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 حيث عدَّىا جل الباحثُت علما بينيا يتكوف من علمي،تعد اللسانيات احلاسوبية فرعا من فروع اللسانيات التطبيقية
 كلها تساعد، أدوات بررلة، خوادـ، واللذين يدرساف اللغات الطبيعية من حيث حوسبتها عن طريق برامج،احلاسوب واللسانيات
 إذ األعلية الكربى اليت تسعى إىل، وتبسط شليزات احلاسوب على اللغة الطبيعية،على معاجلة اللغة الطبيعية يف السَتورة اللغوية
 وهبذا تصبح اللسانيات احلاسوبية بوابة.بلوغ ها ىي نشر اللغة السليمة موازاة مع السَت التكنولوجي الذي تعرفو آالت التقنية
رئيسية تدفع باللغة إىل مسايرة الركب التكنولوجي وعلى ىذا األساس حررت ىذا ادلقاؿ العلمي ادلوسوـ ب "اللسانيات احلاسوبية
 نرى أف اللغة العربية، وال يت تعد لغة جد قيمة داخل علم اللسانيات نظرا لتنوع مستوياهتا اللسانية ومن ىنا،"ورقمنة اللغة العربية
 بوجود من يتمسكوف هبوية اللغة والدفع هبا ضلو معاجلة كل مستوياهتا،ستبقى حريصة كل احلرص على وجودىا يف بالد العرب
. وىذا ال يضاىي غٌت موروثها اللغوي وادلعريف بصفة عامة، فهذه اإلجراءات ىي رلرد ىدية ؽلكن أف تقدـ للغة العربية،اللسانية
. وسائل تكنولوجية، مستويات لسانية، حوسبة ورقمنة،  لغة، لسانيات حاسوبية:الكلمات المفتاحية

Abstract:
Computational linguistics is a branch of applied linguistics, as most researchers consider
it an interdisciplinary science consisting of computer science and linguistics, who study
natural languages in terms of computing them through programs, servers, and programming
tools, all of which help to process natural language in the linguistic process, and simplify
computer features. On the natural language, as the great importance that it seeks to achieve is
the dissemination of sound language in parallel with the technological progress that the
technical machines know. In this way, computational linguistics becomes a major gateway to
push the language to keep pace with the technological progress. On this basis, I edited this
scientific article entitled “Computational Linguistics and the Digitization of the Arabic
Language”, which is a very valuable language within linguistics due to the diversity of its
linguistic levels. Hence, we see that the Arabic language will remain keen All care is taken to
ensure its presence in the Arab countries, with the presence of those who cling to the identity
of the language and push it towards addressing all its linguistic levels. These procedures are
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just a gift that can be given to the Arabic language, and this does not match the richness of its
linguistic and cognitive heritage in general.
Kayswords: Computational linguistics. natural language. Programming and Digitization.
linguistic levels. Outils Multimedia.

مقدمة:
تعترب اللغة العربية من بُت اللغات األكثر اقًتابا من اجملتمع وأدواره ،وجلأت إىل اجتياز مراكز تسلط الضوء على ادلعارؼ اليت
تكتنز صورا شاسلة .خاصة أف اللغة العربية أشعة تدفئ عوامل الًتاث اللغوي العريب ،وتعكس ثوابت اذلوية العربية االسالمية دبعية
أفراد ؽللكوف أوصاؼ قادرة على ادلضي دبؤىالهتا يف مسار االنفتاح .مع ىذه الثمرات توالت اجملهودات وانشغلت يف ضوء االنفتاح
على العودلة نتيجة استمرار الشعوب على اللحاؽ هبا .حىت بدؤوا يف فهم التطورات التكنولوجية وما ربمل من أشياء جديدة للغة،
عن طريق فحصها ومعاجلتها لتوائم ا لتقنية .وال شك أف اليوـ ،أصبح عادلا تعًتيو التقنية يف كل مناحيو ،فيكتسب قيمة من
اآلليات التواصلية السريعة ،وأعٍت ىنا ،جل األجهزة والتقنيات احملدثة واليت دبوجبها يستطيع اجملتمع العمل واخلضوع الكثيف
لوظيفتها.
ظل بروز قيمة اجملتمعات ادلعاصرة يف امتالؾ الدعامات التقنية وتأىيل الصورة االعالمية ،مع الًتويج للمعارؼ يف أبعد احلدود
اجلغرافية دوف التسلح بقيد الثقافات ادلتناقضة لألفكار مهما كانت صيغها .إىل جانب ،االعتناء بادلواقع االجتماعية قصد بلوغ
حاجيات الفئات العمرية يف اجملتمع .وسرعاف ما اتسعت رقعة االنتاجات التكنولوجية والزخم التنافسي يف صنع أحدث األدوات،
بوصفها عامل مهم يساعد على تقليص ادلسافات بُت الدوؿ ادلنتجة وادلستهلكة للتطور التكنولوجي.
إف االحتداـ والتوافد الكبَت على مزايا الشبكة االلكًتونية ،يقتضي منا ،إنتاج عمليات دقيقة تقدـ اللغة العربية بشكل صحيح،
من خالؿ تنفيذ دراسة اجرائية زلضة ذات بُعد تقٍت حاسويب.
إف ىذه العمليات احلاسوبية ىي اليت تظهر قيمة اللغة العربية وقدرهتا على ادلسايرة ،فلن نسمح لصفة االهنزاـ بالتسلل للغة
العربية ،ولن نقبل عمال رلردا يضاىي مكانتها أف ػلط من العربية ويسمح للغات أخرى بالتطور ،إال وسيتم ايقاؼ العربية فوؽ
أعمدة اجملد وإظهار ادلعامل اللغوية الرائزة داخل الشاشة احلاسوبية.
لعل وصوؿ اللغة العربية إىل زلطة االستجابة الوظيفية دلتطلبات اجملتمع العريب ،ىو سَت على هنج التطور الثقايف،
واالقتصادي ،...فعلى ادلهتمُت أف ينتجوا ميكانيزمات حاسوبية تتوافق مع خصوصية زلتواىا .ويف نفس الوقت تواكب السَت
الدائم ضلو التطوير التقٍت لألجهزة الربرلية اآللية ،عن طريق ازباذ معايَت تصوف البنيات وادلسائل اللغوية إما تقارب لوحة ادلفاتيح
ادلتاحة يف احلاسوب ،أو ادلقارنة يف اجراء اخلوارزميات دلنهج منظم بُت اللغة العربية ادلكتوبة وادلنطوقة .وكوف احلاسوب قادرا على
ذلك ،سبت امكانات عديدة تفسر اقتحاـ العربية فواصل احلاسوب ليس عن زلض الصدؼ ،وإظلا عن طريق توافد اللغات األخرى
ضلو عربة التقدـ ومن كاف ينهج ذلك ،أصبحت لو مكانة جلية لدى ادلتكلمُت عامة ،فاعتمدت عالقة اللغة باالقتصاد نتيجة
الدوؿ ادلتقدمة اقتصاديا ،تستطيع بذلك نشر اللغة واكتساهبا ضمنيا على أفراد سكاف العامل.ىذا يرتبط دبا مساه "بَتبوديو" بعالقة
اللغة واالقتصاد ( 1930ػ  2002ـ) فَتى ":أف اللغة رأمساؿ من نوع خاص ال ػليل على سلطة اقتصادية فحسب ،بل على
1
سلطة اجتماعية وثقافية ورمزية أيضا ،وحينما تتأسس سوؽ لغوية يف اجملتمع فإف الرأمساؿ اللغوي ليس متساويا بُت ادلتكلمُت.
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وأصبحنا نرى عمل التكنولوجيا زاد عن حده وقيس بدرجات تطوره على لغات اجملتمع ،فكلما تطورت التقنية ُىددت اللغة
بالتحوؿ والتمايل ضلو االندثار .لكن ،ىناؾ عامل اقتصادي يزيد من شغف الدوؿ حىت ربمل برأمساؿ –ادلتوفر جببة أرضها -أف
يتماثل مع استمرار اللغة ويصعد كالعلا يف درج األسهم العظمى.

الوثيقتاف :احتكار ادلهيمن للغات داخل ادلنصة االلكًتونية.
ذلذا السبب ظهر علماء يدافعوف عن فكرة مفادىا :أف اللغة العربية من الضروري وبدوف نزاع أف تساير العامل يف شىت أشكاؿ
التحضر اإلنساين .وقوفا عن ىذا الدفاع ،انقسم العلماء وادلفكروف بُت رلالُت علا :علم اللسانيات وعلم احلاسوب .إذف ،ومن
ىنا :فماذا نعٍت هبذين اجملالُت؟ وما أعلية كل منهما يف استمرارية اللغة العربية وتوسيع رقعتها؟ وما ىي أىداؼ العلماء اللسانيوف
واحلاسبيوف يف رقمنة اللغة العربية وثبات شليزاهتا على واجهة ادلستخدـ؟
 .1تعريف اللسانيات و اللسانيات الحاسوبية:

من ىنا ،يظل احلديث ادلتداوؿ حوؿ تعريف اللسانيات منذ القرف 20ـ فهي دراسة علمية للغة يقر كل باحث بشكل عاـ ،
بأهنا ظهرت مع نشر کتاب دو سوسَت دروس يف اللسانيات العامة " سنة  1916وترقى ىذه الدراسة العلمية إىل النظر يف اللغة
لذاهتا دوف اعتبارات خارجية عنها  ،وذلك باستعماؿ طرؽ ذبريبية ذات بعد وصفي أفضى إىل ظهور عدة مدارس تابعة أو سلالفة
2
.
وزبتصر غاية رلاؿ اللسانيات يف تقوية اخلطاب العريب وغَته ،فالفضل يرجع إىل العامل اللساين فريدنالد دي سوسَت كونو حدد
علم اللسانيات وعناصرىا وعالقة التحدث اللغوي باإلدراؾ الذىٍت مع حصوؿ الداللة اللغوية .وكل ىذه احملطات اليت ؽلر منها
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الكالـ مكنت اللسانيات من تكوين إطار علمي فتم عدىا :علما يدرس اللغة يف ذاهتا وألجل ذاهتا .3وأصبحت اللغة تدرؾ
تفاصيل االنتاج اللفظي لديها ،و سعت إىل ربديد معاين خاصة بذاهتا ،ىذا ما كشف دور اللسانيات يف اللغة العربية ذباه بناء
مركزي للغة يعتمد على خصوصية معاين اللغة يف توافق مبادئ التنوع االشتقاقي داخل األلفاظ وادلعاين ادلشار إليها ،فاللغة العربية
منفردة باحلرص على االشتقاؽ كمعيار لغوي يسعفها على انتاج مجل ليس للغات األخرى القدرة على ذلك.
ىذا ما مساه اللسانيوف بادلستويات اللسانية باعتبار اذلدؼ الرئيسي ذلا ادلتمثل يف استخالص التنوع اللغوي الدقيق دلعاين
عديدة ،مع قيمة مضامُت ربرص على االتزاف اللغوي ،واألمر الذي زاد للغة العربية صبغة خاصة ،ىو كوهنا لغة القرآف الكرمي
لقولو تعاىل ":إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف" (سورة يوسف األية.)2
إف التطبيق اللساين مل يقف على نظريات اللغة يف ورود كيفية العمل فحسب ،إظلا الغاية األمسى يف التفرد ىي عملية رقمنة اللغة
وإدخاؿ مزايا اللفظ لتصَت كباقي اللغات يف اغناء برامج وخوادـ احلاسوب وتوفَت ادلادة اللغوية للمتصفحُت .وىذا اجلهد ادلبارؾ
الذي ظلا وتطور ،مازاؿ زلدودا يف الوطن العريب لكوف الدرس ا للساين يف مراكز البحث العربية ،يعاين من آفة خطَتة ىي التبعية
للفكر الغريب يف التنظَت والتطبيق ،وما زالت لنا حاجة إلحداث ثورة فكرية لتطويع العلوـ األخرى لصياغة نظريات عربية يف
اللسانيات ،وىذه الثورة ذلا مسوغاهتا وركائزىا ،يف الوطن العريب ،وؽلكن تلخيص تلك ادلسوغات بوجود كم ىائل من نظريات
الفكر اللغوي العريب الذي يصلح أف يكوف ركيزة لبناء أفكار ،ونظريات لسانية من خالؿ انتقاء األفكار اللسانية اليت مل ؼلتص
اللسانيوف الغرب يف أوربا وأمريكا4 ،وذلك يقتضي توضيح حلاسوبيُت ومربرلُت ،أف اللغة العربية كانت السباقة يف اعماؿ اجلوىر
اللساين من أصوات ،معاين ،تداوؿ ،...تنظَتا وتطبيقا كذلك ،إال وقد غابت قليال عنها التقنية يف استثمار ادلظاىر.
فالتطور جعلنا ضلدد يف ىذه الورقة العلمية ،معٌت علم احلاسوب ،وىو علم يهتم جبل العمليات واالجراءات التقنية بواسطة ألة
احلاسوب باعتبار وظيفة ادلتوفرة داخلها ىي بناء خوارزميات ذلا تسلسل دقيق يبدأ من ادلدخالت اليت يعمل عليها احلاسويب،
وادلأخوذة من صلب نتائج اللساين /اللغوي ،مث معاجلة آلية تعتمد على لغة الربرلة ادلوظفة من طرؼ احلاسويب وصوال إىل سلرجات
تتماثل مع ما مت األخذ بو من طرؼ األحباث ا للسانية .فاحلاسوب يقتضي نظاما صارما حىت يستطيع زلاكاة مقتضيات اللغة كيف
ما كانت ،خصوصا أف اللغة العربية متشعبة وتكتظ دبسائل لغوية عديدة جامعة لفواصل النطق وادلعٌت والكتابة العربية ،فهذا
يصعب بعض الشيء على احلاسويب يف تقنُت أجزاء اللغة والتصرؼ يف نفس النهج ادلعتمد للغات األخرى .مع ذلك ،تقتضي منو
اختيار مجيع االمكانات ادلناسبة يف ادخاؿ اللغة السليمة على احلاسوب ،باعتبار ىذا االخَت جهاز آيل ذكي يتمسك بالذكاء
االصطناعي الذي يتكوف من خورزميات ،عدة زبزين آلية ،...ىذه االمكانية ؽلكن أف تتجلى يف تنويع لغة الربرلة أثناء حوسبة
اللغة ،وكلها تقتضي أدوات تساعد احلاسويب على سهولة ادراج اللغة وخواصها يف صلب احلاسوب .وبذلك ال يتأتى ىذا العمل
إال دبعية اللساين ،ونقوؿ الوظيفة اليت ذبمع بينهما ىي كوف مصطلح اللسانيات جبانب مصطلح احلاسوبية مل يكن ناذبا عن فراغ
لكن يف إطار ما ذكرناه عن الًتاكم اذلائل لوسائل التكنولوجية واالبداعات النامجة عنها.
تعترب اللسانيات احلاسوبية إذف ،رلاال بينيا حديثا نشأ جراء التالقح ادلعريف وادلنهجي الذي فرضتو احلاجة إىل حل مشكالت
معرفية تتصل حبوسبة اللغة يف سلتلف مستوياهتا ،وىي ادلشكالت اليت ال يستطيع أحد ىذين اجملالُت معاجلتها دبفرده ،شلا دفع
باللسانيُت إىل اقًتاح نظريات لسانية واصفة ومفسرة للغة تستجيب دلتطلبات الربنامج احلاسويب الذي بدوره ػلتم تكييفو وفق
مقتضيات تلك النظريات اللسانية ،فيحدث بذلك تفاعل اغلايب ينعكس أثره على حوسبة اللغة يف رلاالت سلتلفة :الًتمجة اآللية
5
أو العالج اآليل للغة أو الكالـ ،أو تعليم اللغة باحلاسوب ،أو حوسبة ادلعاجم وغَت ذلك.
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وعلى وجو اخلصوص ،نعرؼ اللسانيات احلاسوبية ،ىي دراسة العلمية للغات الطبيعية من منظور حاسويب .وقد سبت تسميتها
باللسانيات احلاسوبية حوايل  50سنة ،حيث ازداد االىتماـ باللغات الطبيعية وادلستويات اللسانية من بينها نظرية التداوليات،
فكاف تركيزىا ىو العمل على معاجلة اللغة داخل احلاسوب ،ونعٍت بادلعاجلة اآللية ىي استخداـ احلاسوب يف دراسة اللغات
البشرية ،ألف اذلدؼ منها زلاولة ربط وثاؽ بُت اللغات واحلاسوب من أجل حوسبة الكفاية اللغوية عند اإلنساف وسبثيلها يف اآللة،
ىذه احلوسبة تعتمد على خوارزميات ضمن الذكاء االصطناعي يف زبزين اللغة واسًتجاعها،مثاال عن ذلك :متكلم (أ) لو فكرة
معينة ،قصد إيصاذلا للمتلقي ،عليو أف ؽلتلك صورة ذىنية منطوقة تتحوؿ من شكل لغوي إىل سبثيل صوري بعدىا يتم زبزينها يف
احلاسوب ،وفق رموز ودالالت تصورف ادلعٌت اللغوي داخل احلاسوب يف شكل لغة اصطناعية ،إىل أف تتم بررلتها حىت يعكس
العمل احملتوى اللغوي على اآللة احلاسوبية ،شلا يقتضي من ادلتلقي أثناء قراءة ما تعرضو شاشة احلاسوب ،العمل على استحضار
رسم -تقرييب أو نفس – الصورة اليت كانت عند ادلتكلم(أ) قبل أف يتم زبزينها يف احلاسوب .وهبذا ربصل عملية ادخاؿ واخراج
ادلعلومات بواسطة لوحة ادلفاتيح مث تقوـ ذاكرة احلاسوب بتحويل ادلعلومة إىل شكل صوري ،يف ما بعد يتم استخراج اللغة الطبيعية
على شاشة احلاسوب .فهذا يكشف وظيفة ادلعاجلة اآللية يف فهم اللغات وتوليدىا (من خالؿ سلرجات ومدخالت) وىدفها؛
إعطاء احلاسوب ادلهارات والكفايات قصد التأىيل على البحث الكامل.
قد صلد تعالقا بُت مصطلحُت علا اللسانيات احلاسوبية واذلندسة اللسانية ،فكالعلا علم حوسبة اللغة ،لكن الثاين ؼلص دراسة
اللغة الطبيعية سواء ادلنطوقة أو ادلكتوبة يف ضوء غلعلها تعتمد على تقنيات حديثة وىي اخلوارزميات ،لذا فمصطلح ىندسة اللغة
جزء من مصطلح اللسانيات احلاسوبية ،يف كوف ىذا األخَت ،يعمل – كما فسرنا -على عمليات جد سلتلفة تبدأ من اللساين مث
احلاسويب إىل أف تصل مقروءة على شاشة احلاسوب.
ولقد نتج عن التفاعل اخلصب بُت اللسانيات وبعض العلوـ األخرى ظهور رلاالت حبث جديدة تستمد موضوعاهتا ومناىجها
من كال اجملالُت ادلعرفيُت ،ففي رلاؿ العلوـ اإلنسانية مثال شكلت اللسانيات أحد أركاف كثَت من العلوـ ادلولدة كما ىو الشأف
باللسانيات االجتماعية اليت تعٌت بدراسة العالقة بُت اللغة واجملتمع ( ،)socioliguisticsأو بالنسبة إىل اللسانيات النفسية اليت
6
تعٌت بدراسة أثر اللغة يف توضيح ادلفاىيم النفسية(.)psycholiguisticsوغَت ذلك من العلوـ الفرعية.
وىم دور اللسانيات وتطوراهتا على حوسبة اللغة يف اسهاـ النظريات اللسانية خاصة النظريات اليت عملت على صورنة البنيات
اللغوية من توليدية ربويلية لرائدىا اللساين ادلشهور نعوـ تشومسكي  .)Noam Chomsky(1928وكذا النظريات

الصواتية اليت تتجلى يف األحباث ادلعاصرة للساين جوزيف ماكارثي ( )1957 -1908كوف علو الوحيد ىو اخضاع الصوت
لثوابت جربية رياضية تسعف احلاسوب يف نقل موجات الصوت البشري إىل ميكانيزمات التوليد الصويت داخل احلاسوب.
دبعٌت أف التالقح ادلعريف بُت كال اجملالُت تعدى إىل إنتاج عالقة بُت اللسانيات واحلاسوبيات ليست بعالقة واىنة خيوطها ،إظلا
ادراؾ يوثق تكامل ادلعريف والتقٍت بُت جزيئات اللغة الطبيعية مع اللغة الربرلة يف ما ترأست حولو الربرليات يف زلاكاة الذىن
البشري مع عكس الصورة نفسها على واجهة ادلستخدـ( .) software
بذلك فاللسانيات احلاسوبية ىي يعٌت باستخداـ احلاسوب وتطبيق مناىج العلوـ ادلعتمدة عليو يف دراسة اللغة ،والسيما يف
الًتمجة اآللية ،وسبيز الكالـ والذكاء االصطناعي ،أي العمليات اليت تقوـ هبا اآللة بعد تلقينها ادلعلومات يف حقل معُت(،)...
فالغرض الرئيس من اللسانيات احلاسوبية ىي زلاولة اخضاع اللغة إىل موضوع الًتمجة اآللية ،دوف الوقوع يف خرؽ ادلسائل اللغة
ادلراد حوسبتها ،قد يؤدي إىل اضمحالؿ قيمة اللغة الطبيعية وتفشي أنواعا من األخطاء اليت ال نريد انتشارىا ،خاصة محولة اللغة
7
العربية على وزف ألفاظها.
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 - 2رقمنة اللغة العربية:
وكل ىذا ينصب ضلو قدرة التكنولوجيا على رقمنة اللغات الطبيعية ،لذا أصبحت اللغة العربية بالتأكيد تتسع رقعتها بشكل سريع
لكثرة الناطقُت هبا ،وعلى ىذا األساس غلب االسراع ضلو ضماف مكانة جلية للغة العربية داخل العوامل التقنية .وذباه ما تعرفو
اللغات األ خرى من سيالف ثقايف ومعريف  ،إال أف للغة العربية كينونة خاصة تغنيها عن باقي اللغات  ،ألف القدرة اليت تتيح
للناطقُت هبا ىي التمسك دبعانيها وداللة ألفاظها حىت تسعف أعداد الغَت الناطقُت هبا التوغل يف تالحم مع حروؼ الضاد
واالسراع يف نشرىا حىت ذبعل من اللغة العربية زلتوى رقمي خاص هبا.
تعترب الرقمنة أو التحويل الرقمي ( )Digitazationالوسيلة األصلع يف حوسبة اللغة الطبيعية ،حيث تعٌت ،باخضاع احلروؼ
األجبدية إىل شكل جربي يتكوف من أرقاـ ،ىنا نرى أف الرقمنة مشتقة من كلمة رقم ،أي ربويل اللغة الطبيعية إىل لغة صورية
مرق منة.وىذا يتضح جليا يف النظريات اللسانية اليت مت انشاءىا من طرؼ نعوـ تشومسكي ،بنظريات التوليدية ادلعيار وخصصت
بالذات النظرية األدنوية يف رقمنة ادلعطى اللغوي يف تركيب البٌت اللغوية ،وقد طبقت اللغة العربية ىذا احملتوى اللساين ادلتعلق خاصة
بًتتيب بنيات اللغة ،وتنظيم آيل ورياضي ،وفق التعدد احلاصل يف توليد رلموعة من اجلمل وامكانية خضوعها دلسألة التحويل
ادلتنوع مع مراعاة مزايا اخلطاب اللغوي .مثاؿ على ذلك:
جملة :فهم الطالب الدرس.
ىذه اجلملة تشتمل على مكونات تركيبية  ،syntaxeتربط بُت عالقة ادلكوف الرأس (قرأ) دبعٌت الفعل ،والذي قاـ بالفعل
(العنصر الرئيس) ،والذي أقيم عليو الفعل (العنصر الفضلى) ،وىذا اجلانب التحليلي للمكونات نراه شبيو دبستوى لساين مهم
داخل اللغة العربية؛ وىو مستوى ضلوي تركييب ،أي ال وجود لرأس دوف عنصر رئيس وال لعمدة دوف فضلة ربسن من االفادة .قد
خصص ىذا اجلانب ،ادراؾ رتب اجلملة فحُت تقوـ األدنوية بصورنة ىذه اجلملة مثال تسعيد دبفاىيم رياضية اجرائية ،تسعف
احلاسويب على فهم ما يراد للساين من ايصالو.
صورنة اجلملة:1
11
فهم(ؼ) + 8اؿ (ت  + 9)2ولد ( فا)  +10درس (مف).
ىذه الرموز داللة على رقمن ة اللغة الطبيعية ،كاشارة هتدؼ إىل حوسبة اللغة العربية حىت تشاىد من زاوية اللساين بطريقة
صحيحة سليمة( مقبولة تركيبيا).
دمت يل شيئا مجيال ال ينتهي.
ىذه اجلملة عبارة عن رلموعة من ادلتواليات الصوتية ،وجلعل ىذه ادلتوالية تتخذ بناءً شكليا مرقمنا ػلتاج إىل ما يلي:

ىذا اجلدوؿ قد قاـ بتقسيم اجلملة إىل عدة مستويات لسانية زبدـ اللغة العربية باألساس ،منها ادلستويات الًتكبية اليت تنضم
داخلها أدوات وظيفية(ضلوية) ربدد ادلعٌت ،وأدوات مفهمة تربز معٌت اجلملة وربدده من مقطع لغوي ألخر.
فخصوصية ادلستويات اللسانية ىادفة جلعل اللغة العربية ،تتصف خبيارات عديدة من االشتقاؽ اللفظي الذي يؤدي هبا إىل
تعدد معانيها ،وفقا دلا اشتقت منو ادلكونات اللغوية اليت تؤدي نفس ادلعٌت ،وىذه ميزة بارزة تتميز هبا اللغة العربية عن اللغات.
أما ادلستوى الصوري لنفس اجلملة يف مثل:
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دـ

ت

شيئا مجيال

يل

ال

ينتهي

دـ (فعل  +ماض  +معناه فعل الدؽلومة)
ت ( تاء ادلتحركة  +مفتوحة  +نسبة إىل ادلخاطب)
يل ( حرؼ جر  +ياء ادلتكلم الساكنة)
شيئا +مجيال ( كلمتاف منصوبتاف " + " 2شيئا مفعوؿ بو  +مجيال نعت تابع دلنعوتو يف النصب (نعت للمخاطب).
ال ( أداة هني  +داللة على الرفض)
ينتهي ( فعل مضارع  +داللة الفعل على االنتهاء)
ىذا اذليكل التصويري ال رقمي متعلق بادلستوى الًتكييب للجملة عامة .أما ادلستوى الصوري (على ىيئة لغة الربرلة) القابل
للتقنُت والتطبيق من لدف ادلربمج ىو كما يلي:

نأخذ مثاال للغة بررلة (  )PYTHONواحدة تطبق وتقنن عمل ادلربمج يف تصوير الرموز ذلذه اجلملة وىي عبارة عن مفاتيح
تًتجم عمل اللساين إىل لغة بررلة:

مثاؿ عن فعل :دمت
*<type V , Passé= dict ()> ; PRONON (toi)=dict() pint.
> <ازاحة باليسار لعزؿ الفعل.
 Dictالبحث عن الكلمة ادلالئمة يف ادلعجم.
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 Pintمن فضلك أنسخ يل الكلمة.
وعلى ىذا النمط سبشي رقمنة اللغة يف ضوء االستعماؿ الدقيق للرموز الرياضية ،وذلا تعريف أدؽ ،يبُت درجة رقمنة زلتوى
اللغة العربية يف امكانية توسيع مجاىَت قراءىا داخل الشبكة االلكًتونية ،وتعٌت؛ بتحويل البيانات إىل شكل رقمي وذلك ألجل
معاجلتها بواسطة احلاسوب االلكًتوين ويف سياؽ تنظيم ادلعلومات ،فعادة ما تشَت الرقمنة إىل ربويل النصوص ادلطبوعة أو الصور (
سواء كانت صور فتوغرافية أو خرائط) .إىل إشارات ثنائية signe binaryباستخداـ نوع ما من أجهزة ادلسح الضوئي
12
 scaningاليت تسمح بعرض نتيجة ذلك على الشاشة احلاسوب.

 -3دور اللسانيات الحاسوبية في رقمنة اللغة العربية:

ومع ىذا التطور ينبغي تطوير وذبويد احملتوى الرقمي عن طريق التحفيز على انتاج زلتويات رقمية عربية ،وتتضمن زلتوى رقمي
ىادؼ ينمي ادلعارؼ الثقافية لدى العرب ،وأيضا ضرورة وضع اسًتاتيجية عربية ربث على انتاج احملتوى الرقمي ،ذات تأثَت
اقتصادي واجتماعي ،وثقايف وتنموي ،مع ضرورة ربسُت شبكات االتصاالت اليت تساىم يف تكتل االنتاجات ادلعرفية والعمل على
زيادة انتشار االنًتنيت باعتباره الركيزة األساس يف نشر احملتوى الرقمي ،مع وضع رلموعة من الربامج اليت تؤىل اإلنساف على
تصفح مجيع االنتاجات الرقمية العربية دوف عائق ػلوؿ دوهنا .ومن الضروري وجود برامج وتطبيقات ذات بررليات مفتوحة تسهل
عملية الولوج إليها بشكل يسَت .كل ىذا لن يعطي أكلو إال إذا مت حفظ ادللك ادلعريف ،بوضع قوانُت محاية ادللكية الفردية.
إذف اللسانيات احلاسوبية ورقمنة اللغة العربية كالعلا متشبت دبكانة اللغة العربية داخل اجملتمع ،ىذا اجملتمع الذي صار
مستهلكا وقائما على أدوات التكنولوجية اليت تدفع بو إىل مسايرة ما غلري داخل كينونتو ،ولبد من عدـ ابقاء يديو مكتوفتُت حوؿ
ما غلري أمامو وإال كانت لو سلطة ارادية يف التحكم يف نواتج اجملتمع بابراـ أصبعو على النحو الذي غلري عليو أقل ما ؽلكن
اعطاءه للغة ادلتحدث هبا ،واليت تكشف كينونة رلتمعنا العريب ،فينبغي منو ادلشاركة يف العمل على تقوية ادلستوى الثقايف للغة
العربية ومل ال االكثار من الناطقُت هبا ،ويكوف الشخص عنصرا ىاما يف حركة اللغة العربية.حىت تبقى صامدة ومتحملة عبء
الًتاكم التكنولوجي يف كل أشكالو.
هتم اجلميع ،وال يأيت الغد ادلشرؽ لغوياً َّإال عرب التحكم يف مقومات الرقمنة .فهذه األخَتة كفيلة
فمستقبل اللغة العربية مسألة ُّ
باحملافظة عليها وعلى اخلصوصية الثقافية يف "عامل متعدِّد" .إ ّف ما ػلسب للغة العربية قابليتها لالستخداـ يف األنظمة الرقمية ،إىل
جانب ثرائها ادلعجمي ومرونتها الصرفية والنحوية واألسلوبية ،وقدرة نظامها الكتايب على سبثيل نظامها الصويت بكفاءة ال تضاىى،
13
وطواعيتها القًتاض األلفاظ األجنبية.
ىذا بالذات تأسست النظريات اللسانية لتحاكي الذكاء االصطناعي يف صورنة اللغة ،نظرا لثراء مستوياهتا اللسانية اليت
شغلت مكانة كبَتة يف كتب الًتاث العريب القدمي ،واليت تبقى حريصة على معارفة جد طلبوية ذلا صدى تارؼلي عظيم ،إىل جانب
لغة القرآف اليت تتميز بألفاظ عديدة ذلا معاين متنوعة تكشف عن الغٌت الكثيف الذي ربملو لغة الضاد.
 ,4وسائل إلمكانية حل التحديات التي تواجهها اللغة العربية في خضم التكتل االلكتروني:

قد حظيت احمللالت اللسانية باىتماـ متزايد بادلقارنة مع احمللالت األخرى ،حيث تشكلت جل أسسها سواء على
مستوى التحليل أو التوليد انطالقا من ثنائية جذر/وزف ،ىادفة بذلك إىل بناء موارد لسانية سبكن من االشتغاؿ يف االذباىُت معا،
أي االنطالؽ من اجلذر والوزف ،والوظيفة النحوية( )...لتوليد الكلمة ،أو القياـ بعملية تفكيك الكلمة إىل عناصرىا األولية
االشتقاقية والتصريفية واإلعرابية واللواصق السابقة والالحقة يف اطار عملية ربليلية تربز ادليكانزمات األساسية للكلمة .وقد
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اختلفت الطرؽ وادلنهجيات حلوسبة اللغة العربية من ظلوذج صوري آلخر منذ احملاوالت األوىل ؿ دفيد كوىن" David
14
" cohenخالؿ سنوات الستينيات ،مث تلتها مبادرات أخرى.
ىذه احمللالت ذلا أعلية قصوى يف ربليل النص العريب إىل رموز تساعد ادلربمج على تطبيقها أماـ احلاسوب ونذكر منها :ادلنصة
احلاسوبية " نوج" وىي منصة تتض من رلموعة من احمللالت اللسانية اليت تساىم يف معاجلة اللغات الطبيعية ،من بينها زللل صريف،
زللل تركييب (ضلوي) ،زللل داليل ،ويف ىذا احلُت يسعوف إىل تطوير الذكاء االصطناعي اللساين للغة العربية يف ابراز احمللل التداويل
على ربليل مقوالت لغوية من التعابَت ادلسكوكة اليت تصعب على احلاسوب إدراؾ مضموهنا ،فاحلاسوبيوف واللسانيوف يبادروف إىل
حل التحدي الذي ال زاؿ يف عمق التساؤؿ عن داللة اللفظ داخل اجلملة يف معناىا الضمٍت,

واحلل ادلتاح جلل الطلبة والباحثُت يف رلاؿ احلوسبة ىو نشر احملتوى الرقمي إىل أبعد زلطة بررلية ربتضنها اآللة ،بغية انضماـ اللغة
العربية إىل زلتوى رقمي ىائل ؽلنح االستحقاؽ لذوي البحوث يف رلاؿ البحث العلمي ،ويف تصدي االشكاالت اليت تعاين منها
اللغة و ظلطية وجود عامل أساس يف ربيُت حقائقها اللغوية الرائزة داخل التحدث الكالمي للغة العربية.

نتائج البحث:

إف التطور التكنولوجي ساىم يف تعديل الكفة بُت األحباث اللسانية  /اللغوية واألحباث احلاسوبية  /ادلعلوميات ،يف خوضهما
دلعركة التقدـ الذي أصبح غَت مقتصر على الرقمنة فحسب بل ذباوز ذلك إىل رقابة رقمية تستعد لفحص بيانات ادلسنخدمُت،
وتدرؾ أف العمل يف خضم التكتل االلكًتوين يتفرض على ادلستخدـ مطردا بكل التوجهات والتعليمات اليت ؽلكن أف غلد فيها
ضالتو حىت ليربز اذلوية اللغوية يف كومة من االختالؼ .ولعل ىذا يفًتض التسابق ضلو الرفع من ادلؤشرات الرقمية اليت تعلن عرب
الشاشة احلاسوبية ،من خالؿ :نشر زلتويات وأفكار سبضي قدما باللغة كيفما كانت ،وتسعى لتلبية أغراض لغوية منطقية صرفة
حىت تكوف منصفة للغة العربية بذات باعتبارىا لغة خاصة وموردا أساسيا لباقي اللغات.

المراجع:
ػ د .بومجعة أو علي  ،اللغة العربية والتنمية وادليسرات وادلعيقات ،لندف تشرين األوؿ /أكتوبر ،2018الناشر شركة بريطانيا،ط.1
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 Di sauseure firidinard.1916 les cours de linguistique générale.ػ
ػ تالمذة فريدنارد دي سوسَت ،زلاضرات يف اللسانيات العامة،أحباث العامل اللساين فردنارد دي سوسَت ،ط ،12من رللة ادلعرفة.
ػ د .خليل حرير الشمس ،اللسانيات احلاسوبية تنظَتا وتطبيقا ،مركز الكتاب األكدؽلي.
ػ محيدي بن يوسف ،مفاىيم وتطبيقات يف اللسانيات احلاسوبية  ،مركز الكتاب األكادؽلي.
ػ صاحل غيلوس ،رللة اللسانيات ودورىا يف رقمنة اللغة العربية ،بالبحرين  ،العدد .2018 14
_ د .بولعالـ علي ،ادلنصات اللسانية يف حوسبة اللغة العربية ،2018 ،ط ،1دار النشر بالرباط
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.73،74
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Di sauseure firidinard.1916 .les cours de linguistique générale. P :12ػ
3ػ تالمذة فريدنارد دي سوسَت , 1916 ،زلاضرات يف اللسانيات العامة،أحباث العامل اللساين فردنارد دي سوسَت،من رللة ادلعرفة ،ط
،12ص3:
4ػ د.خليل حرير الشمس ،اللسانيات احلاسوبية تنظَتا وتطبيقا ،ط 1مركز الكتاب األكدؽلي،ص 9:بتصرؼ.
5ػ محيدي بن يوسف ،مفاىيم وتطبيقات يف اللسانيات احلاسوبية ،ط 2مركز الكتاب األكادؽلي ،ص9:
6ػ محيدي بن يوسف ،مفاىيم وتطبيقات يف اللسانيات احلاسوبية ،مركز الكتاب األكادؽلي ،ص11:
7ػ نفس ادلرجع السابق ،ص11،12:
 8ؼ :تعٍت فعل ،الصفة الًتكيبية /النحوية للمكوف داخل البنية.
9ػ ت : 2تعٍت اؿ التعريف ادلكررة مرتُت يف اجلملة الًتكيبية ،فيستحسن اجلمع بُت التعريفُت الظهار أف عملية رقمنة اللغة سبشي بطريقة
رياضية دقيقة.
10ػ فا :فاعل صفة تركيبية /ضلوية ،تدؿ على الذي يقوـ بالفعل.
11ػ مف:مفعوؿ بو ،صفة تركيبية  /ضلوية ،تدؿ على الشيئ الذي أقيم عليو الفعل.
12ػ رقمنة ومحاية الًتاث العريب ، 2016،مركز ىوردو لدعم التعبَت الرقمي ،القاىرة،ص16:

13ػ صاحل غيلوس رللة اللسانيات ودورىا يف رقمنة اللغة العربية ،العدد  14بالبحرين،2018 ،ص44:
 14ػ د .بولعالـ علي ،ادلنصات اللسانية يف حوسبة اللغة العربية ،2018 ،ط ،1دار النشر بالرباط ،ص44:
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