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  فجوة العقل اللغوي العربي
  د.نبيل علي

  مقدمة : التخلف اللغوي وعواقبه الجسيمة

د، وتعوق  دد الجھ ة، وتب دة، وتحرم الدق ة، تصدع الوح ل لغوي ى عل ود إل ا تع إن آفات حياتنا في جمھرتھ

م تسامي الروح والجسد والعقل والقلب، ھذا ما خلص إليه أمين الخولي منذ ما يق ا، ول رب من سبعين عام

ة تواجه تحديات يوماً نكن  ة العربي ا اآلن واللغ ا إليھ در حاجتن ة شيخنا العظيم ق ل حكم ى تمث في حاجة إل

ً جسام الم األخرى،  ا ل لغات الع ا مث ا ، مثلھ د فرضت عليھ ة، فق إزاء النقلة النوعية الحادة لمجتمع المعرف

ذي تلعب في ع ال ه ضرورة تلبية مطالب ھذا المجتم اني في ذي تع ا، في ذات الوقت ال ة دورا محوري ه اللغ

ى  واء عل ت، س د أظھرت اإلنترن ا، وق ا وتوثيق ا وتوظيف ا وتعليم را وتعجيم ادة: تنظي ة ح ة من أزم العربي

ادت تصبح عاھة حضارية  ى ك ي ترسخت حت ة الت ة الطاحن ذه األزم دة ھ صعيد البحث أو البث، مدى ح

أن شوھاء تلطخ جبين أمتنا العربية، و ى أن يصرح ب اني إل ة الث انية العربي ة اإلنس ھو ما حدا بتقرير التنمي

  انتشال العربية من أزمتھا الراھنة يعد شرطا أساسيا للحاق المجتمعات العربية بركب مجتمع المعرفة.

ا من أجل  زم رأبھ في ضوء ما سبق بميسورنا القول أن فجوة العقل اللغوي ھي "الفجوة األساس" التي يل

را بعث ا ا وفك ا تنتجه: فلسفة وعلم ا أشح م لحياة في أوصال آلة إنتاجنا المعرفي التي أصابھا الشلل، وم

د في  ا رابطة العق ة لكونھ ورة المعرفي ل الث ى إشعال فتي ادرة عل ازع ـ ھي الق وفنا وتقنية، واللغة ـ بال من

ي الوح رع المعرف ة ـ الف ي ـ أي اللغ املة، فھ انية الش ة اإلنس ة المعرف ن خريط بكة م رد بش ذي ينف د ال ي

انية،  ة وإنس وم: طبيعي فة والعل ع الفلس تثناء؛ م ة دون اس روع المعرف ع ف ع جمي ة تربطه م ات الوثيق العالق

ا،  ة عليھ ات، وفضل اللغ ا المعلوم ة، بفضل تكنولوجي ت اللغ د أقام ھا، وق تالف أجناس ى اخ ون عل والفن

  د يوم فيما يعرف حاليا بھندسة اللغة وتكنولوجياتھا. عالقات مع الھندسة والتكنولوجيا تزداد وثوقا يوما بع

يا كي ال ينسحق اإلنسان العربي  من جانب آخر، فإن رأب فجوة العقل اللغوي العربي أصبح مطلبا أساس

ا  أمام إعصار المعلومات الجارف لإلنترنت، والذي يحمل في تياره كما ھائال من البيانات اللغوية، وھو م
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واؤه وتقط ذر احت ةيتع رة وطيع ة مبتك ائل لغوي ا دون وس ره معرفي ق النصوص  ،ي ى عم اذ إل يح النف تت

  والكشف عن شبكة العالقات اللفظية والسياقية والمنطقية التي تموج بداخلھا. ،وتحليلھا وتصنيفھا

د  اھج الدراسة في معاھ لكي يتسنى للكاتب تناول فجوة العقل اللغوي العربي كان لزاما عليه أن يدرس من

در  ،ت وأقسام اللغة العربية بكليات اآلداب ودار العلوم وجامعة األزھر وكلية األلسن، وأن يمسحاللغا بالق

ة ه الدراس ذي تتطلب ا ال  ،ال بنا أنن انية، وحس وم اإلنس ات العل ة، ودوري امع العربي ا تصدره المج حصاد م

ا من نذر ستثناء ھذه المناھج، وكم ھو ھزيل ھذا الحصاد، بانفاجئ أحدا بقولنا كم ھي قديمة  قليل نذكر ھن

ة  ي تصدرھا الجامع ف" الت ة "أل ت ودوري ة الكوي ي تصدرھا جامع ة الت وم االجتماعي ة العل ه: مجل أمثلت

ي. إن نظرة سريعة  افي للمجمع اللغوي األردن امج الثق اب السنوي للبرن األمريكية بالقاھرة، وسلسلة الكت

ن ه ع دى تخلف د م راھن لتؤك وي ال ا اللغ د أن  لموقفن رعة بع ق بأقصى س المي المنطل وي الع الركب اللغ

ذه فھي ـ أي اللغة مرة أخرى ـ التي تھب لتطوير الكمبيوتر أصبحت اللغة ركيزة أساسية  اء ھ ة العلم اآلل

  قدرة الذكاء االصطناعي الذي يسعى إلى محاكاة وظائف الذھن اللغوية.

ل اللغوي بصورة طالب الكثيرون كاتب ھذه السطور أن يتناول في در ة موضوع فجوة العق استه الراھن

ة  وة أو أزم ة فج يس ثم د أن ل دينا من يعتق ديم ل ة الق مفصلة ومحددة للغاية، فما زال ھناك من حرس اللغ

  لغوية، وھا ھو ھنا يفعل بتقسيم فجوة العقل إلى ثالث فجوات فرعية ھي:

  فجوة العقل اللغوي الفلسفي •

  فجوة العقل اللغوي النظري •

  ة العقل اللغوي التطبيقيفجو •

ة  ى فجوات فرعي رة أخرى إل ى تقسيمھا م ليعود في سياق تناوله لكل من ھذه الفجوات الفرعية الثالث إل

ه  المي بصورة مختصرة يتبع ذه يعرض الموقف الع روع ھ روع الف بحديث أكثر تفصيال، وفي كل من ف

  مالمح الوضع العربي الراھن بشأنه.مجمل عن 
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  قل اللغوي الفلسفيأوال: فجوة الع

  :مسالك رئيسية ھي ةتتخذ عالقة اللغة بالفلسفة ثالث

  linguistic philosophyالفلسفة اللغوية  •

  philosophy of languageفلسفة اللغة  •

  philosophy of linguisticsفلسفة اللسانيات  •

ة ـ من جانب ـ بصفتھا إشكالية محوري ( أ ) الفلسفة اللغوية: ى اللغ ة في الفكر اإلنساني وھي تنظر إل

ويين  رز الفالسفة اللغ عموما، ومن جانب آخر بصفتھا أداة ال غنى عنھا لصياغة السرد الفلسفي، ومن أب

ا  ة بموقعھ ه اللغ دين ل ذي ت يم ال ل العظ ذا الرعي ه، ھ د راسل ونيتش دجر وبرتران ه وھي تين وفريج فيتجنش

ة  ،الذي تتبوأه حاليا في المدارس الفكرية الحديثةالمتميز  د حداث ا بع من بنيوية وما بعد بنيوية وتفكيكية وم

اذا تعني ـ بصفة عامة ـ وما بعد كولونيالية، ويمكن القول  أن الفلسفة اللغوية تنشغل بسؤال أساسي ھو: م

ان  ار اللغة؟ ويقصد بذلك ماذا يمكن للغة أن تولده وتوصله من مع ة وأفك اذا يمكن راتوصوتوأخيل ؟ وم

ا؟، ه منھ ه وتحجب ا أن تطمس واء  لھ د س ن بقص تخدمھا أو م ه مس د من ر قص ي بغي ة ف ود كامن ة لقي نتيج

  منظومة اللغة ذاتھا.

ا الموقف العربي الراھن:  را ومثري اء مثي ةشھدت نشأة الفلسفة اإلسالمية لق ة العربي ين اللغ م  ،ب ة بعل ممثل

تالكالم، وبين فلسفة اإل د انشغل الفكر اقغريق الذي أحسن الفكر اإلسالمي اس ة بالھا، وق إلسالمي بالعالق

ان أن سعى من خالل المنطق الثالثية  ى بين الدين واللغة والمنطق، فك ببا إل ة س يم لكل قاعدة لغوي أن يق

ا لتفسير  د منھ ك نظرا األسباب وراء منطقيا كواسطة ال ب ة وذل ة ومتعمق ة بصورة منھجي ام الفقھي األحك

ة ھي حتى في مقام خصومة و ،للعالقة الوثيقة بين اللغة والنص القرآني فة كانت اللغ ذا الفكر مع الفلس ھ

وي ب اللغ ى الجان ده عل ي انصب جل نق فة" للغزال ت الفالس ي "تھاف في المحك أيضا؛ فف اؤل الفلس ؛ للتف

  فتھافت ابن رشد ـ كما يرى إمامنا ـ ناجم عن قضايا لغوية ال فكرية.

نھج وفي فكر المعاصرين كانت اللغة أيضا ركيزة أساسية، ونكتفي ھنا بمثالين: المثال األول نست قيه من م

ل العربي"في الجابري محمد عابد  ة العق ى أساس  "بني ل، عل ان اللغوي ونظام العق ين نظام البي الصلة ب

هلوفي قراءته  ه لتراث اإلسالمي يتخذ الجابري من اللغة منطلقا أساسيا لنھجه البنيوي في تناول ال ل ، والمث

ا  ة كم ا ضوالثاني نستقيه من اإلسالميات التطبيقي دع إطارھ زة أساسية  محم ة ركي ذا من اللغ أركون متخ
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ات عاجزا عن -تأصل العالقة الفلسفيةوبرغم لھا،  ه ب ذا الفكر في حداثت اللغوية في فكر السلف إال أن ھ

  إعادة الوصال بينه وبين الفلسفة ويرجع ذلك ـ في رأي الكاتب ـ إلى عدة أسباب من أھمھا:

ة  تصور البعض أن النص القرآني لن تكون له القدرة • فافية التام افتراض الش أثير إال ب اذ والت على النف

ذي في  نفس، وال ذي في ال ى المعنى ال ي "دال عل د الغزال للغة في نقل المعاني، فاللفظ لدى أبي حام

تتار والغموض  فافا، فاالس القطع ـ ليست وسيطا ش ة ـ ب ان"، واللغ النفس ھو مثال للموجود في األعي

ة ف ائص جوھري از خص بس والمج تحالة والل ة اس انيات الحديث ت اللس ا أثبت ة، وكم ة اللغ ي منظوم

ة  ظ المطابق ين اللف ك وب ع (ذل ة للواق ة اللغ تحالة مطابق ديث اس نص الح م ال ت عل ذلك أثب ى، ك للمعن

هالموجود في األ رآة ل ع ال م ذا الواق ل لھ ة مجرد تمثي  ،عيان)، فمھما بلغت قدرتھا ودقتھا ستظل اللغ

افة ا ك المس اك تل ين اللوستظل ھن ي تفصل ب علت الم الواق ي ع ه ف ا يشير إلي ال فظ وم ، وسيظل اكتم

ر دوما ومنفتحا  أً مرجالمعنى اللغوي  ة على التغي ا ظلت الجماعة الناطق ة طالم ا ـ باللغ دھا دوم ـ كعھ

إن نصنا المحوري يظل  ،إلى ما سبق القول إيابا أحيانا. خالصةومفاجئة كرة بتبصورة مھا تستخدم

ى ال ادرا عل ه ـ ق يس من سلطة أحد أن يحرم معاني ة، ول فافية اللغوي دم الش رغم ع اذ والتواصل ب نف

، والتوسع المجازي ،واحتمال تعدد التفسير ،باستثناء ما يتعلق بثوابته ـ من حقھا في التغير واالستتار

  فھذا الحرمان يسيء أشد اإلساءة إلى الزمنية ھذا النص الفريد وعالميته.

سالمي أن يتخلص من حساسيته المفرطة تجاه معظم الفلسفات الحديثة التي أولت عدم قدرة الفكر اإل •

ي سعت  ة الت ل الوضعية المنطقي را، مث ا كبي ة اھتمام ى إشكالية اللغ ة منضبطة لصياغة إل وضع لغ

ة التي  فة التأويلي بس، والفلس المقوالت المنطقية والنظريات العلمية بصورة ال تحتمل الغموض أو الل

دى نيتشة السعت إلى تح دم ل فة الع ا تاشي سوء الفھم الذي ينجم عن وسيط اللغة، وفلس ا ي يطالبن فيھ

ة  ام من صنع اللغ ى أوھ ة نظره ـ عل ي وجھ د قامت ـ ف ا فق ل حصاد معارفن ي ك ادة النظر ف بإع

دجر ال دى ھي فة الوجود ل ابقة، وفلس تخداماتھا الس ا ورواسب اس ا وتكتيكاتھ ا تومجازھ ا ي يطالبن فيھ

ر تھا عصاناللغة إلى منابعھا األولى واسترداد  بإرجاع ا عب وطھارتھا بتخليصھا مما تسرب إلى كيانھ

اتاريخ ات وافتراضات ،ھ اءات وتوجھ ار وإيح ن أفك ا األصيل  ،م تعادة وجودن ا اس ك كي يمكنن وذل

  اللغة وزيفھا أحيانا. غلزينتيجة بين أيدينا دون أن ندري الذي يفلت 
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ام  • دم االھتم اع ا  أكاديمي فتھا وثقافي ة وفلس ة المعرف دود بنظري ى الح وء عل ان الض ان تلقي ا اللت فھم

انية، أن القصوى التي يمكن  ل تصل إليھا آفاق المعرفة اإلنس ة التي تكب ة واللغوي ود الذھني ى القي وعل

  العقل في تجاوز ھذه الحدود.

ا؟، تنشغل فلسفة اللغة بسؤال محوري ھو كيف تعني اللغة؟ أ (ب) فلسفة اللغة: ة معانيھ د اللغ ي كيف تول

ار  ؟معاني ألفاظھا وجملھا ونصوصھا داخل وتتراكب مشيدة معم اني وتت ذه المع اين ھ آلف وتتب وكيف تت

  الخطاب اللغوي على اختالف أشكاله ومقاصده.

ذي يلج ل األساسي ال ا ھي المنھ فة دوم ت الفلس د كان ت اإللق وي، فكان ر اللغ ه التنظي ة أساس أ إلي مبريقي

ا من النموذ أ انطالق ة والخط رار والمحاول د والتك ج السلوكي لسكينر الكتساب الذھن اللغة من خالل التقلي

د دي  ه فردينان ق من ذي انطل ة ھي األساس ال فة بيرس الرمزي رات واالستجابات، وكانت فلس ثنائية المثي

وم ده نع أتي بع المعنى، وي ع ضليتشومسكي  سوسير في تأسيسه لنظرية للغة تتمحور حول عالقة الرمز ب

ه  أ وھو يحمل في جوف ل ينش انط من أن العق ه ك ا خلص إلي نموذجه الذھني الكتساب اللغة على ھدى مم

ى  ،بدائياتبذورا، أو  ذا النموذج عل وم ھ دا، حيث يق ر تعقي ة األكث معرفية يقيم من أبجديتھا البنى المعرفي

ة الب ا كاف ة، يشترك فيھ زة لغوي ة، أو غري د بملك ا نول ة األم من أساس أنن ا لمطالب اللغ تم تطويعھ شر، ي

  خالل التفاعل المباشر مع البيئة اللغوية التي ينمو فيھا الطفل.

كما ھو معروف تظھر حاجة الفكر العلمي إلى الفلسفة كلما اقترب ھذا الفكر من  الموقف العربي الراھن:

عب احت وعية، يص ة أو موض ات منھجي طدم بعقب دما يص وى، أي عن ارفه القص ار مش ي إط ا ف واؤھ

ننا لم نلحق بعد بالثورة العلمية التي حدثت، وتحدث، في الغرب في مجال أالنظريات القائمة بالفعل، وبما 

ى  ة؛ فعل دة األمريكي ات المتح رن المنصرم، خاصة في الوالي ينيات من الق اللسانيات منذ منتصف الخمس

ك المشارف القصوىالمرء أن يتوقع أن يظل فكرنا اللغوي بمنأى عن اقتحام عال أين ھي تل فة؛ ف  ،م الفلس

ا  ا أن نضيف ھن ك؟!، ولن ل ذل ى فع تحثه عل ي تس ات الت ك العقب ى إوتل ي أدت إل باب الت م األس ن أھ ن م

ال  ة ھو إھم ذي ضمور مساھمة الفكر العربي في مجال فلسفة اللغ ى ال راھن لشق المعن ا اللغوي ال فكرن

ة يمثل ـ كما أشرنا أعاله ـ اإلشكالية المحو ك نوصيه بمراجع رية لھذه الفلسفة، لمن يريد أن يتحقق من ذل

ى الجوانب  ذا الفكر عل ز ھ رى مدى تركي قائمة البحوث والدراسات التي تصدرھا المجامع والجامعات لي

  الصورية للنحو والصرف والمعجم.

ة وال يعني ما سبق أن نستكين فلسفيا ر من اإلعلى جبھة اللغ ة الكثي ا زال في الجعب م ، فم شكاليات التي ل

  الفلسفي بعد، من أمثلة ذلك: يتطرق إليھا الفكر اللغوي
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ة  � ين جدل الذاتي ائرا ب عالقة اللغة بفلسفة المخ خاصة فيما يتعلق بمفھوم الوعي الذي مازال زائغا وح

  والموضوعية.

وي، وھو عالقة اللغة بخارجھا، وعالقة المقال بالمقام وبخلفيات وقدرات المشاركين في الحدث اللغ �

  ما تتصدى له حاليا البرجماتية اللغوية التي ما زالت  مجاال معرفيا بكرا.

ة � ا زالت ـ ھي األخرى ـ في  ،عالقة اللغة بالفلسفة االجتماعية الجديدة وليدة مجتمع المعرف ي م والت

  مراحلھا األولى.

انيات:  ـ ( ج ) فلسفة اللس د وصفھا ب ى ح ة وتضاربت إل ات اللغوي ددت النظري انية"، تع "الحروب اللس

ا  د م وھو ما أغرى رائد اللسانيات الحديثة ناعوم تشومسكي أن يسعى إلى لم شملھا في نظرية شاملة توح

ة يغوص بين ھذه النظريات اللغوية، وكان ال بد لمسعاه الطموح ھذا أن  ا عن إلى جوھر منظومة اللغ بحث

تحكم في أداء  ةالحد األدنى من العناصر التي ت ذه المنظوم ا  ،ھ ا تفسير ظواھرھ والتي يمكن من خاللھ

ه  دو علي ا نب رغم م ة ب ات اللغوي ين النظري ربط ب م المشتركة التي ت د القواس ادة ـ وتحدي من اختالف، ـ ع

ذه واقتصادية استخدام المخ البشري  وارده ولتكتمل الحلقة يربط تشومسكي بين عناصر الحد األدنى ھ لم

ى أساس أ ام الفسيولوجية عل ة في القي وارد الممكن ل الم ى استخدام أق ه ـ إل م طبيعت ل ـ بحك ذھن يمي ن ال

ة  ،بوظائفه اللغوية ة المرتقب ه للمواجھ سواء في توليد المنطوقات اللغوية أو فھمھا، وربما يكون ذلك توطئ

ة ضرورة التعامل من خال ة العلمي ل عدد بين اللغة والبيولوجيا الجزيئية، حيث تستلزم مثل ھذه المواجھ

محدود من المعطيات المتبادلة حتى يمكن محاصرة ظاھرة ھذا التداخل العلمي الشائك وصياغتھا بصورة 

  منھجية منضبطة.

ق  ا يمكن أن نطل ا م ور حالي ى الفكر الفلسفي، حيث يتبل ة عل ورة التنظيري ذه الث نعكس ھ وكان ال بد أن ت

فة، ال  عليه "فلسفة اللسانيات"؛ فلسفة تقيم صرحھا ھذه المرة من "أسفل إلى أعلى"؛ من النظرية إلى الفلس

ة والنموذج  لفا في حديثنا عن اإلمبيريقي ا أشرنا س ة كم من "أعلى إلى أسفل"، أي من الفلسفة إلى النظري

  السلوكي لسكينر، ورمزية بيرس ونظرية دي سوسير، وعقالنية كانط والنموذج الذھني لتشومسكي.

فة إمتوقع ف كما ھو الموقف العربي الراھن: ن الفكر اللغوي الفلسفي لدينا لم يتأھل بعد لبدلي بدلوه في فلس

ي ة اللسانيات حيث لم يستوعب بعد معظم النظريات اللسانية الت ذه الفلسفة الجامع ا ھ وم عليھ الرغم تق ، وب

ل فرصة  ة يمكن أن يمث ات العلمي ا من النظري ة من ذلك فإن بناء الفلسفة من أسفل إلى أعلى انطالق مواتي
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فتناإل ا وفالس ين علمائن ة ب اد أن يغيب عن ساحتنا الفكري ازالوا ينظرون  ،حياء حوار ك ا م فمعظم علمائن

م في الفكر الفلسفي الحديث، ونوصي  ،بريبة إلى جدوى الفلسفة ومعظم فالسفتنا لم يدركوا بعد دور العل

  بقراءة ما كتبته د. يمنى الخولي في ھذا الصدد.

  
  النظري ثانيا: فجوة العقل اللغوي

  المقصود بفجوة العقل اللغوي النظري 1:  2
  شقين أساسيين:إلى منظومة اللغة تنقسم إجماال، 

ذي تعمل grammarشق النحو  • د ال ام القواع ي نظ ل ف ه : ويتمث ا ل ة من وفق ة المختلف روع اللغوي الف

  .semanticsوداللة  syntaxوتركيب  morphologyوصرف  phonologyصوتيات 

: ويتضمن قائمة مفردات اللغة، ومعاني ھذه المفردات، والعالقات الداخلية التي lexiconشق المعجم  •

ذكورة أعاله، تربط بينھا، والعالقات  ة الم روع اللغوي ردات والف اني المف الخارجية التي تربط بين مع

ا بالصيغة الصرفيةاللفظ معنى كعالقة  رد بھ ة التي ي نصاللفظ ، وعالقته بالسياقات النحوي  ،داخل ال

اه، وھي ا ذلك لسياقات التي تحدد معن اره ـ أي وك الواقع خارجه باعتب ة المعجم ككل ب ة منظوم عالق

  المعجم ـ ھو خط المواجھة األول بين اللغة والعالم الذي تسعى إلى تمثيله وتمثله.

ذه السلسلة  ادم في ھ ال ق سنتناول ھنا فجوة العقل العربي النظري فيما يخص شق النحو حيث سيتناول مق

  المعجم العربي. فجوة

ول ة ،يمكن الق ديدي  ،بصورة عام ببين أساسين ش ى س دينا يرجع إل وي النظري ل ل اللغ أن ضمور العق

  االرتباط ببعضھما وھما:

  جفاف الروافد العلمية التي تصب في مسار التنظير اللغوي. •

  التخلف عن مواكبة ما أفرزته الثورة اللسانية الحديثة من نظريات ونماذج ومناھج •

  
  جفاف الروافد العلمية 2:  2

نتناول ھن ،كما أشرنا سلفا م  اأقامت اللغة عالقات وثيقة مع جميع فروع المعرفة اإلنسانية، وس د أھ الرواف

ر اللغوي الحديث وم  ،العلمية التي تصب في مسار التنظي ذه العل د قسمنا ھ فة ـ وق ا لمصطلحات فلس وفق

وم صورية  ـ العلم ى عل ة  ،واإلحصاء والمنطقھي الرياضيات  formalإل وم إخباري  informativeوعل
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نفس م ال ي عل ة  ھ م اإلناس ا) وعل اء (البيولوجي م األحي اء) وعل ة (الفيزي م الطبيع اع وعل م االجتم وعل

ا) ا ، (اإلنثروبولوجي ا متخصصا كم ا ازدواجي وم األساسية علم ذه العل ع كل من ھ ة م اء اللغ د أثمر لق وق

  التالي: يوضح الجدول

  دواجي زاال اللسانيالفرع   علوم صورية
  الرياضيات

  المنطق 

  اإلحصاء

  اللسانيات الرياضية

  علم اللغة المنطقي

  اللسانيات اإلحصائية

  دواجيزاال الفرع اللساني  علوم إخبارية

  النفسي ةعلم اللغ  علم النفس

  علم اللغة االجتماعي  علم االجتماع

  علم طبيعة األصوات (الفونتيك)  علم الطبيعة (الفيزياء)

    األنثروبولوجيةاللسانيات علم   علم اإلناسة (االنثروبولوجيا)

  علم اللغة البيولوجي  علم األحياء (البيولوجيا)

  
ة  ،زدواجي ثنائي االتجاهوكثيرا ما يكون ھذا الفرع العلمي اال م اللغ فكما أن ھناك ـ على سبيل المثال ـ عل

ر اللغ نفس أداة للتنظي م ال ذ من عل ذي يتخ ا يخص النموذجين السلوكي النفسي ال لفا فيم ا أشرنا س وي كم

ان  والذھني، ھناك أيضا علم النفس اللغوي الذي يتخذ من اللغة أداة للتنظير النفسي كما نجده عند جاك الك

  الذي ربط علم نفس الطفل بلغته األم ال بثدي أمه فقط كما في الطرح الفرويدي.

دينا على اتسااستدالله كان يمكن للكاتب في صدد  ى أن يكتفي ع فجوة عقلنا اللغوي القطري ل باإلشارة إل

ية ة األساس د العلمي ذه الرواف ع ھ ة ،أن جمي وم ازدواجي ن عل ه م ا أفرزت د تال  ،وم ا ج ا لھ اھج مكان ي من ف

ذا ، إال وكثير من مراكز بحوثنامعاھدنا وكلياتنا  ة على ھ رك القارئ/القارئ ر الالئق أن يت وجد أنه من غي

اول المستوى من التعميم  ديد لذا فقد رأى أن يتن ة بإيجاز ش ة االزدواجي وم اللغوي واردة في كال من العل ال

  .الجدول أعاله

ھي االستخدام الالمحدود لموارد محدودة، بمعنى أن الجماعة ـ كما قيل ـ اللغة  ( أ ) اللسانيات الرياضية:

ى  ادرة عل ا ق ل دوم ة تظ ة باللغ دد الناطق أتي بع ابيأن ت ن التع ائي م اني النھ اظ والمع تحداث األلف ر واس

رياضية  ةعادلبم، فالحتواء ھذا الالنھائي اللغوي ىالوسيلة المثلواالستعارات وما شابه، والرياضيات ھي 
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ى التع امل واحدة يمكن اختزال حاالت عديدة من التجليات اللغوية وذلك بفضل قدرة الوسائل الرياضية عل

ل  ، فرمز مثلمع الرموز والعالقات المجردة ال أو األسماء "ف" أو "س" مثال يمكن أن يمث ة األفع كل فئ

ث ،فئة جزئية منھاأو  ق م ة التواف ق الفعل مع الفاعل في وعالقة مجردة كعالق ى تواف دل عل ال يمكن أن ت

وع  ددالن ى ..،) والع ان عل ان تتفق ال: النظريت فة والموصوف (مث اً ، أو الص ا ونوع ددوتأنيتعيين ا وع  اث

  .)مرأتان جميلتان ، الرجلين الكريمينا(مثال:  وإعرابا

ة  المنطق ـ كما يعرف أحيانا ـ (ب) علم اللغة المنطقي: اء اللغ ا أن يكون لق ھو نحو العقل، لذا كان طبيعي

ام األول، وحتى وقت قريب  بالمنطق لقاء ساخنا وحاسما نظرا لكون الفعل اللغوي ھو فعل عقلي في المق

ة  ى حد سواء كانت قناعة كثير من اللغويين والمناطق ة ال يمكن أن تخضع للمنطق عل أن اللغات الطبيعي

ا شاس اك اختالف ث إن ھن ه حي ا أسس ل والت المنطق الصوري كم ة ومق ات الطبيعي والت اللغ ين مق عا ب

ين طنابھاإأرسطو؛ فشتان بين مرونة اللغة والتباسھا وغموضھا وحذفھا و صرامة المنطق األرسطي ، وب

ا أو حذفا أو فائضا، إال  ات الصريحة التي ال تحتمل غموضا أو لبس القاطع الذي ال يتعامل إال مع العالق

دالليين  "ل العلميالخج"أن ھذا  ويين ال ك اللغ د أولئ ى ي بدأ يتالشى تدريجيا ليرتد إلى الطرف النقيض عل

اول إشكالية  دخل الطبيعي لتن من أصحاب النظرة الجريئة التي ترى أن المنطق ـ وال شيء سواه ـ ھو الم

ون بمنطق أرسطو ى  ،اللغة من بوابتھا الذھبية، فراحوا يرتق ى رتب أعل من المنطق منطق األساس، إل

يمكنھا التعامل مع طبيعة المقوالت اللغوية السالفة الذكر، وقد نجح أھل اإلنجليزية والفرنسية في صياغة 

  منطقية مما جعلھما مؤھلتين للتحليل الداللي الدقيق. ئةيقواعد لغتيھما في ھ

ل أساليب  م علم اللغة اإلحصائي منذ أواخر القرن التاسع عشراستخد (ج) علم اللغة اإلحصائي: في تحلي

ة  اط تركيبي ة من حروف وكلمات وأنم ة المختلف واتر الوحدات اللغوي الكتاب من خالل إحصاء معدالت ت

ة ونحويةولوازم لفظية  رن العشرين نقل اني من الق ، وقد شھدت اللسانيات اإلحصائية في بداية النصف الث

ة المعلـ ألول مرة ـ نوعية مثيرة بظھور نظرية المعلومات التي مكنت  مستخدمة في ومات من قياس كمي

ى أساسھا ، نظرية االحتماالتذلك  ة وقد قامت عل ل النصوص اللغوي دة في تحلي اس دراسات عدي ا بقي م

ى أساس إحصائيإلى تحليل نصـ بدوره ـ تحمله من كم المعلومات وھو ما أدى  ، وص األدب والشعر عل

  معايير كمية.فقا لودراسة أدبية األدب وشعرية الشعر على أسس موضوعية أمام الطريق وھكذا فتح 

نفس ( د ) علم اللغة النفسي: م ال ى  ،أشرنا في مواقع سابقة إلى عالقة اللغة بعل ا باإلشارة إل وسنكتفي ھن

نفس  م ال ة في مجال عل د في إطار البحوث الجاري ام متزاي ما يحظى به علم النفس اللغوي حاليا من اھتم
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يا وكذلك في مجال سبر أغوار المخ البشري، حي ،المعرفي دخال أساس ة م ة الذھني د الوظائف اللغوي ث تع

ه  ا تتسم ب ك لم ا، وذل ذه لكشف الكيفية التي يعمل بھا المخ البشري عموم سواء  ،من وضوحالوظائف ھ

الوظائف ، وھي تختلف في ھذا عن أو كتابةتحدثا راءة، أو مخرجاتھا فيما يخص مدخالتھا: استماعا أو ق

  بملكة اإلبصار على سبيل المثال. الذھنية األخرى كتلك المتعلقة

ة  ةظاھرة اجتماعية، على أساس أن مھموھو يتناول اللغة بوصفھا  (ھـ) علم اللغة االجتماعي: ـ في  اللغ

ام األول ـ  ة منظارا المق ار اللغ ة، وباعتب ة المختلف ام بالوظائف االجتماعي ھي أداة التواصل من أجل القي

  معانيھا وفقا للسياق االجتماعي. ر من ثقافة إلى أخرى، وتتحددنرى من خالله العالم، لذا فھي تتغي

رى أن  ذي ي د في الفكر الحديث ال ام متزاي اعي باھتم ي داء األويحظى علم اللغة االجتم ھو لمجتمع لالكل

ة  ة والتربوي ادية واإلعالمي ية واالقتص ات السياس ه: الخطاب ي كيان ري ف ي تس ات الت ابع للخطاب ر ت متغي

ة واإل ع والديني ي للمجتم ذكاء الجمع ى أن ال ة، إضافة إل ات وثيق ة بعالق ع اللغ رتبط م ا ي ة، وجميعھ بداعي

ة ئبأسره يتوقف على أدا املفضاء ه اللغوي سواء من حيث الشفافية اللغوي رأي الع أو  ،public sphere ال

  فاعلية التواصل اللغوي بين األفراد والمؤسسات التي تعمل في حقل إنتاج المعرفة وتوظيفھا.

ى دراسة  يعة األصوات:(و) علم طب دايتھا عل ة في ب اء باللغ ة الخصائص اقتصرت عالقة الفيزي الفيزيائي

ك  وي (الفونتي معphoneticsللصوت اللغ ازي النطق والس ل جھ ة عم ار دراس ي إط ذه  ،)، ف مل ھ وتش

ا و ،واإلشباعام غ، واإلدوالترقيقوالتفخيم  ،مثل الجھر والھمسالمتضادة عددا من الثنائيات الخصائص  م

ردة شابه ة الصوتية الصغرى كأصوات نطق الحروف المف ه بوحدات اللغ تم الفونتيك في بدايت د اھ ، وق

ا. يتجه الفونتيك  syllablesيمات) أو نطق المقاطع الصوتية ن(الفو ا أحيان من ثنائيات الحروف، وثالثياتھ

ا ي ل فيم ر للحم ة األكب دات اللغوي وتية للوح ائص الص ة الخص ى دراس ديث إل يم الح اط التنغ رف بأنم ع

intonational patterns ي للحمل نمط التركيب ا لل يم انفت ،التي تختلف وفق ة غ ة الخبري ى سبيل لجمل ـ عل

  غيم المدح والذم.نيختلف عن تغيم أسلوب التعجب نتاإلنشائية، و ةختلف عن نمط الجمليالمثال ـ 

ة:ز  ( انيات اإلنثروبولوجي م اللس ات  ) عل أة اللغ ة بنش درس الجوانب المتعلق و ي ات وھ ي الثقاف خاصة ف

ماعة والعالقات التي تربط بين الفصائل واألسر اللغوية ، وكذلك عالقة اللغة وتطورھا بثقافة الجالبدائية، 

ر ب آخ ن جان ا. م ة بھ ي  ،الناطق ود ليف ن كل د دش وجي، وق أداة للبحث اإلنثروبول ة ك تخدمت اللغ د اس فق

ر اللغوي الحديث س واشتر ه التنظي ا خلص إلي وي بم األنثروبولوجيا اللغوية حيث استھدى في نھجه البني
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ا و دو عفوي ذي يب ة، وال تخدام اللغ اھر اس ن أن ظ ل م ا، ب وائيا أحيان ن بطن بداخليعش قا م ا منس ه نظام

ة  نع ،اختالف أزمنتھا وأمكنتھا على ،يبحث في أساطير الشعوب العالقات ، فراح شتراوس البنى العميق

  .اثشخوص وتفاصيل األحدبرغم اختالف اللغات والنصوصھا ظاھر التي ترقد تحت المشتركة 

ة:ح( داروين حتى أ ) علم اللسانيات البيولوجي ات ل ة تطور الكائن ا إن ظھرت نظري بعض في م سرع ال

و  ات ونم ة أصل اللغ ي دراس ة ف ت النظري ين نجح ي ح ا؛ وف ات وتطورھ أة اللغ اول نش تخدامھا لتن اس

ذھن  ات ال العناصر البيولوجية الالزمة لوظائف اللغة األساسية نطقا وسمعا، إال أنھا فشلت في تفسير عملي

ه اللغوية، وھو ما  انيات تھدف إلي ا اللس ة  neuro-linguisticsاألعصابية حالي تعينة باإلنجازات الھائل مس

ذھن  ام ال ة قي ة، وكيفي للبيولوجيا الجزيئية التي يسعى أھلھا للكشف عن األساس الجيني لكيفية اكتساب اللغ

ات، أو  وين الكلم بوظائف توليد اللغة واستقبالھا، ويتردد على أسماعنا حاليا اكتشاف جين النحو وجين تك

ات الت ،بصيغة أدق ة الجين ين مجموع ا ج وم بھ ن أن يق ي ال يمك ة الت ة المركب ام اللغوي ذه المھ وم بھ ي تق

  منفرد.

و ر اللغ ة للتنظي ة المغذي ى أن العربي ي وفي ختام حديثنا عن جفاف الروافد العلمي ا أن نشير إل دو لزام يب

  على سبيل المثال ال الحصر:  ھانذكر من ،الموقف ال يخلو من بعض مبادرات ھنا وھناك

ردي  • الوعي الف ة ب ة اللغ ة عالق ي دراس وق ف نفس المرم م ال تاذ عل اوي أس ى الرخ اھمات د. يحي مس

  علم النفس المعرفي.واھتمامه مؤخرا بوالسلوك اللغوي لدى المرضى النفسيين، والجمعي، 

اھتمام د. يمنى الخولي بفلسفة اللغة ، وكذلك مبادرتھا في استخدام المنطق الحديث في دراسة بعض  •

  الظواھر النحوية للغة العربية.

  ما قام به د. إبراھيم أنيس وأبو خاطر الشافعي في مجال خصائص أصوات الحروف العربية. •

ة با • ة العربي دريس اللغ ه قسم ت اعي ما يقوم ب ة االجتم م اللغ اھرة في مجال عل ة بالق ة األمريكي لجامع

  ودراسة لھجات العامية معجميا ونحويا ووظيفيا.

  
  تخلف الفكر اللغوي النظري عن الثورة اللسانية الحديثة 3:  2
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ا، بصورة  ة ساھم في ظھورھ اذج لغوي دة نم ة ع ة المختلف روع العلمي ة والف ين اللغ أثمر التفاعل العلمي ب

ة  وأ مباشرة ل اللغ غير مباشرة، التوسع في استخدام الحاسوب في المجال اللغوي وما يتطلبه ذلك من تمثي

وع الفكر  ،بصورة منھجية منضبطة تلبية لمطالب المعالجة اآللية، وسنكتفي ھنا ى مدى تن أن كشاھد عل ب

ر اللغوي دون انسرد أدناه  دخول في التفاصيلمجموعة من ھذه النماذج األكثر تأثيرا في حركة التنظي ، ل

  :الحديثذلك كشاھد على مدى ثراء الفكر اللغوي النظري و

  TSG: Transformational Generative Grammarالنحو التوليدي التحويلي  •

  GB: Government Binding Theoryنظرية الربط العاملي  •

  GPSG: Generalized Phrase Structure Grammarنحو البنية العامة للمقولة اللغوية  •

  CSG: Case Grammarعراب من منطلق داللي نحو حاالت اإل •

  LFG: Lexical Functional Grammarالوظيفي المعجمي النحو  •

  SG: Stratificational Grammarالنحو المتعدد الطبقات  •

  CG: Categorical Grammarالنحو المقولي  •

  RG: Relational Grammarالنحو العالقي  •

  HPSG: Head-driven Phrase Structure Grammarنحو بنية الجملة على أساس الرأس  •

  MG: Montague Grammarنحو مونتاجيو  •

ي نھج التحليل ة أسير ال ة العربي ر اللغ زمن مازال تنظي ه ال ذي عفى علي ة من ال ى إعطاء أمثل ائم عل ، والق

ى ادر عل د  حاالت االطراد والشذوذ فقد حل محله ما يعرف بالنھج التوليدي ذي األساس الرياضي الق تولي

  .في لغة ماجميع المنطوقات الممكنة 

دد  ي لع ة لتطبيق جزئ ھناك بعض محاوالت متناثرة قام بمعظمھا دارسون عرب في الجامعات األمريكي

ن  دود م اذجمح اله النم ذكورة أع ي الم ازه ف م إنج ا ت رز م ن أب ويلي، ولك دي التح و التولي دا النح ، وتحدي

دا ه عب ام ب رة من تطبيق النحو القادر الفاسي الفھلتنظير للعربية ھو ما ق ه المبك المعجمي ري في مراحل

وظيفي  ه ال ا يخص تبني وازي" فيم اء الم ي "البن ه ف ا أضاف ل ة، وم و العربي ن نح ب م دة جوان ى ع عل

ربيتين، والنموذج  ة الع ة والجمل اء الكلم الصريح لنظرية الربط العاملي وتطبيقه لھا على بعض حاالت لبن

ام الكاتب شبه المكتمل الذي قام بوضعه  وذج النحو الع ة باستخدام نم لتطوير نظام إعراب آلي للغة العربي
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ات تم في إطاره صياغة . GPSGللمقوالت النحوية  ة لتركيب ة شبه كامل ة بتغطي ة العربي نحو رياضي للغ

  ألف قاعدة. 20الجملة العربية، خبرية وإنشائية، بسيطة ومركبة، بلغ عدد القواعد ما يقرب من 

  
  عقل اللغوي التطبيقيثالثا: فجوة ال

  المقصود بفجوة العقل اللغوي التطبيقي 1:  3

ة  يقصد بفجوة العقل اللغوي التطبيقي تخلف فكرنا اللغوي في توظيف اللغة عمليا في المجاالت االجتماعي

  واالقتصادية المختلفة وقد رأينا أن تقسمھا إلى أربع فجوات فرعية ھي:

  فجوة العقل اللغوي التربوي •

  عقل اللغوي اإلعالميفجوة ال •

  فجوة العقل اللغوي اإلبداعي •

  فجوة العقل اللغوي التكنولوجي •

  :بإيجازكال منھا فيما يلي وسنتناول 

  يتناول علم اللغة التربوي أمورا عدة من أبرزھا:( أ ) فجوة العقل اللغوي التربوي: 

  قين بھا.طاأو كلغة ثانية لغير النسواء كلغة أولى للناطقين بھا،  ،األمور المتعلقة بتعليم اللغة وتعلمھا •

  دور اللغة كأداة لتنمية القدرات الذھنية واإلبداعية. •

  تنمية روح االنتماء الثقافي والوطني لدى الناشئة من خالل توطيد ارتباطھم بلغتھم األم. •

ا، الموقف العربي الراھن: ا ومتعلم ا ومعلم ا: منھج ا وتعلمھ ومن  تشكو العربية من أزمة حادة في تعليمھ

دريس أخطر القضايا المتعلقة في عالقة اللغة بالتربية ھي تلك الخاصة بتعريب  ول، ت وم، ويمكن الق العل

د أصابه الترھل إبصفة عامة،  وي ق ا اللغوي الترب ة عاجزا عن إذ ن خطابن ه القديم ر مقوالت ال يني يجت

ام يشكو من تبع ه الخروج من فلك الدوائر الخبيثة، في إطار فكري تربوي ع د غابت عن ة مترسخة، وق ي

  رؤية المناھل الجديدة التي تتيحھا تكنولوجيا المعلومات من أجل تجديد منطلقاته وتحديث أساليبه.

ا  ال عنھ ا يق ل م ة فأق ة واإلبداعي درات الذھني ة الق ة بتنمي ة العربي ة اللغ ا يخص عالق ا فيم ة أأم ا مھمل نھ

وي ويرجع ذلك إلى ما سبق ذكره من قصور بحوث علم ال نفس الترب م ال نفس اللغوي، واألمر بالنسبة لعل

ة  ذين ليس أحسن حاال، فمعظم باحثيه من ذوي الخلفية التربوي دون ال ى ـ أصال ـ يفتق ياألساس إل  المعرف

ة على صعيد علم النفس  الالزم ة في تنمي ا يخص القصور في استخدام اللغ ، وال يختلف األمر كثيرا فيم
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اعي متضافرا مع تندر حيث  االنتماء الثقافي والوطني ة االجتم م اللغ ذلك في مجال عل البحوث المتعلقة ب

  نظيره النفسي.

  ة من أبرزھا:اإلعالمي أمورا عد اللغوييتناول الفكر (ب) فجوة العقل اللغوي اإلعالمي: 

ديولوجي  • ذلك من استخدام اإلعالم كسالح إي رتبط ب ا ي ي، وم ى المتلق ة عل الة اإلعالمي أثر لغة الرس

  .وقرائهعيه لسيطرة على عقول مشاھديه ومستمل

والى  • اھيم المستحدثة التي يت ة المف ة لتغطي دة الالزم دور وسائل اإلعالم في توليد المصطلحات الجدي

اھيم  ذه المف اول ھ ى تن ة لألحداث سباق إل ه الفوري ظھورھا بمعدل شبه يومي، واإلعالم بحكم متابعت

  الجارية.بصفته خط المواجھة األول مع األحداث 

ة • ة اللغوي ة وھي القضايا  ،دور اإلعالم في نشر الثقاف ة في استخدام اللغ وتطوير الجوانب الحواري

  التي تتنامى أھميتھا مع تعدد أطوار التواصل في عصر المعلومات.

راھن: ي ال ف العرب وث  الموق االت البح ي مج اد ف ن نقص ح ا م ي عموم ي العرب ر اإلعالم كو الفك يش

ة الرسمية ذات  النظرية حيث طغى ه المؤسسات اإلعالمي على ھذا الفكر الطابع العملي الذي تفرضه علي

ي  عيد اإلعالم ى الص وي عل ق اللغ ال الش ى إھم ك إل ؤدي ذل ي أن ي ن الطبيع ان م ة، وك طوة والغلب الس

ري ق التنظي ن العم كو م ة تش ادرات قليل تثناء مب ا باس ا م ب ، وغالب دام تتجن مت الص ة الص إزاء ملتزم

  مسكوت عليه في لغة خطاب اإلعالم الرسمي.ال

ت  اإلعالم فمازال ة ب ة اللغ ا عالق اء مقصورة أم ى تصويب أخط اب وعل ارات الكت ة المھ ذيعين وتنمي الم

ة برغم كونه لغة اإلعالم على المتلقي وما عدا ذلك فشبه غياب تام ألثر اللغوية األساسية ،  محور منظوم

  .اإلعالم

  ة من أبرزھا:يتناول الفكر اللغوي اإلبداعي أمورا عدي: ( ج ) فجوة العقل اللغوي اإلبداع

ة من أدب وشعر،  • ون المختلف اس الفن ه، وعالقة اللغة بأجن ينما وخالف موسيقى وتشكيل ومسرح وس

ال  م الجم ه عل ق من ذي ينطل لتعريف دقيق في مسعاه وذلك باعتبار اللغة ھي النسق الرمزي األم ال

  المسرح ولغة السينما وخالفه.للغة الموسيقى ولغة التشكيل ولغة 

ا ضرب من  • ال ـ ھم ى سبيل المث األدب والشعر ـ عل ة ف ون المختلف استخالص الشق المعرفي للفن

م إالمعرفة، وصدق من قال  ا من عل اال ھن ة، ويكفي مث ن كل ما قاله العلم سبق لألدب أن سجله كتاب
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ا  ،الذكور فرويد عن نزعة الصراع النفسي مع األب لدىفيما قال به النفس  ومع األم لدى اإلناث فيم

را دة أوديب وإلكت ل  ،عرف بعق ا قب د عن عشرين قرن ا يزي ذ م ي من ا المسرح اإلغريق والتي تناولھ

  فرويد.

ة  • ا اليومي ة دور اللغة في تنمية القدرات اإلبداعية على أساس كون االستخدام اللغوي في حياتن  بمثاب

  بتكار الجديد من المصطلحات والمجازات والتعبيرات.ممارسة دائمة ومستمرة لإلبداع من خالل ا

دينا أشبه  الموقف العربي الراھن: داعي ل ا أن المشھد اللغوي اإلب دا بقولن دباء ال نضيف جدي بصحراء ج

يك ون الكالس ره اللغوي ث ال يعي ذر يحي يا يتع اغال رئيس ال ش م الجم ره منظرو عل ام، وال يعتب ون أي اھتم

ون بدونه االرتقاء بھذا الع ة الفن ا تصدره مجل ادرات مم تثناء مب ك باس ة ، وذل وم الدقيق لم إلى مصاف العل

يقى ن الموس ة بف ة اللغ ا في عالق ه حسام زكري ا يكتب د المسيح في  ،الكويتية من قبيل م ز عب اري تيري وم

ذوقا، ا وت دينا: إنتاج ون ل اس الفن  عالقة األدب بالتشكيل، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ضمور معظم أجن

ي ـ فاللغة ھي  ،وال بد لھذا الوضع أن يتغير داعنا الفن ي، وإب داعنا الفن اء إب ا في إحي ل أملن ھو ـ في المقاب

  أملنا في إحياء اللغة، وفنوننا اللغوية من أدب وشعر، ھي أھم فنوننا بال منازع. 

  لية:يتناول العقل اللغوي التكنولوجي األمور الرئيسية التا(ھـ) فجوة العقل اللغوي التكنولوجي: 

انية  • ى معالجة اللغات اإلنس ذكاء االصطناعي عل اليب ال ق أس ق بتطبي ا يتعل انيات الحاسوبية فيم اللس

  آليا.

  الدراسات اللغوية المقارنة والتقابلية لدعم جھود تطوير نظم الترجمة اآللية. •

ى • د بصورة أساسية عل ذي يعتم نفس األعصابي ال م ال ود عل  دور تكنولوجيا المعلومات في دعم جھ

  اإلعصابية.اللسانيات ويقصد به اللغوي،  هشق

دعم تكنولوجيا المعلومات لبحوث اللسانيات النصية بفضل قدرة ھذه التكنولوجيا عن الكشف بصورة  •

  .التي تنطوي عليھا النصوص التماسك السياقي والمنطقيشبكة عالقات سافرة على 

ا الموقف العربي الراھن: • وجي إنج ا العربي التكنول ة حقق فكرن زات ملموسة في مجال معالجة اللغ

ة  ،العربية حاسوبيا على مستوى الحرف والكلمة والجملة ذه اإلنجازات تطوير نظم آلي رز ھ ومن أب
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ة  اللصرف العربي والنحو العربي أدت إلى تطوير نظام لتشكيل النصوص العربي وت تلقائي ، وال يف

  .لنص التفاعلي السائد على اإلنترنتايخص  افيمالكاتب ھنا التنويه بما قام به سعيد يقطين 

رة • ود المثم رغم الجھ اإال أن ب زوف  ھ را لع التوقف نظ ددة ب اعينمھ ومي والخاص ،القط ن  ،الحك ع

وي  ذا المجال الحي ة االستثمار في ھ ة بالموجة الثاني ة العربي ا سيعوق لحاق اللغ لمعالجة اللغات مم

ات ذوالتي تھدف إ ،اإلنسانية حاسوبيا ى تطوير برمجي ةل ة التي  كي ات الراھن درات البرمجي وق ق تف

  غشيمة. توصف بأنھا


