيا( ):
) ( ينظر في ىذا :عواطف القاسمية ،فاعمية استخدام إستراتيجية الخرائط الذىنية في تدريس العموم في
التحصيل العممي وتنمية عمميات العمم األساسية...رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،2010 ،ص.21
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 اإلفادة من تقنيات التعميم اإللكترونية ،كالحاسوب واإلنترنت في تطويرالبنية المعرفية لممتعممين.
 االستعانة بالمعامل الموجودة في المؤسسة التعميمية في تنمية القدراتالعقمية لتكون قادرة عمى ِّ
حل المشكالت واجراء التجارب العممية في سبيل تعديل
المفاىيم وتصحيحيا.
أن ىذا األمر ينطمق من عدة محاورَّ ،
والحقيقة َّ
لعل أىميا ىو ما ذكرنا من
ضعف القائمين عمى إنتاج التقنيات التعميمية ،فمن المحاور األخرى ضعف
الجامعات العربية وقمة إمكانياتيا ،ففي الوقت الذي يزداد فيو دعم المؤسسات
البحثية في العالم الناطق باإلنجميزية ،نجد أن الجامعات العربية ال َّ
تتمك ُن من دعم
مجمتيا البحثية التي تخدم الباحثين في الجامعة وغيرىا من الجامعات ،فأصبحت
تحول الباحثين إلى
تتقاضى مبمغاً ما لقاء تحكيم البحث ونشره ،وىو أمر أدى إلى ُّ
وراقين يميثون وراء نشر أوراقيم في مجمة ما ،حتى إذا ما انتيوا من عدد األوراق
َّ
المطموب منيم انيمكوا في السعي وراء رزقيم بالوسائل التي نعرفيا جميعاً.
وفضالً عن ىذاَّ ،
فإن الجامعات والمراكز البحثية وو ازرات التعميم والتعميم
العالي ال َّ
تتمكن من تأمين القاعات واألجيزة الالزمة ،فعندما عممت عمى شيء
فتحولت أغمب
من ىذا ،لم تتم ّكن من تأمين توظيف األجيزة والبرامج المختمفةَّ ،
المختبرات إلى مستودعات لمخردة والمواد غير المفيدة.
وال أريد االسترسال في الحديث عن الوسائل الحديثة في ىذا المقام ،ولكنني
أذكر أن ىذه الدراسة تحاول أن تنيض عمى محورين أساسيين ،وىما:
المحور األول:
ويمثِّل عرضاً لبعض الوسائل والتقنيات التي يمكن أن تقوم عمى خدمة

تدريس المغة العربية ،وىي أساليب كثيرة ومتنوعة ،وتظير المواقع والمدونات التي

أن الجيود الفردية يمكن أن ِّ
تنتشر عمى الشبكة العنكبوتية َّ
تقدم فائدة كبيرة إلى
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ىذا الموضوع ،اعتماداً عمى المحاورة المباشرة عن طريق تسجيل المالحظة

رواد المواقع المختمفة ،مشي اًر
المتعمقة بالمغة العربية وتدريسيا وانتظار الردود من َّ
إلى الصفة االقتصادية التي يمكن أن ِّ
تقدم فائدة إلى العممية التعميمية في مراحميا

المختمفة.

أدوات تطبيق التعميم اإللكتروني:
أول ىذه األدوات ىي ما نطمق عميو أدوات التعميم المتزامن ،وتتمثل في
التعميم المباشر ما بين عناصر العممية التعميمية (الطالب والمتعمم) بحيث تكون

المناقشة في الوقت نفسو ،أو ما يسمى .in real time
ومن أدوات التعميم المتزامن:
المؤتمرات الرقمية :video conference

كإقامة مؤتمر بين جامعتين مختمفتين (في مكانين مختمفين) في الوقت

نفسو ،ويمكن أن يفيد ىذا النوع من أنواع التعمم عن طريق تبادل اآلراء حول

التقنيات ،وتبادل المعمومات والتجارب بخصوص آخر مستجدات العممية التعميمية.
فإنيا
وعمى الرغم من َّأنو أداة تعميم عامة تنفع في أصناف المعرفة كمياّ ،

يمكن أن ِّ
تسجل فائدة كبيرة لمادة المغة العربية التي تكاد تكون محرومة من أدوات
التعميم اإللكتروني المختمفة ،كأن تقام مثل ىذه المؤتمرات المفيدة والمنخفضة

التكمفة بين إحدى المؤسسات التعميمية في األردن عمى سبيل المثال ،كأن تكون

إحدى الجامعات األردنية أو أي مؤسسة أخرى مع ما يناظرىا من مؤسسات التعميم
في إحدى الدول العربية أو األجنبية ،وتعمل المؤسستان عمى اقتراح موضوع ذات

ِّ
وترشح المؤسستان موضوعاً من الموضوعات الميمة التي يراىا
فائدة لمغة العربية،
تنجز فيو األبحاث حول المحور المتّفق
المختصون كذلك ،ويتّفق عمى وقت معين ُ
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عميو ،وبعدىا يعقد المؤتمر عن طريق عقد الندوات والجمسات التي يحضرىا

الميتمون والمشاركون في الوقت ذاتو عن طريق شبكات االتصال واألقمار
الصناعية.

وقد أثبتت ىذه المسألة نجاعتيا ونجاحيا في المشاركة العممية في مؤسسة
مايوكمينك العالجية التي ترتبط مع بعض المؤسسات الطبية في األردن ،وىي
عممية غير مكمفة إذا توافرت البنى التحتية األساسية والمؤسسات التي يمكنيا
تخص المغة العربية.
ممارسة صالحيتيا في ىذا الموضوع في األمور التي
ُّ
المؤتمرات الصوتية (:)Audio Conferences
وىي تقنية إلكترونية حديثة تعتمد عمى االنترنت ،و تستخدم ىاتفاً عادياً وآلية
لممحادثة عمى ىيئة خطوط ىاتفية توصل المتحدث (المحاضر) بعدد من
المستقبمين (الطالب) في أماكن متفرقة.
مؤتمرات الفيديو Video Conferences
وىي المؤتمرات التي يتم التواصل من خالليا بين أفراد تفصل بينيم مسافة
من خالل شبكة تمفزيونية عالية القدرة عن طريق االنترنت ويستطيع كل فرد موجود
بطرفية محددة أن يرى المتحدث ،كما يمكنو أن يتوجو بأسئمة استفسارية واجراء
حوارات مع المتحدث (أي توفير عممية التفاعل) وتمكن ىذه التقنية من نقل
المؤتمرات المرئية المسموعة (صورة وصوت) في تحقيق أىداف التعميم عن بعد
وتسيل عمميات االتصال بين مؤسسات التعميم.
وقد أجرت الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة مؤتم اًر حول المغة العربية

وتحديات العصر في أوائل عام  2012كان التواصل بين المشاركات والمشاركين
220

يستعمل ىذه الطريقة ،عمى الرغم من ّأنيم كانوا في قاعتين متباعدتين ،وعندما
منسق في ك ّل
ّ
يتقدم أحد الطرفين بمداخالتو تجري عممية النقاش مباشرة بوجود ّ

قاعة من القاعتين.

الموح األبيض White Board
عبارة عن سبورة شبيية بال سبورة التقميدية ُّ
وتعد من األدوات الرئيسية الالزم

توافرىا في الفصول االفتراضية ،ويمكن من خالليا تنفيذ الشرح والرسوم التي تُْنقل

إلى شخص آخر .وتنفع ىذه الطريقة في العممية التعميمية القائمة عمى المنيج
التعميمي أو المدرسي .pedagogical method
برامج القمر الصناعي Satellite Programs

وىي توظيف برامج األقمار الصناعية المقترنة بنظم الحاسب اآللي والمتصمة

بخط مباشر مع شبكة اتصاالت  ،مما يسيل إمكانية اإلفادة من القنوات السمعية

والبصرية في عمميات التدريس والتعميم  ،وىذا يجعميا أكثر تفاعالً وحيوية  ،وفي

ىذه التقنية يتوحد محتوى التعميم وطريقتو في جميع أنحاء البالد أو المنطقة المعنية

بالتعميم ألن مصدرىا واحد  ،شرط أن تزود جميع مراكز االستقبال بأجيزة استقبال
وبث خاصة متوافقة مع النظام المستخدم.
برامج المحادثة :chat

وىي إمكانية التحدث عبر االنترنت مع المستخدمين اآلخرين في وقت واحد

 ،عن طريق برنامج يشكل محطة افتراضية تجمع المستخدمين من جميع أنحاء
العالم عمى االنترنت لمتحدث كتابة وصوتاً وصورة.
وىي برامج ذات صبغة عالمية يتواصل بيا الناس فيما بينيم في شتى
مواضيع الحياة ،ويسمونيا برامج الشات (الحكي) ،إذ يمكن أن يكون التواصل
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بوساطتيا مفيداً في المغة العربية ،وبعضيا يمكن أن يستعمل الصوت والصورة

والكتابة أيضاً ،ومن ىذه البرامج  skypeو  yahoo messengerو hotmail
وغيرىا ،كما يمكن أن يكون من ضمنيا أيضاً برامج ( )iphoneو (.)ipad

المدرس عمى التواصل
ولما كان التعميم المتزامن عبارة عن قدرة الطالب أو ِّ
ّ
المباشر من حيث استقبال األسئمة واإلجابة عنيا ،فإنو يمكن أن يكون من الفائدة
بمكان توجيو الجيود نحو طرق التعميم عن طريق ىذه البرامج في موضوع المغة

أن
العربية ،إذ ما إن يباشر المشترك الدخول إلييا حتى يعرف المشاركون اآلخرون ّ
شخصاً ميتماً عمى الخط ،فيبادرون إلى المشاركة واألسئمة ،وينفع ىذا األمر في
موضوعات القواعد خاصة ،ويمكن أن يتواصل فييا الباحثون عمى اختالف
خبراتيم وعمميم ،فيتبادلون الحديث عن التجارب في تدريس موضوع من

الموضوعات التي ييتمون بيا ،إذ يمكن أن يحدث ىذا بين شخصين أو أكثر ،إذ

إن غرف الشات يمكن أن َّ
َّ
تتعدد حتى تتسع لعدد من المشتركين في الحديث ،وىذا
يغني الدرس الذي يعممون عمى مناقشتو ،ولحسن الحظَّ ،
فإن الذين يتعاممون مع

ىذه البرامج كثر ،ولكنيم من المتطوعين الذين يبحثون عن ضالتيم في موضوعات

معينة ،وأسوأ ما ينتظر منيم أنيم سيتفرقون بعد انتياء حاجتيم إلى ىذه البرامج،
ُّ
ويحل محمَّيم آخرون من الميتمين واليواة والمتعممين ،وأما المستوى الرسمي ،فإنو

ال يفيد من ىذه التقنيات والبرامج عمى الرغم من ّأنيا تتيح لممتعممين مسألة توجيو
األسئمة وتمقي اإلجابات.
وأما أكثر سيئات ىذه الطريقة (إذا استخدمت االستخدام العممي) فيتمثَّ ُل في
معيار الخوف ،ونعني بو الخوف من التعامل مع األجيزة أو اإلجابات ،ولكنيا

يمكن أن تخمق جواً حميماً من التفاعل بين طرفي العممية التعميمية ،وقد تابعت
بنفسي عدداً من المواقع التي تتبع التعميم المتزامن عن طريق برامج المحادثة،
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فكممني عدد من الطمبة من الدول العربية المختمفة حول رسائميم أو َّ
أن بعضيم

فإنو غالباً
كان يسأل عن قيمة كتاب من الكتب ،وأما التواصل بين األساتذة عبرىا ّ
غير منتظر لعوامل خارجة عن نطاق بحثنا ىذا.
وأما إذا توافر معيار الرغبة في مثل ىذا النوع من التعمم وفحص تأثيره في

فإن المؤسسات ىي التي يمكن أن تعمل عمى تييئتو وليس األفراد؛ َّ
المغةَّ ،
ألن

المؤسسات الجامعية خاصة ىي القادرة عمى توظيف البرامج في الطريق الصحيح،
بحيث ال تنحرف عن مسارىا العممي لتصبح برامج لمتواصل الشخصي أو

االجتماعي.
التعميم اإللكتروني غير المتزامن
وأما التعميم اإللكتروني غير المتزامن ،فيو التواصل غير المباشر بين

عناصر العممية التعميمية (المعمم والمتعمّم) ،وقد يكون بين غيرىما ،كأن يتبادل
باحثان خبراتيما حول موضوع ما،

ويقصد بو تمك األدوات التي تسمح لممستخدم بالتواصل مع المستخدمين
اآلخرين تواصالً غير مباشر  ،أي أنيا ال تتطمب وجود المستخدم والمستخدمين
اآلخرين عمى الشبكة معاً أثناء التواصل ،ومن أىم ىذه األدوات ما يأتي:
أ -البريد اإللكتروني E-mail
وىو عبارة عن برنامج لتبادل الرسائل والوثائق باستخدام الحاسب من خالل
شبكة االنترنت ،ويشير العديد من الباحثين إلى أن البريد االلكتروني من أكثر

خدمات االنترنت استخداماً ،ويرجع ذلك إلى سيولة استعمالو ،فيقوم أحد األطراف
بإرسال رسالة إلى طرف ثان يستفسر فييا عن مسألة من المسائل ،وبعد أن تصل

إليو يمكن أن َّ
يرد عمييا برسالة تحمل الجواب ،وتفيد ىذه العممية في عدد من
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المسائل ،لعل أىميا نشر الكتب والمقاالت وارساليا من أجل الفائدة ،وأكثر من
يمكن أن يفيد منيا المتخصصون في العموم اإلنسانية والمغات ،بسبب ضعف

اإلقبال عمى تكوين مكتبات ،وصعوبة الحصول عمى المقاالت العممية بسبب ما

نراه من إىمال كثير من المؤسسات لالشتراك في مجالت العموم اإلنسانية مما

يؤدي إلى عدم توافرىا ،فالمؤسسات التعميمية تخضع لمعموم التطبيقية والنظرية

صرح أحد مسئولي البحث العممي مرة في
البحتة عمى حساب العموم اإلنسانية ،وقد َّ
ندوة من الندوات َّ
بأن بحوث العموم اإلنسانية( ،المغة العربية خاصة) ال داعي ليا
حتى لو تأخرت عشرات السنين!
ب -األقراص الممغنطة (المدمجة)
تمتاز األقراص الممغنطة بانخفاض قيمتيا وسيولة الحصول عمييا ،وسعتيا

المعقولة التي تتسع لكتب مختمفة ،وقد بدأت بعض الجامعات بتكوين مكتبات

إلكترونية مكونة من عدد كبير من ىذه األقراصَّ ،
ولكن األمر ال يخمو من عيوب

فييا ،إذ إنيا سريعة التمف وقد تتعرض لبعض الخدوش مما يفقدىا مادتيا المسجمة

عميو ،وقد بدأت بعض المؤسسات بنشر بعض األقراص التي تحتوي عمى برامج

تعميمية مختمفة ،كثير منيا يخص المغة العربية ،كمكتبة المغة والنحو والشعر العربي

وغيرىما ،وميما يكن من أمر ىذه األقراص ،فيي شائعة وتقدم فائدة كبيرة َّ
ألن بعضيا
مزود ببرامج بحث عن المعمومة المطموبة بأخصر الطرق.

ج -المجالت اإللكترونية
وىي كثيرة اآلن ،وبعضيا َّ
محكم وأكاديمي ،وبعضيا ثقافي منوع

الموضوعات ،وتبرز أىميتيا في سيولة الحصول عمييا والفائدة التي تتيحيا لمقراء،
يحوليا الميتمون إلى نسخ ورقية إذا كان ميتماً بموضوعاتياِّ ،
وتقدم
ويمكن أن ِّ
بعض المجالت خدمة عظيمة لمقراء كما في حالة مجمة األكاديمية العربية في
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الدنمارك مثالً ،فيي تنشر موادىا األكاديمية المحكمة تحكيماً صارماً قبل أن يرى
العدد في صورتو الورقية النور بأكثر من عام.
د -المواقع اإللكترونية:
وىي كثيرة جداً ،وبعضيا متخصص يعمد أعضاؤه إلى تسجيل مساىماتيم

ويتيحون آلخرين التعميق والمشاركة ،ومن ىذه المواقع ما يؤسسو متخصصون في
موضوع معين كالنحو أو الصرف أو فقو المغة وغيرىا ،ويطرحون دروسيم عمى
األعضاء ،وىو نوع من التعميم غير المتزامنَّ ،
ألن األعضاء يشاركون بعد طرح
القضية دون أن يكون االتصال متزامناً مع الطرح ،وبعدىا يرد المتخصص عمى
استفسار المشاركين وأسئمتيم التي يطرحونيا.

هـ -الشبكة النسيجية World wide web
وىو عبارة عن نظام معمومات يقوم بعرض معمومات مختمفة عمى صفحات
مترابطة  ،ويسمح لممستخدم بالدخول لخدمات االنترنت المختمفة

 ،وىي وسيمة

ميمة ذات فائدة لمميتمين بالمغة العربية َّ
ألن ىذه التقنية غير مكمفة وفي متناول
وتقدم شبكة اإلنترنت نظام المعمومات تقديماً يسيّل
أيدي الباحثين والمتعممينّ ،
الوصول إليو.
و -مجموعات النقاش Discussion Groups
وىي إحدى أدوات االتصال عبر شبكة االنترنت بين مجموعة من األفراد
ذوي االىتمام المشترك في تخصص معين يتم عن طريقيا المشاركة كتابياً في

موضوع معين أو إرسال استفسار إلى المجموعة المشاركة أو المشرف عمى ىذه

المجموعة دون التواجد في وقت واحد.
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نقل الممفات File Exchange
وتختص ىذه األداة بنقل الممفات من حاسب إلى آخر متصل معو عبر

شبكة االنترنت أو من الشبكة النسيجية لممعمومات إلى حاسب شخصي ،ويمكن أن
تتيح ىذه الوسيمة نقل الكتب واألوراق البحثية بين طرفي العممية التعميمية ،كما

تقدم في
تتيح تبادل ىذه الممفات بين الباحثين وبخاصة في األوراق البحثية التي ّ
الندوات والمؤتمرات ،في وقت قياسي ال تتيحو وسائل االتصال العادية.
الفيديو التفاعمي Interactive video
وىي التقنية التي تتيح إمكانية التفاعل بين المتعمم والمادة المعروضة

المشتممة عمى الصور المتحركة المصحوبة بالصوت بغرض جعل التعمم أكثر

ُّ
وتعد ىذه التقنية وسيمة اتصال من اتجاه واحد ألن المتعمم ال يمكنو
تفاعمية ،
التفاعل مع المعمم و تشتمل تقنية الفيديو التفاعمي عمى كل من تقنية أشرطة

الفيديو وتقنية أسطوانات الفيديو مدارة بطريقة خاصة عن طريق حاسب أو مسجل
فيديو.
عوامل تطبيق برامج التعمم اإللكتروني في النهوض بالمغة:
 -1عامل المؤسسات التعميمية
وأىميا الجامعات الحكومية والخاصة ،فيي العامل المشترك بين األساتذة

والجامعة والطالب ،وىي القادرة عمى رسم السياسات التكنولوجية وتوظيفيا

وضبطيا ،أي ّأنيا المؤسسات القادرة عمى إتاحة التعمم اإللكتروني ،وعمييا
شرع تعميمات
(وبخاصة المؤسسات الجامعية وأقسام المغة العربية فييا) أن تُ ِّ

االعتراف بيذا النوع من التعميم لدعم سياساتو بما في ذلك االعتراف بسياسات
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التعميم عن بعد أو التعمُّم االفتراضي ،فإذا ما توافرت ىذه السياسات وتشريعاتيا،

َّ
فإنو يمكن االنتقال إلى التطبيق العممي أو الفعمي.
 -2عامل االستعداد عند عضو هيئة التدريس

يجيب عن سؤال ىذا العامل :ىل لدينا في أقسام المغة العربية أساتذة تتحقق

لدييم القناعة بيا النوع من التعميم؟ وىذا يعني َّ
أن اإلشكالية تحتاج إلى استعداد

أعضاء ىيئة التدريس في أقسام المغة العربية أو في المدارس أيضاً لمتعامل مع
البرامج التي ِّ
تقدم ىذا النوع من التعميم ،كما تتعمّق بوجود الكادر المؤىل ليذا النوع

من التعميم.

وتقع مسئولية وجود ىذا الكادر عمى المؤسسات التي يعممون معيا ،فإذا
فإن المشكمة تتقمَّص إلى ٍّ
أمكن أن نجد ىذا الكادر َّ
حد كبير ،واذا لم يكن موجوداً،

َّ
المشجعة ورسم
فإن ىذه المؤسسات قادرة عمى تدريب ىذا الكادر وتقديم الحوافز
ّ
تشجع عميو؛ فالوقت ال يساعد ىذه المؤسسات عمى
السياسات واالستراتيجيات التي ّ
االكتفاء بوسائل التعميم التقميدية.

ويجب أن يتوافر في عضو ىيئة التدريس عدد من العوامل الشخصية،

كالميل إلى استخدام التقنيات الحديثة أو التعميم التقميدي ،ونحن مع األسف ال نكاد

نجد من القائمين عمى تعميم المغة العربية إال نف اًر قميالً لديو الرغبة في توظيف ىذه

التقنيات.

وفي دراسة قام بيا فمينا وميمدا (  )1996أشا ار إلى أن استخدام التكنولوجيا

في المؤسسات التربوية يتطمب تدريب عناصر العممية التعميمية عمى كيفية التعامل

مع معطيات ىذه التكنولوجيا.
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وعمى الرغم من أن معظم الدول النامية ال تزال تعاني من صعوبة التأقمم
معيا ألسباب كثيرة منيا التعقيد في التكنولوجيا الحديثة وعدم وجود بنية تحتية
أساسية لالتصاالت وصعوبة االستخدام بسبب عدم وجود المعرفة الكافية( ).
كما يتبع ىذه النقطة مسألة الحالة النفسية لعضو ىيئة التدريس ،إذ يجب أن
يكون لديو تقبل ىذا النوع من التعميم ،والرغبة في التغيير ،أي تغيير األساليب
التقميدية القديمة واالنتقال إلى التقنيات الحديثة بما فييا تقنيات التعميم اإللكتروني.
كما يجب أن يكون لديو الدافعية المحفِّزة لالنتقال إلى طرق التدريس الحديثة،
والثقة بيا ،والقدرة عمى توظيفيا في عممية التعميم.
 -3العوامل اإلدارية:
من أىم ما يتبع ىذا العامل ما يطمق عميو العوامل اإلدارية ،وتعتمد عمى

تدريب أعضاء الييئة التدريسية في المدرسة أو في الجامعة أو أي مؤسسة

تعميمية ،ابتداء من أول مراحل العممية التعميمية في رياض األطفال ،ونحن نعرف

أثر البرامج الترفييية التعميمية في تنشئة الطفل تنشئة لغوية سميمة منذ الطفولة
المبكرة في برامج األطفال الترفييية التي َّ
تؤدى بالعربية الفصحى ،غير أننا فيما
يخص تقنيات تعميم العربية بحاجة إلى برامج تعميمية تناسب الفئات العمرية

المختمفة.

 -4العامل التقني (التكنولوجي):
أىم
ييتم ىذا العامل في توفير البنية التحتية لمتعميم اإللكتروني عامة ،ومن ِّ
محتوياتو :األجيزة وخطوط االتصال اإللكتروني (شبكة اإلنترنت) أو أي أجيزة
أخرى مساعدة عمى استعمال ىذه التقنيات.

) ( أمان محمد وياسر يوسف عبدالمعطي ،تكنولوجيا المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات،
مكتبة الفالح ،الكويت ،2004 ،ص.176
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مساهمة برامج التعميم اإللكتروني في خدمة المغة العربية وطرق تدريسها:
نتحدث عن مساىمة برامج التعميم اإللكتروني في خدمة تطوير برامج
عندما ّ
المغة العربية ،فإننا نتكمم عن اإلمكانية ال عن الواقع الذي تعيشو المغة ،فالبرامج
موجودة ،ولكن توظيفيا في خدمة المغة العربية توظيف محدود جداً ،فمن وجية
نظرنا نجد َّ
أن ما يخدم العربية وتنمية طرائق تدريسيا ىي برامج جاىزة ولكنيا
بحاجة إلى تأطير يخدم المغة وخبراء يوظفونيا في التواصل بين المعممين

والمتعممين وموضوعات المواد المتعمّقة بالمغة العربية ،ومنيا عمى سبيل المثال

برنامج البال توك  Paltalkوىو برنامج يوظّف في مسألة التعميم المتزامن ،فيمكن
في التعميم عن بعد أن يوظّف ىذا البرنامج في المحاضرات المباشرة ،حيث ُّ
تعد
الجامعات التي تعمّم العربية عن بعد قاعات افتراضية يدخل إلييا الطمبة ويتواصل
معيم األستاذ عن طريق طرح الموضوع أو القضية ،ويمكن أن يشترك الطمبة مع
األستاذ بالمناقشة وطرح اآلراء ،ويعمل فريق اإلدارة عمى مراقبة المادة والقاعة

الصفية والحضور والغياب وما يدور في القاعة الصفية.

وبعيداً عن التعميم اإللكتروني أو التعميم عن بعدَّ ،
فإنو يمكن أن تستغل

إمكانيات ىذا البرنامج في مناقشة بعض القضايا بين مجموعة من الطمبة وأحد

المدرسين أو جماعة منيم ،كما يمكن أن تنفع في تبادل اآلراء في قضايا المغة

المختمفة بين الطمبة أنفسيم أو األساتذة أنفسيم ،ولكن اإلمكانية شيء ،والتعامل

مع ىذا البرنامج شيء آخر ،إذ ال نجد أمثمة عمى ىذا النوع ما عدا الجامعات التي
تستخدم التعميم عن بعد ،كما في جامعة العموم اإلبداعية في دولة اإلمارات العربية

المتحدة ،التي ال يوجد فييا برامج لتعميم المغة العربية ما عدا المواد األولية أو

المواد األساسية أي :المتطمبات الجامعية اإلجبارية.
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والبرامج كثيرة ،نورد منيا  stream autherو  micromediaوmodel

وغيرىا ،وقد خصصت ىذه البرامج لمتعميم اإللكتروني المتزامن ،كما أنيا تصمح
لمتعميم اإللكتروني غير المتزامن في الوقت ذاتو ،إذ يمكن ألستاذ المادة تكميف
الطمبة في القاعة بواجبات معينة ،ويقوم الطمبة بتسميميا عبر الموقع ضمن

مجمدات معينة  foldersأو وثيقة  decumentثم يطمع عمييا األستاذ ويبدي

المالحظات عمييا ،فالتدريس في ىذه البرامج يتبع التعميم اإللكتروني المتزامن ،وأما

الواجبات ،فتتبع التعميم اإللكتروني غير المتزامن.
المحور الثاني:

أىم
ويمثل تحميالً لمجال حوسبة المغة وتأثيره في العممية التعميمية ،وبيان ِّ

فوائده ،وفي الوقت نفسو تسعى ىذه الدراسة إلى تقديم أىم سمبيات برامح الحوسبة
عمى تعميم المغة العربية ،وأما التوصيات فتشير إلى ضرورة تبني مشروع جديد ال

ينطمق من رؤى (اآلخر) وان كان يفيد منيا ،فمما يمكن اإلشارة إليو في ىذا المقام
ىو أن الباحثين العرب قد سعوا بما أوتوا من قدرات إلى االحتكام إلى الحاسوب

من أجل النيوض ببرامج المغة العربية المختمفة ،انطالقاً من نظريات غربية ثبت

وتحول أصحابيا عنيا منذ زمن إلى نظريات جديدة ،وسعى العمماء
عدم نجاعتيا
َّ

ثم تبين ليم بعد أن كافحوا طويالً َّ
أن
العرب عمى آثارىم يمتمسون الجديد والمفيدَّ ،

الفمسفة التي انطمقوا منيا في الغرب فمسفة يعتورىا النقص والخمل ،وذلك كعمميات

حوسبة النحو وابتداع برامج الصحة المغوية التي تبين فيما بعد أنيا ال ِّ
تقدم خدمة

فإن ما َّ
لمغة في بيئتيا بعد تبين مواطن ضعفيا ،ومن ىناَّ ،
قدمو العمماء العرب
سابقاً كان يتَّفق مع النظرية العربية التي تقف وراء إمكانياتيم المعروفة ،ونحن

اآلن ال ينقصنا إال أن نكشف عن نظرية عربية أصيمة تفيد من التراث العربي في
نظرتو المتكاممة إلى العممية المغوية ،وتدريس العربية ،وأن نفيد في الوقت نفسو من
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برمتيا ،وىو أمر يحتاج إلى مؤسسية
إمكانيات التجربة الغربية في العممية المغوية ّ
وتمولو مادياً ،وتسعى إلى تعميمو انطالقاً من رؤى متكاممة.
عربية متكاممة تخدمو ِّ
وفي الوقت نفسو ،فال َّ
بد من النظر إلى وسائل اإلعالم وما يمكن أن ِّ
تقدمو
من فائدة عظيمة في نشر الوعي بضرورة االنتقال إلى عالم التقنيات الحديثة في
تدريس المغة العربية في مراحل التعميم المختمفة ،ابتداء من البيت ومرو اًر بمراحل
التعميم في المدارس ،وانتياء إلى خمق الشخصية اإلبداعية في استعمال الوسائل
التعميمية الحديثة وتعميميا.
نماذج توظيف التعميم االلكتروني في التدريس
حددت ىاراسم  Harasimوزمالؤىا ثالثة نماذج لتوظيف التعميم
اإللكتروني( ) في التدريس ،وىي:
النموذج المساعد أو المكمل Adjunct
مكم ٌل لمتعميم التقميدي المؤسس عمى الفصل ،
وىو عبارة عن تعميم الكتروني ِّ
وتخدم الشبكة ىذا التعميم بما يحتاج إليو من برامج وعروض مساعدة  ،وفيو
ف بعض أدوات التعميم االلكتروني جزئياً في دعم التعميم الصفي التقميدي
تَُوظَّ ُ
وتسييمو ورفع كفاءتو ،ومن أمثمة تطبيقات النموذج المساعد ما يأتي:
أ -يعمل المعمم قبل تدريس موضوع معين (من موضوعات المغة العربية في

حالة تدريس المغة العربية وقواعدىا عمى سبيل المثال) عمى

توجيو الطالب

لالطالع عمى درس معين عمى شبكة االنترنت أو عمى قرص مدمج.

) ( خديجة ىاشم ،التعميم العالي المعتمد عمى شبكة المعموماتية الدولية (اإلنترنت) وامكانية اإلفادة منو

لتطوير الدراسة بنظام االنتساب بجامعة الممك عبدالعزيز ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية،

جامعة الممك عبدالعزيز ،فرع المدينة المنورة ،2002 ،ص.176
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ثم يكمِّف المعمِّم
بَّ -

الطالب بالبحث عن معمومات معينة في شبكة

المعمومات الدولية (اإلنترنت).

جـ -توجيو الطالب بعد الدرس لمدخول عمى موقع من مواقع اإلنترنت وحل

األسئمة المطروحة عمى ىذا الموقع ذات الصمة بالدرس.
النموذج الممزوج Blended

وفيو يطبق التعميم االلكتروني مدمجاً مع التعميم الصفي (التقميدي) في

عمميتي التعميم والتعمم ،بحيث تستخدم بعض أدوات التعميم االلكتروني لجزء من
التعميم داخل قاعات الدرس الحقيقية ،ويتحمس كثير من المتخصصين ليذا

النموذج ويرونو مناسباً عند تطبيق التعميم االلكتروني ؛ َّ
ألنو يجمع ما بين مزايا

التعميم االلكتروني ومزايا التعميم الصفي ،إن استخدام التعميم الممزوج أصبح متطمباً

رئيساً ليذا العصر؛ لتغير أولويات التعميم ومتطمباتو كما يذكر بدر الخان ( ) ،ولذا
يجب عمى المنظمات والمؤسسات أن تستخدم طرق تعمم مزيج في

إستراتيج يات

ويضم التعمم المزيج وسائط تقديم متعددة،
التعمم لمحصول عمى المحتوى المناسب،
ُّ

وىي مصممة ليكمل بعضيا بعضاً  ،وتعزز تعمم السموك وتطبيقو.

وقد تتضمن برامج التعميم الممزوج أشكاالً متعددة من أدوات التعمم ،مثل:

البرامج التعاونية أو االفتراضية المباشرة ،والمقررات اإللكترونية

التي تعتمد في

السرعة عمى المتعمم نفسو ،وأنظمة دعم األداء اإللكتروني الممحقة في البيئة المبنية
عمى ميام العمل ،وأنظمة إدارة التعمم ،ويولف التعمم المزيج أنشطة مختمفة تعتمد

) ( بدر الخان ،إستراتيجيات التعميم اإللكتروني ،ترجمة عمي الموسوي وآخرين ،سورية ،دمشق ،دار
شعاع ،2005 ،ص.340
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عمى األحداث التعميمية ،بما في ذلك الفصول التقميدية (وجياً لوجو) والتعميم

اإللكتروني المتزامن ،والتعمم ذاتي السرعة (المعتمد في سرعتو عمى المتعمم نفسو).
ويمكن ليذا النوع من النماذج أن ِّ
يقدم تجربة مفيدة في تعمّم فروع المغة
ألنو يدعِّميا بأنشطة ينفِّذىا الطالب
العربية ،وىو يزيد من فاعمية الطريقة التقميدية؛ ّ

نفسو بالتعاون مع المعمم ،فالمعمم ذو دور توجييي ومراقب لعممية التعمُّم التي يعمل

الطمبة عمى الوصول بيا إلى الغايات المبتغاة.

مزايا التعميم الممزوج Blended learning
يمكن تحديد أىم مميزات التعميم الممزوج ،بما يأتي:
 -1يحسن من فاعمية التعميم:
وذلك عن طريق توفير التناغم واالنسجام ما بين متطمبات المتعمم والبرنامج

التعميمي المقدم لممتعممين.

 -2توسيع مدى الوصول:
َّ
إن إتباع أسموب تقديم واحد فقط ،يحدد حتماً صور الوصول إلى البرنامج

التعميمي وأنماطو ،أو نقل المعرفة ،فيما يتيح نموذج التعميم المخموط صو اًر متعددة
لموصول إلى المعممين.

 -3زيادة فاعمية االستفادة من برامج التعميم المكمفة:
إن دمج أساليب تقديم مختمفة يؤدي إلى االستفادة من البرامج المقدمة،

فالبرنامج اإللكتروني يحتاج إلى تكاليف باىظة  ،ولكن تقديمو من خالل الجمسات
التعميمية االفتراضية ودمجو بمواد ذاتية السرعة وبسيطة مثل الوثائق

الحصول عمييا في متناول اليد

التي يكون

 ،ودراسة الحاالت ،والوقائع المسجمة لمتعميم،
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والتعيينات النصية  ،والعروض التقديمية ،قد يوازي نفس التكمفة.

تطبيقات النموذج الممزوج ما يأتي:

ومن أمثمة

 -1يدرس المعممون درساً معيناً أو أكثر من دروس المقرر داخل الصف
الدراسي دون استخدام أدوات التعميم االلكتروني ،وآخر أو بعض دروس المقرر

مستخدمين أدوات التعميم االلكتروني  ،ثم يجرون عممية التقويم

أساليب التقويم التقميدي وااللكتروني تبادلياً.

مستخدمين

يدر ُس المعممون درساً معيناً تدريساً تبادلياً بين التعميم الصفي والتعميم
ِّ -2
االلكتروني ،كأن يبدأ المعمّم بتعميم الدرس داخل الصف ،ثم يستخدم التعميم

االلكتروني ،ومثال ذلك أن يشرح درس اً معيناً ،ثم ينتقل إلى أحد المواقع ليرى
بعض األمثمة عمى ىذا الدرس ،ثم يعود إلى الكتاب ،وتكمل الدرس وىكذا.
 -3النموذج الخالص ( المنفرد  : )Totally onlineوفيو يوظف التعميم

أساسي
اً
االلكتروني وحده في إنجاز عممية التعميم والتعمم ،إذ تعمل الشبكة وسيط اً
لتقديم عممية التعميم كاممة ،وىو صورة لمتعميم عن بعد المعتمد عمى التعميم

اإللكتروني ) .ومن أمثمة تطبيقات النموذج الخالص ما يمي :

 أن يدرس الطالب المقرر االلكتروني انفرادياً عن طريق الدراسة الذاتيةالمحممة عمى األقراص المدمجة أو عمى الشبكة
المستقمة ،عن طريق البرمجيات
َّ

النسيجية (الويب) أو الشبكة المحمية.

 -أن يتعمم الطالب تشاركياً من خالل مشاركتو لمجموعة معينة في تعمُّم

درس أو إنجاز مشروع استعانة بأدوات التعميم االلكتروني التشاركية مثل (غرف
المحادثة  -مؤتمرات الفيديو).
تطوير البرامج األساسية في تعميم المغة عن طريق تحسين أساليب تدريس

المغة العربية:
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ونعني بيذا العنوان كيفية تطوير عضو ىيئة التدريس وسائمو في المغة

العربية ،وذلك نحو:

أ -استخدام األلوان عمى شاشة العرض

 ،سواء كانت عن طريق شاشة

الحاسوب أو شاشة عرض المادة العممية  data showأو التمفاز ،وعمى الرغم من

فإنيا ُّ
تعد
ّأنيا تقنية كانت معروفة باستخدام الطباشير الممونة عمى السبورة (الموح)ّ ،
من التقنيات الحديثة التي تمتاز باليسر ،فالعرض ال يتضمن استعمال الطباشير
التقميدية ،بل ىو أمر سيل االستعمال ،موجود عمى واجية النظام الحاسوبي

المستعمل كـ (  )wordمثالً ،وأثبتت الدراسات أىمية استعمال األجيزة لتوظيف
األلوان في تحسين مستوى الطالب في قواعد المغة العربية ،كتعميم الحاالت

اإلعرابية أو الحركات اإلعرابية أو األصناف النحوية.
ب -استعمال األقراص الممغنطة:

ويمكن أن يكون ذلك مفيداً في كثير من آليات تعميم المغة العربية ،كتعميم

عالمات الترقيم لمرحمة من المراحل المتوسطة ،كالمرحمة المتوسطة التي كانت

ص ِّم َمت ليذه الغاية ،وقد
تسمى سابقاً المرحمة اإلعدادية ،عن طريق برمجيات ُ
طُبِّق ىذا األمر عمى عينة تجريبية أثبتت ُّ
تقدماً كبي اًر عمى العينة الضابطة.
جـ -القرص المسموع المقروء في ٍ
آن واحد:

ِّ
الصف
ع قرص ممغنط (  )CDلسورة من سور القرآن الكريم عمى طمبة
ُوِّز َ
فمونت األحكام بألوان
الخامس األساسي ،ووظِّفت فيو األلوان لتعميم أحكام التجويدِّ ،

معينة كما اشتمل القرص عمى تسجيل صوتي ،فالتعميم في ىذا القرص الممغنط
آن و ٍ
مقروء مسموع في ٍ
احد .وعند تطبيقو أظير الطمبة تحسُّناً كبي اًر ،ويمكن أن

يطبَّق ىذا عمى مواد العروض والنحو والصرف والبالغة وتعميم النقد في المدارس
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والجامعات أيضاً ،وذلك عن طريق تقسيم شعب المادة الواحدة إلى شعبة تتعمم
بالطريقة التقميدية ،وتكون عينة ضابطة ،وأخرى تتعمّم بالطريق الجديدة عمى َّأنيا

المجموعة التجريبية.

د -ويمكن اإلفادة في ىذا المجال من برنامج

البور

بوينت

( )power pointإذ تبدو الرسوم واأللوان ذات فائدة كبيرة في جذب اىتمام

أن عنصر الحركة يدفع باتجاه التركيز أكثر
الطمبة إلى المادة المعروضة ،والسيما ّ
من العرض الثابت (الساليدات .)slides
هـ -األفالم القصيرة الهادفة في مثل utube
يمكن أن يكون الفمم القصير ذا فائدة عظيمة في تعميم العربية لمناطقين بغيرىا

إذا وجد جية ِّ
توجيو ليذه الغاية ،كما يمكن أن يكون مفيداً في حالة استعمالو لغاية

تعميمية مقترنة بالترفيو؛ فالبرامج التعميمية عمى ىذه األفالم غير جذابة لمقراء الذين
يميمون إلى الترفيو أكثر من ميميم إلى التعمُّم المباشر ،فيم يبحثون عن المتعة بعيدًا
عن الناحية التعممية ،فإذا نجحنا في تحويل ىذه المادة إلى مادة ممتعة مسمية ،فإن

عممية التواصل بين طرفي العممية التعميمية يصبح نافعًا ،إذ يمكن أن تعمل عمى

تحسين المفظ والقراءة ،وتنمي القدرة عمى االستماع الصحيح لمكممات ،ويمكن أن تزيد

من معرفة المتعمم بالقواعد النحوية والصرفية وغيرىا.

معوقات النهوض باألساليب الحديثة لتدريس المغة العربية:
يمكن أن نقسم المعوقات التي تحول دون استخدام أساليب التعميم الحديثة
وبخاصة اإللكترونية منيا إلى قسمين:
 -1المعوقات اإلدارية:

236

وىي جممة من المعوقات التي تتعمّق بالمؤسسات التعميمية كالمدارس

والكميات والجامعات ،ومنيا عدم توافر البنية التحتية كالخطوط اإللكترونية الالزمة
برمتيا ،واإلعدادات والمختبرات والقاعات المخصصة ليذه
لمعممية التعميمية َّ

الوسائل .كما يمكن أن نحمل عمى ىذه النقطة عدم توافر األجيزة الكافية التي
تكفي الطمبة في مواد المغة العربية ،فما يتوافر منيا مختبرات قميمة لطمبة تخصص

الحاسوب ،وأما تخصص المغة العربية ،فإنني عمى يقين أن أكثرىم ال يعرف موقع

مختبرات الحاسوب إال عندما يسجمون مادة (مبادئ الحاسوب) وىي متطمب

جامعي إجباري ،ولكن أقسام المغة العربية وأساتذتيم ال يدخمون ىذه المختبرات من

أجل حصة واحدة تتابع إحدى وسائل التعميم الحديثة في الجامعات األردنية،

والطريقة التي ما زالت متبعة ىي الطريقة التقميدية القائمة عمى التمقين المباشر في

أحسن األحوال.

ومما يحمل عمى المعوقات اإلدارية انعدام البرامج المساندة ،وقمة الدعم الفني
من مدربين يحسنون العممية التدريبية ،ويم ّكنون المستعممين من طمبة وأساتذة من

استعمال األجيزة (إن توفرت) ،وزيادة عمى ذلك ،فإن المؤسسات التعميمية تكاد

تخمو من البرمجيات الجاىزة ،وبرامج تدريبية ألعضاء الييئات التدريسية ،وىذا كمو
يعود إلى التقصير في توظيف األساليب الحديثة ،وعدم توفير الدعم المالي لمثل

ىذا األمر ،والمؤسف أن معظم ىذا يعود إلى النظرة غير الموضوعية إلى

تخصص المغة العربية في الجامعات ،إذ َّ
إن أغمب المسئولين يتخذون من ىذا

التخصص العظيم مادة ُّ
لمتندر واالستخفاف ،كما َّ
أن طبيعة قبول الطمبة في

فإن المالحظ أن المدارس
تخصص المغة العربية تجعمو في آخر السمم ،وليذاّ ،
أكثر مالءمة لوجود ىذه الوسائل وتطبيقيا عمى طمبتيا.
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ويمكن أن نحيل ىذه المعوقات في نياية األمر إلى عدم وجود سياسات
تكنولوجية تدعم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المؤسسات التعميمية،
تقدم لبعض المؤسسات أو األقسام التي تيتم بالتخصصات
وىي إن وجدتّ ،
العممية التطبيقية ،كالطب ،وال تيتم بالعموم النظرية أو اإلنسانية ،ومنيا عمم المغة
العربية.
 -2المعوقات الشخصية:
تتمثل المعوقات الشخصية بعدم وجود الرغبة عند كثير من أعضاء الييئة
التدريسية في استخدام الوسائل الحديثة ،وبخاصة أساليب التعميم اإللكتروني ،ولعل

أىم سبب في ىذا اإلعراض ىو َّأنيا تتطمب جيداً زائداً سيبذلو المستخدم منيم،
أىم شيء يمكن أن نعالج بو ىذه المشكمة ىو
فاألمر الذي ال يخطَّطُ لو ال ينجح ،و ُّ
الحد من استعمال الطرق التقميدية القائمة عمى التمقين ،وتييئة القاعات التي يمكن
ّ
فييا الجمع بين أشكال التعميم ،إذ قد تمزم بعض الوسائل التقميدية ألمر من

األمور ،فيوفَُّر في القاعة سبورة وأقالم قد يستعمميا المعمّم أو المتعمّم ،غير َّ
أن ىذا
ينبغي أن َّ
يحد من استعماليا مع وجود البرامج والتخطيط ليا قبل الشروع في
التطبيق.
وزيادة عمى ىذاَّ ،
فإن شريحة كبيرة من أعضاء الييئة التدريسية يقاومون
التغيير ،ويرفضون إدخال التقنيات الحديثة في أساليب التعميم ،وبعضيم يتمسَّك
بما يعتقد َّأنو الطرق التراثية ،وال َّ
شك في َّ
أن ىذه الطرق كانت ناجحة في

الماضي ،غير َّأنيا لم تعد كذلك في ىذا العصر ،بل لقد صار التعميم وفقاً

ألساليب جديدة ىو المطمب األساسي لمواكبة العصر ،ونحن نريد لمعربية أن تأخذ

مكانيا عند أبنائيا عمى األقل.
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ونزيد عمى ىذا أيضاً َّ
أن أغمب القائمين عمى تعميم المغة العربية في

المؤسسات التعميمية ال يممكون المعرفة الكافية في استعمال األجيزة الالزمة لتنفيذ
البرامج الالزمة ،فضالً عن معرفتيم المحدودة (وربما المعدومة) بالبرامج والتقنيات،
وتشير أغمب الدراسات التربوية الحديثة إلى أن تطوير التعميم يعتمد عمى النمو

الميني لممعممين ،ودرجة امتالكيم لمكفايات التعميمية التقنية( ).

ومن ىناَّ ،
فإن األمر منوط بالمؤسسات ووجود السياسات التعميمية المدروسة

التي يجب أن تدفع القائمين عمى العممية التعميمية إلى تعمم البرمجيات والوسائل
المعينة عمى استخداميا ،حتى ننتقل من النظام التعميمي التقميدي إلى النظام

التعميمي المبرمج.

حوسبة المغة العربية:
الحديث عن محاوالت حوسبة المغة العربية واسع متشعِّب إلى ٍّ
حد كبير ،إذ
يمكن أن نقسم عممية الحوسبة إلى قسمين وفقاً لمستويات الدرس المغوي ،وىما:
مستويات التركيب المغوي:
المغات الطبيعية كميا تمتمك مستويات لغوية َّ
مركبة فييا أصالً ،سواء درست

المغة أم لم تُدرس ،ويطمق عمييا وفقاً لنظرية المستويات
مصطمح مستويات التركيب المغوي ،والمغة تحتوي عمى أربعة مستويات ،الصوتي

theory of levels

والصرفي والنحوي والداللي ،فيي تتكون من أصوات محدودة تتآلف وفقاً لمنظام

) ( نجم الدين نصر ،التنمية المينية المستدامة لممعممين أثناء الخدمة في مواجية تحديات العولمة،

مجمة كمية التربية ،جامعة الزقازيق ، ،مصر ،العدد  ،2004 ،46وقد أشار إلى َّ
أن تطوير الكفايات
التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس متطمب أساسي لمواكبة السمسمة التعميمية وتطوير وظائف المعمم

في ضوء استخدام التقنيات التعميمية.
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المغوي الخاص بالمغة ،وىذه األصوات تتجمع فيما بينيا في وحدات صرفية

(مورفيمات) يمكن إحصاؤىا ،وىي ما نطمق عميو النظام الصرفي لمغة ،وىو نظام
كثير التغير ،وتبدو فيو قوانين التطور الصوتي واضحة َّ
كل الوضوح ،وتتجمع في
تراكيب جممية ،وىي تراكيب ال يمكن حصرىا َّ
ألنيا غير نيائية ،إذ يمكن أن تنتج

المغة عدداً غير محدود من التراكيب الجممية وفقاً لما أطمق عميو أتباع المدرسة
ِّ
وتشكل النظام
المجرد،
التحويمية الكفاية المغوية أو القدرة أو النظام المغوي العام
ّ
النحوي أو التركيبي لمغة ( ) .وتتضافر ىذه المستويات جميعيا في سبيل التوصيل
الذي يتبع المستوى الداللي.
ويمكن لمعمماء الذين يحوسبون المغة أن ينجحوا في حوسبة بعض ىذه
أمر ناجح
المستويات عن طريق تزويد الحاسوب بقواعد التشكيل المغوي لمغة ،وىو ٌ
إذا تم ّكنوا من حصر القواعد المغوية التي تسير عمييا المغة إذا وصموا إلى قواعد
الصحة والخطأ في المغة من حيث القواعد الصوتية والصرفية والنحويةَّ ،
ولكن
األمر شديد الغموض والتعقيد فيما يتعمّق بالمستوى الداللي لمغة ،وىو مستوى

يخضع العتبار تواصمي
ِّ
متحرك ال يمكن ضبطو أو تقعيده ،ويبدو األمر مستحيالً

فيما يتعمق بالمغة العربية.

وأما المستوى الصوتي لمغة العربيةَّ ،
فإنو يمكننا بشيء قميل من الجيد أن

يخص األصوات المعيارية حسب ،وأما األصوات غير
نخضعو لمحوسبة فيما
ّ
المعيارية فتنأى عن الخضوع لمحوسبة مع ىذه األصوات ،ونعني باألصوات غير

الرْوم والحركات الممالة ،ومجموعة األصوات التي
المعيارية أصوات اإلشمام و َّ
بأنيا أصوات ليست كثيرة في لغة الفصحاء من العرب ،أو
وصفيا سيبويو ّ
) ( يحيى عبابنة وآمنة الزعبي ،عمم المغة المعاصرِّ ،
مقدمات وتطبيقات ،ص.19-17
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(

) ،وبعض ىذه

األصوات التي ال تكون موجودة في لغة َم ْن ترتضى عربيتو
األصوات أعادت المغة تشكيمو تشكيالً حاداً جعمو الصوت المعياري في العربية
الفصحى كصوت الطاء عمى سبيل المثال.

أما المستوى الصرفي فيتمثل في بنية الكممة المسجمة في ذاكرة أبناء المغة،
و َّ

وىو مستوى كثير التغيُّر في المغات اإلنسانية ،لكثرة عمل قوانين التطور المغوي

وتسارعيا في مراحل معينة من عمر المغة ،واذا أردنا أن نبرمج ىذا المستوى فإننا

بحاجة إلى أمر ميم ،وىو وجود مؤسسات فاعمة دائمة العمل في ىذا الشأن ،وىو

أىميا َّ
أن ىذه المؤسسات بحاجة إلى خبراء معتمدين
أمر دونو صعاب كثيرة ،من ّ
متخصصين في متابعة البنى الصرفية الحادثة ،وىي كثيرة اليوم لوجود العربية في
المنحدر التاريخي الصعب ،فيي لغة مستقبمة ال مرسمة ،كما ّأنو يحتاج إلى دعم
مالي كبير نجد أن الدول العربية اآلن غير َّ
وجدانياً لتقديمو؛ النصرافيا إلى
مؤىمة
ٍّ
ّ
أولويات بائسة كالرياضة واالستثمار في شراء األندية الرياضية األوروبية ،ودعم

الفن والفنانين ،فيما نجد َّ
أن المغويين والقائمين عمى أمر النيوض بالعربية يعانون
ّ
شح الموارد ،إذ ال تكاد المخصصات تفي ٍّ
من ِّ
بحد فقير من حاجات ىذه
المؤسسات.
وزيادة عمى ىذا ،فإننا بحاجة إلى ِف َر ٍ
ق متخصصة تعمل عمى مراجعة ذاكرة
المغة العربية ،وىي ذاكرة واسعة جداً ،ونعني بالذاكرة ىينا حصر البنى المغوية

الموجودة في المعاجم العربية ،وىي بنى غير قياسية ،متباينة أشد التباين ،غاية في
السعة ،تمثِّل عم اًر طويالً من الزمان عاشتو المغة العربية ،مختمفة في ىذا عن

) ( سيبويو ،الكتاب ،تحقيق عبد.السالم ىارون ،عالم الكتب ،بيروت ،عن طبعة الييئة المصرية العامة
لمكتاب في القاىرة.432/4 ،
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المغة العالمية األولى في العالم ،وىي المغة اإلنجميزية ،التي ال يزيد عمر

النصوص التي استعممتيا في التعبير عن القرن الثالث عشر حين انبرى (شوسر)
إلى كتابة إنتاجو بيا ،وأما العربية ،فمن يدري متى بدأت بإنتاج النصوص والتراث

ىيئ ليا؟
العظيم الذي ّ

وال يغيب عنا عند الحديث عن ىذا الموضوع جممة من الدعوات التي
توجَّيت إلى (محاوالت تيسير المعجم) التي دعت إلى التخمُّص من المفردات التي

ِّ
وبغض النظر عن
لم تعد مستعممة في الواقع االستعمالي الفعمي لمعربية الفصحى،
فإنو يمكن الحكم عمييا َّ
الواجية الفكرية التي تقف وراء ىذه الدعواتَّ ،
بأنيا دعوات
خطيرة جداً ،إذ ستؤثِّر تأثي اًر كبي اًر في المعجم العربي ،كما ستمقي بظالل واسعة
عمى محاوالتنا القادمة لبناء معجم تاريخي عربي شامل ،أو حتى في محاولة بناء

معجم تاريخي أللفاظ القرآن الكريم ،عمى غرار معاجم  Geseniusلمعيد القديم ( )،

كما سيكون تأثيره السمبي تأثي اًر عميقاً في الدراسات المعجمية المقارنة التي تيدف

إلى تأصيل المفردات العربية.

واذا ما انتقمنا إلى المستوى النحوي ،فيو أخطر المستويات ،وأكثرىا تعقيداً،
نحوي معياري و ٍ
ِ
وال أعتقد َّ
احد
أي منا أن يقول إن العربية ذات مستوى
أن
ٍّ
بإمكان ٍّ

يمكن إخضاعو لمتقعيد ،بل إننا ال نكاد نجد قاعدة واحدة مطّردة تشتمل عمى أجزاء

أي قضية من قضاياىا التركيبية ،وليذا السبب َّ
فإن الحوسبة
الظاىرة المغوية في ِّ

) ( أعد جزينيوس  Geseniusمعجمين من أىم المعاجم التاريخية المقارنة لمغة العبرية وسواىا من

المغات السامية ،وىماA Hebrew and English Lexicon of the Old Testamen :
المعروف بين الباحثين في المغويات المقارنة باسم (  )BDB Dictionaryنسبة إلى العمماء الذين

نقموه من األلمانية إلى اإلنجميزية ،واآلخر ىو:

Hebrew and Chaldee Lexicon of the Old Testsment
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التي يمكن أن نييِّئيا في ظل الظروف الحالية ال تزيد عن كتب القواعد التعميمية

التي يمكن أن نضعيا ناقصةً ألغراض مدرسية بحتة ،وأما قواعد المغة المتكاممة،
موحدة ،و ُّ
األشد صعوبة من ىذاَّ ،
أن
فيييات أن نتَّفق عميو ،وىييات أن تكون ّ
مسألة إخضاع المغة العربية نفسيا لمتقعيد يحتاج إلى جيود جبارة ،تشبو تمك

الجيود التي بذليا أسالفنا النحاة في ماضي األمة المشرق ،وعمينا أن نحصر
المادة المغوية التي تخضع لمقاعدة التي نبتغي حوسبتيا ،وتقديم برامج بيذه

الحوسبة ،وفرز المادة اليائمة مما ال يمكننا أن نخضعو لمحوسبة ،وىو جانب ميم
 )lalangueوىو ما ال يخضع

أطمق عميو بعض عمماء المغة اسم (المتبقي

لمقاعدة( )َّ ،
فإن برمجة المغة سيخرجو من المغة نفسيا.

وأما المستوى الداللي ،فنعني بو ىينا المستوى التداولي لمغة داللياً ،وىو
مستوى غير قابل لمتجميد ،إذ َّإنو كمو مما يمكن أن يشتمل عميو المتبقي السابق

الذكر؛ َّ
ألنو يخضع لقوانين تتسم بالتداولية المفرطة (البراجماتية) ،وال يمكن تثبيت
قوانينو أو منعيا من العمل.
مستويات التحميل المغوي:
وتقابل مستويات التركيب المغوي السابقة ،ولكنيا تختمف عنيا في َّ
أن قواعد

التركيب المغوي مخزنة تمقائياً في النظام المغوي الذي يمتمكو أبناء المغة ،في حين

ص قواعد مستويات التحميل المغوي عن طريق العمماء استخالصاً واعياً دون
تُ ْستَ ْخمَ ُ
أي درجة من درجات التمقائية أو العفوية ،إذ يعمد عمماء أي لغة إلى جمع المادة

ِّ
المتعددة ،ثم ِّ
يصنفونيا ،وبعد ذلك يخرجون
المغوية من بيئات االستعمال المغوي

) ( أول من أطمق ىذا المصطمح عمى المادة المغوية التي ال تخضع لمقاعدة ،ىو العالم المغوي الفرنسي
(جان جاك لوسركل) في كتابو الذي اشتير في األوساط المغوية ،وىو كتاب (عنف المغة) الذي نقمو
إلى العربية محمد بدوي ،ينظر :عنف المغة ،ص.42

243

بقواعد لغوية يعتقدون بصحتيا ،وربما اعتقدوا بشموليتيا ،ويقابل أي مستوى من

مستويات التركيب آخر من مستويات التحميل ،وعمى ىذا ،فإننا أمام أربعة

مستويات من مستويات التحميل المغوي الرئيسية ،وىي :المستوى الصوتي والمستوى

الصرفي والمستوى النحوي ،والمستوى الداللي.

لقد َّ
قدم النحاة العرب المسممون جيوداً تستحق الثناء عمييا ،إذ استطاع
الخميل وتمميذه سيبويو أن يقدموا من الجيود الصوتية ما استحقا عميو ثناء األنا

واآلخر ،فقد قدما وصفاً صوتياً لألصوات العربية ال يمكن التطرق إلى دقتو
اعتُِق َد في وقت سيطرة التركيبيين عمى
بالحديث السمبي ،حتى تمك األصوات التي ْ
الدراسات المغوية العربية في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن

الماضي بخطئيا في صوتي القاف والطاء ( ) ،فقد تبين خطأ ىذه التخطئة ،وىو ما
أثبتو عمم األصوات التاريخي( ).

معمقة في المستوى الصرفي
قدم العمماء العرب المسممون دراسات َّ
كما ّ
والمستوى النحوي ،فيما ظ ّل المستوى الداللي قميل العناية عندىم ،ما عدا تمك
الجيود التي بذليا عمماء التفسير ،وعمماء األصول الفقيية.
وأما عن (حوسبة) مستويات التحميل المغويَّ ،
المكونات
فإنو يمكن النظر إلى
ِّ
االستعانة
يتم دون
المعيارية لمنظام الصوتي بعد االتِّفاق عمييا ،وىو أمر ال ُّ
بالمنيج التاريخي ،والمنيج التاريخي المقارن ،فعمينا االتفاق عمى وصف صوتي يمثِّل
ىذه األصوات من الناحية المادية المجردة ،وتحوالت ىذه المكونات عبر عمر المغة

) ( ينظر :سيبويو ،الكتاب ،433/4 ،وكمال بشر ،عمم المغة العام ،األصوات المغوية ،مكتبة الشباب،
القاىرة ،1987 ،ص.102
) ( آمنة الزعبي ،في عمم األصوات المقارن ،التغير التاريخي لألصوات في المغة العربية والمغات
السامية ،ص.75
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العربية الطويل ،آخذين بعين االعتبار المكونات الواردة في القرآن الكريم ،بما يمثمو

النقل الصوتي المتّفق عميو ،وىو أمر ال يمكن حسمو إال إذا استعنا بمناىج الدرس
الحديث ،وبخاصة المنيج التاريخي ،وذلك في حوسبة الضاد والطاء والقاف من

المكونات المعيارية ،واألصوات التي أوردىا سيبويو عمى ّأنيا من األصوات القميمة في
لغة من ترتضى عربيتو ،أو األصوات غير المستحسنة ( ) ،وىي :المجموعة األولى:
النون الخفيفة ،وىمزة بين بين ،واأللف الممالة إمالة شديدة ،والشين التي كالجيم،

بأنيا
والصاد التي كالزاي ،وألف التفخيم ،والمجموعة الثانية التي وصفيا سيبويو ّ

حروف غير مستحسنة ،وال تستحسن في قراءة القرآن وال في الشعر ،وىي :الكاف

التي بين الجيم والكاف ،والجيم التي كالكاف ،والجيم التي كالشين ،والضاد

الضعيفة( ) ،والصاد التي كالسين ،والطاء التي كالتاء ،والظاء التي كالثاء

التي كالفاء( ).

(

) ،والباء

) ( ينظر :سيبويو ،الكتاب.432/4 ،
) ( ربما كانت ىذه الضاد ىي الضاد االحتكاكية األمامية التي اختمطت بالظاء.
) ( كما في ثالم في مكان (ظالم) ،ينظر :بروكممان ،فقو المغات السامية ،تعريب :رمضان عبدالتواب ،جامعة
الرياض ،1977 ،ص ،39وىو رأي تبناه موسكاتي ومن معو ،ينظر:

) ( لم تعرف العربية الباء الميموسة في نظاميا الصوتي المعياري (  )pولكنو الصوت األصمي في أغمب
ويتحول إلى الفاء عند وقوعو بعد حركة دون نظر إلى الكمية أو النوعية ،ألنو
المغات السامية التي نعرفيا،
ّ
من األصوات ذات النطقين في المغات الشمالية الغربية ،وىي األصوات التي تسمى أيضاً (أصوات بجد

كفت) ،ينظر في تأثير ىذا القانون في المغات السامية ،رمضان عبدالتواب ،في قواعد الساميات ،مكتبة

مقيد،
الخانجي ،القاىرة ،1983 ،ص ،17وتأثير القانون الذي يحكميا في المغة العربية يوصف ّ
بأنو ّ
وتاريخي ،ينظر :إسماعيل عمايرة ،ظاىرة "بجد كفت" بين العربية والمغات السامية ، ،ضمن كتاب :بحوث في
االستشراف والمغة ،دار البشير ومؤسسة الرسالة ،1996 ،ص.191-171
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ومن ىنا تبرز سمة الصعوبة في حوسبة األصوات العربية ،وال نريد الخوض

في ىذا الموضوع ،إذ َّ
إن الحوسبة في ىذا المستوى غير ناجعة إال في المستوى

التعميمي الذي يراعي المادة العممية ،إذ يمكن حوسبة األصوات وفقاً ألحكام األداء

القرآني ،ويمكن حوسبة القراءات القرآنية صوتياً ،لكل قراءة عمى حدة ،أو لمقراءات

المتشابية صوتياً.

وأما عمى مستوى المغة المعيارية ،فيمكن الحوسبة عمى أساس معياري وفقاً

لممنيج المدرسي أو التعميمي البحت .Pedagogical method

وأما الصرف ،فمقد بذل الصرفيون القدماء جيوداً كبيرة حاولوا بما أوتوا من

حكمة أن يفرضوا مستوى قواعدياً عمى البنى المغوية ،ولكن تبين ليم أن ىذا

المستوى مستحيل الفرض ،فيو مستوى ال يخضع لقياس ،أي ّأنو ال يمكن أن
يخضع لمحوسبة حالياً ،وليذاَّ ،
يقعد بعيداً عن الناحية
فإن أي محاولة لتقعيد ما ال ّ

التداولية ستكون محكومة بالفشل ،وىو ما يبدو عند النظر في القواعد المغوية التي

لقنوىا لمحاسوب ،إذ يعترض البرنامج عمى كثير من األداءات المغوية الصحيحة،
كما يعترض عمى الجوانب اإلمالئية ألداءات ثابتة.
حوسبة المستوى النحوي (التركيبي):
المستوى النحوي الذي يمثِّل تحميل الجانب التركيبي والتقعيد لو من أصعب

مستويات التحميل المغوي ،وبخاصة َّأنو قد انحاز عن الجانب الوصفي منذ وقت
ِّ
مبكر من نشأة النحو العربي ،بما يمثمو من تراكيب ضاربة في القدم ،متعددة
المستويات واألداءات ،وقد جاء حرص النحويين والمفسرين عمى تحميل النص

القرآني ليمثل ظاىرة من الظواىر التي تجعل من النحو العربي مادة متعددة
ق عمييا مصطمح " ُّ
تعدد
األوجو ،ونجدىا في جواز تعدد األوجو التحميمية ،وقد أُ ْ
طمِ َ
األوجو اإلعرابية" تخمُّصاً من مصطمح (اختالف النحاة في إعراب األداء المغوي)،
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ورغبة في البحث عن الدالالت التي يحتمميا النص القرآني ،والنص الشعري في

مواضع أخرى.

وتفرعت ،وأضفى ىذا ُّ
ومن ىنا فقد َّ
التعدد نوعاً من الصعوبة
تعددت القواعد َّ

التي تجعل من النحو مادة شديدة الصعوبة زيادة عمى ما في التقعيد النحوي من

صعوبة متأصمة فيو ،إذ َّإنو أكثر مستويات الدرس المغوي معاندة لممقعِّدين ،وقد
اعتقد بعض الباحثين العرب الوصفيين (عمى األغمب) َّ
أن نجاح الحوسبة عند

الغربيين أمر يمكن تعميمو عمى الدرس النحوي العربي ،فمم يتريثوا حتى تنجمي

نتائج الحوسبة عند الغربيين ،بل ذىبوا إلى محاولة محاكاة محاوالتيم ،فنجحوا في

المحاكاة إلى ٍّ
حد جيد دون أن يفطنوا إلى بعض الفروق التي تجعل من أمر
المحاكاة مسألة محوطة بالظنون ،ومن ىذه الفروق:

 تمثل المغة العربية لغة غير مستعممة عمى ّأنيا لغة ٌّأم يتعمميا أبناؤىا منالميد إلى المحد تعمُّماً تمقائياً ،بل ىي لغة مقصودة بالتعمُّم وىذا يجعل من أمر
إن تراثيا المسجَّل ال يعدوا أن ِّ
يشك َل
تقعيدىا قائماً عمى استقراء شديد النقص ،بل ّ
نسبة محدودة مما يمكن أن نتوقعو منيا.
 -تختمف المغة العربية عن المغة اإلنجميزية اختالفاً كبي اًر من حيث المادة

المسجمة ،فأقدم النصوص المسجمة في المغة اإلنجميزية ال يتجاوز القرن الثامن

الميالدي فيما يعر ف بمقطوعة  Cademanالفقيرة التي ال يعدو عدد كمماتيا
( )
أن
ثماني عشرة كممة  ،ثم انقطع األمر إلى القرن الثالث عشر ،مما يعني ّ
العقمية التي تحكم استعمال المغة اإلنجميزية لم تصل إلى مرحمة التدوين إال في

القرن الثالث عشر التي يمثميا إنتاج تشوسر .وأما العربية ،فميس لدينا معرفة دقيقة
)(1
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المدونة ،وان كان الجاحظ أشار إلى َّ
أن النصوص العربية
بتاريخ أول نصوصيا
َّ

الشعرية تعود إلى مائة وخمسين عاماً قبل اإلسالم ،زيادة عمى سعة ما وصل إلينا
من مادة لغوية ونصوص استعمالية عربية ال تكاد تحصر.

فإذا نجحت بعض المحاوالت التي ىدفت إلى حوسبة المغة اإلنجميزية ،فإنما
يعود أمرىا إلى قمة المادة المغوية قياساً بالعربية ،زيادة عمى َّ
أن اإلنجميزية تتمتّع

بالحرية ،فيما نجد َّ
أن العربية لغة مقيدة.

 ال يوجد نظرية عربية متكاممة ُّتعد إطا اًر مرجعياً لعمميات الحوسبة ،وقد
عوض المتحمسون ليذه العممية نقص ىذه المرجعية الفكرية عن طريق استعارة
َّ
المرجعيات الغربية ،وأغمب ىؤالء اعتمدوا عمى النظرية التوليدية التحويمية في
مؤداىا َّ
أن األداءات المغوية النيائية ليست
نسختيا األولى التي كانت تنادي بقضية ّ

ىي البنية العميقة لمنمط المغوي ،ولكنيا بنية سطحية ناتجة عن ُّ
تدخل القوانين

التحويمية  transformational rulesفي الصورة الذىنية (البنية العميقة) ،و َّأدى
التدخل إلى تأثير ىذه القوانين التحويمية في بنية الكممة أو الجممة مدخالً عمييا
ىذا
ّ

عناصر التحويل التي أدت بيا إلى صورتيا النيائية في بنيتيا السطحية التي يمكن

مالحظتيا في صورتيا المادية المنطوقة.
وقد استعان ىؤالء الباحثون بوجود مسألة حاولوا الربط بينيا وبين مسألة
ينم
البنى السطحية والعميقة عند التحويميين ،وىي مسألة األصالة والفرعية ،مما ُّ
عمى تطويع اإلطار المرجعي لعممية الحوسبة الذي ينبغي أن يستند إلى نظرية،
واعتقدوا زيادة عمى ىذا بأمرين ،وىما :ثبات النظرية التحويمية وقبول الباحثين
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لمنظرية التي تدعى نظرية األفضمية  Optimality theoryالتي ُّ
تعد جزءاً من
الفكر الذي تنطمق منو النظرية التحويمية( ).
ولكن أمر البنى السطحية والعميقة عند التحويميين سرعان ما َّ
تحول
تبد َد ،إذ َّ
ال حادًا عنيا بعدما جوبو بنقد ٍّ
حاد تمثل في مياجمة الجانب العقالني
تشومسكي َّ
تحو ً
الذي انتيجو تشومسكي مع العممية المغوية ،كما ىوجمت عناصر التصحيح والتأييد

االدعاء المضمل بوجود (ابن المغة المثالي) الذي
لمنظرية عن طريق ما أطمق عميو ّ
يستطيع أن يحكم عمى األداء المغوي من حيث الصحة والخطأ( ).

وتحول تشومسكي نفسو رويداً رويداً منحا اًز إلى الجانب التداولي والداللة،
َّ
المصغر  minimalist programالذي لم
متوجاً انحيازه ىذا بنظرية البرنامج
ّ
ّ
ِ
َّ
ت عمييا
ي
ن
ب
التي
السطحية
البنى
و
العميقة
البنى
ىيكل
عن
إلى
فيو
ث
يتحد
َُ ْ
محاوالت حوسبة المغة في األعمال التي أتيح لي االطّالع عمييا ،فنحن في حقيقة
األمر بحاجة إلى النظرية العربية التي تم ّكننا من الخروج بنظام نحوي محوسب
يحتوي عمى األصول والفروع لمقواعد العربية النحوية بعد االتفاق عمييا (تركيبياً
وتحميمياً).
حوسبة العروض
لعل مادة العروض من أكثر المواد في العربية قبوالً لعممية الحوسبة بسبب ما
نممسو فييا من قواعدية صارمة ،إذ إننا ال نكاد نممس تاريخاً مضطرباً لعروض
الشعر العربي ،أو لقواعد عمم العروض؛ َّ
ألنو ال يتعمّق بالعممية المغوية نفسيا ،بل
بآليات قول الشعر التي سارت عمى قاعدة تكاد تكون واحدة من حيث التزاميا
)(1

) ( تيرنس مور وكرستين كارلنغ ،فيم المغة ،نحو عمم لغة لما بعد تشومسكي ،ترجمة حامد الحجاج ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،1998 ،ص.113
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باإليقاع الخارجي الصارم الذي يمكن أن يخرج خروجاً ضئيالً إلى مقاطع تظل
مقبولة في الوزن الشعري الواحد لقبول نظام اإليقاع الشعري العربي بعض
الزحافات التي تط أر عمى التفعيمة الواحدة ،ومع ىذاَّ ،
فإنو يمكن حصر كثير من
ىذه التفعيالت مما يجعل من نظام حوسبة العروض أم اًر ممكناً في الشعر العربي
العمودي ،فيما يتوقف عند أنواع كثيرة من الشعر العربي الحديث ،فيقف عاج اًز
عن تقديم تفسير مقبول لالنزياح العروضي الذي يذىب المعاصرون إلى محاولة
تفسيره عمى َّأنو خروج لو داللتو.
غير َّ
أن كثي اًر
أن المشكمة التي يمكن أن تعترض سبيل حوسبة اإليقاع ىو ّ
من البحور يممك كثي اًر من الصور ،فالبحر المجتث يخرج إلى ستة أشكال
موسيقية ،ما عدا المجتث المكفوف والمجتث المشكول ،فيما يخرج المضارع إلى
خمسة صور ،واليزج إلى تسعة صور عدا األىزاج السداسية األربعة ،واألىزاج
الب ْند،
الخماسية ،وىي خمسة ،زيادة عمى موشحات اليزج ،واليزج المختل ،وىزج َ

ويخرج المقتضب إلى ثمانية أشكال إيقاعية ،والطويل إلى عشرة ،والبسيط إلى سبع

عشرة صورة ،والمتقارب إلى تسع عشرة صورة ،والمتدارك إلى اثنتين وعشرين ،ما
عدا موشحاتو ومقالتو النثرية ،والخفيف إلى عشرين ،والمديد إلى إحدى عشرة
صورة ،ما عدا الصور المتروكة منو ،وعددىا خمس صور ،والرمل إلى ٍّ
ست
وثالثين صورة ،ما عدا الموشحات وبند الرمل ،والكامل إلى سبع وعشرين ،ما عدا
المتروكات ،والوافر إلى سبع صور ماعدا المتروكات أيضاً ،والمنسرح إلى اثنتي
عشرة صورة ما عدا الصور المستبعدة ،والرجز إلى ثالث وأربعين صورة( ).

) ( اعتمدت ىذه الدراسة في حصر الصور العروضية المتاحة عمى كتاب جالل الحنفي ،العروض تيذيبو
واعادة تدوينو ،مطبعة العاني ،بغداد ،1978 ،الكتاب كامالً.
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فنحن أمام عدد كبير من الصور ،وعندما نريد حوسبة العروض ،فإننا حتى

متمرس في عمم
نخرج من النمط المدرسي إلى النمط األكاديمي ،بحاجة إلى نفر ِّ

العروض يتمكن من اإلحاطة بأجزائو كاممة مع االجتياد بإخراج غير الموزون ،بل

الموزون عمى األرجح من الشعر العربي الحديث.
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التعليقات والمناقشات
 السيد مأمون الحطاب /مدير دار حوسبة النص العربيقال :إنو فيما يخص استخدام الوسائل التقنية الحديثة؛ فالوسائل الحديثة

تتطمب إعادة صياغة الدرس المغوي بطريقة تناسب ىذه الوسائل.

ورأى أن مسألة اإلحصاء المغوي من الوسائل المتاحة والممكنة بعيداً عن

حوسبة المستويات المعقدة من المغة العربية ،واإلحصاء المغوي سيل وممكن ،وقد

استخدم ىذا األسموب لمعرفة مفردات كل مرحمة عمرية واستخداميا في تصميم

المناىج ودراسة ىذه المفردات من حيث إغناء الناحية الجمالية وتقميل العنف فييا
ورفع مستوى الثقافة البصرية من خالل مراقبة المفردات الخاصة بعمر معين.

وفيما يخص حوسبة المغويات المختمفة ،قال إن ىذا مرتبط بما وصل إليو عمم

الحاسوب حالياً ،وقد يتغير مع الزمن ومع تطور عمم الحاسوب الذي يسعى إلى
محاكاة العقل البشري ،وقد وصل إلى مرحمة معينة من التطور وربما في مرحمة

قادمة تصل درجة المحاكاة إلى العقل البشري وألسموب اإلدراك وفيم المغة والتعامل
معيا إلى مستويات أعمى؛ فتتمثل المغة بصورة أفضل مما ىي عميو اآلن.
 د .حمدان نصرقال :إن ىذه الورقة المست المصنع األساس لمميارات المغوية وىو الموقف

التعميمي ،ولكن التقانة الحديثة المتحدث عنيا تناسب بدرجة كبيرة المغات األجنبية
وذلك لمخصائص المتوفرة في بنية تمك المغات خاصة اإلنجميزية وما يتصل بيا

من خصائص قد تختمف عن خصائص المغة العربية ،ويتساءل ىنا :ىل من
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الممكن أن تسيم ىذه التقانة في اكتساب األفراد لمغة العربية كما ىو في المغات

األجنبية؟

كما رأى أن اكتساب المغة يتطمب مواقف حية وطبيعية وتفاعالً اجتماعياً

مباش اًر ،وتساءل :إلى أي مدى تستجيب التقانة الحديثة إلى ىذه المتطمبات
الكتساب المغة العربية؟

 د .محمد زكي خضر /الجامعة األردنيةقال :إن حوسبة المغة مشروع بحاجة إلى دعم كبير من الجامعات العربية

ومراكز األبحاث؛ ألنو أحد أىم أساليب النيوض بالمغة العربية وما تمت حوسبتو
حتى اآلن ما ىو إال مقدار ضئيل مما يجب االلتفات إليو.
كما أن كثي اًر من األبحاث في حوسبة المغة العربية تتم من شركات أجنبية

منتجة لمبرمجيات ،وجزء كبير من ىذه الجيود تنقصو الدقة؛ فجدير بالجامعات
العربية ومراكز البحث العممي ومجامع المغة العربية أن تمتفت إلى موضوع البحث

العممي في حوسبة المغة العربية.
 -رد الدكتور يحيى عبابنة

فيما يخص حوسبة المغة العربية قال :إن من حوسبوا المغة في المستوى

النحوي استندوا إلى النظرية التوليدية التحويمية أي (قضية األصل والفرع) ،ولكن

ما ثبت في النياية أن ىذه النظرية أصبحت من التاريخ ولم يعد تشومسكي نفسو

مقتنعاً بمسألة البنية السطحية والبنية العميقة ،وقد آلت ىذه النظرية إلى التغير

النيائي تقريباً.

أمر آخر
أمر والقواعد ٌ
والمشكالت كثيرة في باب حوسبة المغة؛ فاالستعمال ٌ
تماماً ألن القواعد ال تشتمل إال عمى نسبة ضئيمة من المغة.
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ورأى أن المغة أداة تستجيب ،بالطبع ،لمتقانة الحديثة ،كما أن اآلليات تنطبق

عمى كل لغات العالم شريطة أن تمتاز بالشمولية ،إلى جانب وجود نظرية عربية
أصيمة تنطمق منيا عممية الحوسبة.
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