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  لكية ا*ٓداب واحلضارة إالسالم�ة           +امعة أ*مري عبد القادر #لعلوم إالسالم�ة/ قس�نطينة                         

                      قسم ا#لغة العربية                         

  ;ٔ/  نورا89ن بوز6شة   

  يف ا#لسانيات التطبيق�ة حمارضات

  الس�نة أ*وىل ماسرت ختصص: لسانيات @امة  
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  ( ا#لسانيات احلاسوبية) @مل ا#لغة احلاسويب                                       

  متهيد:

العلمي الهائل ا_ي مكن من ٕانتاج ٔ;ج�ال  التقدموذX YسWب  ،ٔ;و+ه يف العرص احلديث التقدم التكPولوO بلغ         

، وقد  اكن لهذا التطور تmٔثري kبري @ىل  خمتلف جماالت احلياة؛ ٕاذ ٕانّه ٔ;سهم يف جتديد النظر العلمي مbطورة من احلاسوب

  وأ*ساليب اليت يطبقها العلامء يف م�اد8ن العمل املتعددة.

هذا العمل هو  بيد ٔ;نّه ال ميكن اد@اء ٔ;نّ -تعمل احلواس}ب @ىل ٔ;ساس مشابه #لعمل ا_ي يؤديه العقل الWرشي        

ت العلمية ح�ث تو+د ٔ;و+ه �شابه كثرية ب}هنام، ويه اليت جعلت احلاسوب يتفوق @ىل إالجنازا  -مطابق #لعمل هناك

ٕاّن إالجنازات والن�ا�ات العلمية واحلضارية الالحقة ما اكنت لتmٔ�ذ نصيهبا ٕاال بوجود  ؛السابقة، بل �س�تطيع ٔ;ن نقول

  احلاسوب ا_ي سا@د @ىل �ل مش�هتا املعقدة وجتاوز عق�اهتا. 

 ،ا@ات اليت  ميكن ٔ;ن يقد�ا احلاسوبٕاىل �لقة الوصل بني إال�سان وبني إالبد  –مPذ البداية  –لقد ت��ه العلامء        

ٔ;ال ويه ا#لغة اليت يتعامل هبا احلاسوب و هبا نتعامل معه، و_Y تو�ت ٔ;نظار العلامء ٕاىل إالفادة من دينام�ات ا#لغات 

  اتتطويع تقPيات احلاسوب خلدمة ا9راس هذا من �ة، ومن �ة ٔ;خرى ٕاىل  إال�سانية يف بناء النظام ا#لغوي #ل�اسوب

ا#لغوية صو¥ ورصفا وحنوا ومعجام ودال¡، وقد ٔ;دى هذا ٕاىل والدة فرع من فروع ا#لسانيات التطبيق�ة هو : ا#لسانيات 

    احلاسوبية ٔ;و @مل ا#لغة احلاسويب.



لعمل ا_ي يدرس ا#لغات الطبيعية ا ؛ اليت تعرف بmٔهنا: ا#لسانيات رئ}سني ٔ;وهلام:  مكوننيم هذا العمل @ىل يقو             

تقدمي وصف وهيدف هذا العمل ٕاىل سواء ٔ;اكنت ت© ا#لغات مPطوقة ٔ;م مكbوبة،  ، يف ذاهتا و_اهتادراسة @لمية إال�سانية 

القوا@د اخلاصة اليت تضبط كذا حتديد ا#لغات، وتفسريها، واس�تخراج القوا@د العامة املشرتكة ب}هنا، و  شامل ٔ*ب��ة

مبا حيتويه من  توظيف احلاسوبتطويع و ، ويقصد هبا، احلاسوبية و²±هيام. بني العنارص املؤلفة للك لغة @ىل �دة العالقات

  من مجيع جوا±هبا. ، وسعة ختزي��ة هائ¹، يف �دمة ا#لغةدق�قةٕاماك6ت ر·ضية 

يعىن ¿س�ت¾دام ويه عبارة عن @مل   ؛فا#لسانيات احلاسوبية @مل ب}ين  تتالىق ف�ه  ا#لسانيات  و@لوم احلاسوب      

  احلاسوب وتطبيق مPاجه العلوم املعمتدة يف دراسة ا#لغة.

وبيان العالقة بني ا#لسانيات واحلاسوبية البد من تقدمي حملة ¥رخيية موجزة ، ديد مفهوم ا#لسانيات احلاسوبيةق�ل حت     

                        . عن �شmٔهتا 

  :حملة ¥رخيية موجزة_ 1

 تقPية تطورتمث  ،  1948حتديدا يف س�نة  العرش8ن القرن من أ*ول النصف ٔ;واخر يف احلاسوب �از ا�رتاع مت       
وحىت  ظهور اجليل  1951مPذ ظهور اجليل أ*ّول من احلواس}ب ا*ٓلية  س�نة  مذهال تطوراً  الس�نوات @رب اجلهاز هذا

 حتديد الصعب منٕانه ف العامل مس�توى @ىل ا#لغة دراسة يف احلاسوب اس�ت¾دام بدء عن  ٔ;ما ، 1991اخلامس  مPه س�نة 
  .Ô ¥رخي
 جمال يف 1954 @ام جبامعة جوج ¥ونالعمل يف ا#لسانيات ا*ٓلية يف قسم ا#لسانيات  بد;ٔ فعىل املس�توى أ*مر8يك       
املعاجلة بداية امخلس��ات من القرن املايض شهدت م�الد  من ا#لغات أ*خرى ٕاىل إالجنلزيية، وهذا يعين ٔ;نّ  ا*ٓلية الرتمجة

، مث 1956ا*ٓلية #لغات الWرشية من �الل العناية ¿لرتمجة ا*ٓلية، وقد عقدت  _Y مؤمترات يف مكربجي شهر ٔ;كتوÚر 
مهن�ا يف خمترب ٔ;خرج  لاكن ;ٔوّ و  ، كام اهمتت اßتربات هبا (الرتمجة ا*ٓلية)1960موسكو مث  1958موسكو شهر ماي 

بيد ٔ;ّن   ، )IBM، وكذا مركز البحوث التابع (1961الرتمجة ا*ٓلية هو خمترب +امعة جورج ¥ون ا_ي طبقه ¿لفعل س�نة 
الرتمجة ا*ٓلية يه مشلك خيص  بعض الباحæني  يعتقد ٔ;نّ  ناكهذه احملاوالت ال تت�اوز �دود الرتمجة احلرف�ة، و 

ذY  و ،ا#لغة ذاهتا، ولهذا اكنوا يفضلون بناء معجم êرتب ف�ه مجيع أ*ب��ة املعجميات ٔ;كرث مما خيص البحث يف ٔ;ب��ة
  XسWب قصور ا*ٓالت وجعزها يف ت© الفرتة  عن الق�ام ¿لعمليات املعقدة اليت يتطلهبا الت�ليل ا#لغوي.

بmٔمهية الزتوجي  الفعيل بني احلاسوبيات ا_8ن سعوا ٕاىل حوس�بة العمليات ا#لغوية وشعروا ومن الباحæني اßتصني يف      
الرتمجة ا*ٓلية "ٔ;ّن وقد رصح هذا أ*�ري  ،@لوم احلاسوب و@لوم ا#لسان العامل أ*مر8يك (د.ج. هاميس) مث اينجف

¿لنظر·ت   اهمت الباحæون الوقت  ، ومPذ ذY"املناس�بة يه اليت تعمتد ;ٔوصافا ب��وية مPاس�بة #لغات املرتمج مهنا وٕاñهيا
تطو8ر  منذ+ة العمليات ا#لغوية من �الل ا_8ن سعيا ٕاىل وهوkت  من هؤالء هارõس،و س #لعالج ا*ٓيل، ا#لغوية ôٔسا

صيا÷ة منوذج حتوييل يقوم ٕ¿نتاج مجل انطالقا  : êمتثل يف، و ر·ضية #لغات الطبيعية قاب¹ ٔ*ن �ش�تغل يف احلاسوب ب��ة
@ّد �سق القوا@د ا_ي  ؛ ح�ثالنظرية التوليدية التحويلية ما قدمه �شومسيك يف ، يضاف ٕاىل ذYمن مجل نووية

 @ىل جوهرهاتقوم يف    - حسب ر;ٔيه - ا#لغةٔ*ّن  �سقا تضبطه النظرية احلاسوبية،õشلك ب��ة اñمنوذج  التوليدي التحوييل
ظرية التوليدية ، و_Y قامت  النصارم يف معلياته أ*ساس�يةهو  بدقة اكم¹، و8متزي  نظام حوس�يب غين معقد الب��ة 



ومن مثة تقدمي صيا÷ة ر·ضية #لغة متهيدا لربجمهتا  ،التحويلية  بتطبيق أ*سس واملعادالت الر·ضية @ىل  الت�ليل ا#لغوي
واالتصال @ىل  إال@الممع �نديس   �شو مسيكمعل وذY بغرض اس�ت��اط قوا@د مقPنة ودق�قة ، وقد ؛ يف احلاسوب 

فهيا �نتقال من �ا¡ ;ٔولية ٕاىل �ا¡ هنائية مرورا جيري �ش�به ا*ٓ¡ احلاس�بة؛ ٕاذ لية �مو@ة مbناهية من احلاالت اتطو8ر ٕاو 
 مرة يمت  اس��دال رمز بmٓخر ، ميكن توضيح أ*مر بواسطة املثال ا*ٓيت ا_ي يتضمن حنوا يو9 يف لكو ،حبا¡ وسطى

  امجلل:
  _  الطفل يبدو �ذ¿.

  ذ¿_ الو9 يبدو �
  _ الطفل يبدو مb¾لقا.
  _ الو9 يبدو مb¾لقا.

  _ الطفل يبدو حمبو¿.
  _الو9  يبدو حمبو¿.

  سري يف مbوالية من احلاالت (ي�bج لكمة لكام انتقل من �ا¡ õ �ا¡ ٔ;وىل مث  ٔ;ن اجلهاز يبدٔ; من يف هذا املثال نلحظ       
  حىت ي�هت�ي ٕاىل احلا¡  أ*�رية،  مما يعين ٔ;ن اجلهاز ٔ;و نظام القوا@د يو9 لغة ذات �االت حمدودة، وهو ما  ٕاىل ٔ;خرى )

  جيسده  املبيان ا*ٓيت:    
  �ذ¿                                              طفل                        

  يبدو                            ال        
            ) 5(ح •                                          • 
  )4)            ( ح3(ح  و9 )   2(ح )        1(ح 

  حمبو¿                                                                                  
مجال،  و@ىل هذا أ*ساس حىت نقطة �±هتاء مbبعني اجتاه السهم اس�تطعنا ٔ;ن نو9 ¿قbفاء اخلط من نقطة �بتداء       

    ، ح�ث اس�تغلت  النظرية التوليدية التحويلية يف العالج ا*ٓيل #لنصوص
قد ازدهرت  وتطورت  بفضل �ود  �نديس االتصال  ا#لسانيات احلاسوبية يف الوال·ت املت�دة  ٕانّ  وٕاجامال نقول؛      

  واكنت ÷ا8هتم الرئ}سة يه تطو8ر الرتمجة ا*ٓلية.  ؛واßتصني يف ا#لسانيات
 وتعد حميل، طابع ذات ظلت لكهنا السويد يف 1961 س�نة حصلت حماو¡ قدمفmٔ  أ*وريب املس�توى  ٔ;ما @ىل       
 تراالقا  مبدينة  )رو¿رتو بوزا(ا_ي اكن õرشف @ليه  #لغة ا*ٓيل الت�ليل مركز يف 1962 @ام �جتاه لهذا الفعلية البداية

 ٔ;ورو¿ يف املراكز افbتاحها بعدت وتوال، ا#لغة دراسة يف احلاسوب الس�ت¾دام أ*وىل ا9@امئ وضع ح�ث ؛ ٕ¿يطاليا 
يف êرت}ب  kوالج�نا  و مل�شوك  املسامهة  الك�رية  #لعاملني الروس�يني، ويف هذا الس�ياق �شري ٕاىل السوف�يت و�حتاد

  (املعامج الروس�ية والفر�س�ية  والعبارات اجلامدة ) وضبطها ضبطا ميكن ا*ٓ¡ من اس�تغاللها بن�ا@ة فائقة. 
؛ ٕاذ ونظم املعلومات العلوم إال�سانية اس�ت¾داما #ل�اس�بات إاللكرتونيةفقد اكنت العلوم الرشعية ٔ;س�بق ٔ;ما العرب         

من القرن املايض، وبداية االتصال العلمي بني احلاسوب والبحث ا#لغوي العريب مع ٕاÚراهمي  س�بعنياتال بدٔ;  االتصال يف 
(ٔ;س�تاذ الفزي·ء @يل �لمي موىس  فا±هتز الفرصة ليو+ه ٔ;نظار؛ ôٔس�تاذ زا�ر  ٔ;ن}س ا_ي اكن  يدرس جبامعة الكويت

ة من �الل ٕاحصاء احلروف أ*صلية ملواد �س�تفادة من �دمات المكبيوêر يف البحوث ا#لغوي ٕاماكنية  النظرية)  ٕاىل
 دراسة ،  وقد اكن مثرة ذY صدور 1971وذY يف مPتصف  @ام  بغية الوقوف @ىل �سج اللكمة العربية، ا#لغة العربية

������ 



مث تالها صدور دراسة ٕاحصاء   لعيل �لمي موىس، ٕاحصائية #ل�ذور الثالثية و÷ري الثالثية ملعجم الص�اح #لجوهري
.  وقد صدرت هذه 1973¥ج العروس #لزبيدي يف @ام  و 1972يف @ام  لسان العرب الÚن مPظورذور معجم  جل

احæني ٕاجنازا رائدا يف العمل املعجمي.ا_ي �د الطريق #لب ، ويه متثلإالحصائيات  ا9ق�قة واحلديثة عن +امعة الكويت
احلاج صاحل:"  ٕان ا9راسات  والبحوث العلمية يف العرب الس��ر احلاسوب يف جماالت لغوية مbعددة يقول عبد الرحامن 

ٕاىل �د  ما الباحæون يف هذا امليدان  وêاك�ر ،احلاسوبية ازدهرت يف الوطن العريب يف هذه ا*ٓونة الر¥بية ٔ;و  ا#لسانيات
ل وهذا م�دان @لمي وتطبيقي واسع +دا كام هو معروف ؛ ٕاذ õشم  ،ا_ي تتالىق ف�ه @لوم احلاسب و@لوم ا#لسان

  .  1التطبيقات الكæرية: اكلرتمجة ا*ٓلية، ٕاصالح ا*ٓيل لٔ�خطاء املطبعية، وتعلمي ا#لغات ¿حلاسوب"
تتقاطع  ف�ه  ا#لسانيات يف تطورها  �س�ت¾لص من هذه ا#لم�ة التارخيية ;ّٔن ا#لسانيات احلاسوبية @مل +ديد           

ة مب�ال تقين �ديث هو املعاجلة ا*ٓلية #لمعلومة؛ بغية صيا÷ة منوذج املس�متر مع العلوم املنطق�ة الر·ضية يف رؤ8هتا الصوري
  خوارزيم هو مبثابة خطاطة مPطق�ة ر·ضية #لغة قاب¹ الس�تغاللها يف Úرامج احلاسوب. 

  ٕاىل نقطة �مة تتعلق مبسmٔ¡ تعدد املصطلح ¿ل�س�بة #لسانيات احلاسوبية.ن��ه 
  :تن�Wه
  املقاب¹ #لمصطلح أ*جPيب إالجنلزيي والفر�يس مهنا:قد تعددت املصطل�ات يف أ*دبيات العربية ف     

                   اليت تقابل املصطلح إالجنلزيي، ، @مل ا#لغة احلاسويب، @مل ا#لغة احلسايب،ا#لسانيات احلاسوبية_ 

Linguistics   Computational  

      linguistique Informatique     تقابل املصطلح الفر�يساليت _ ا#لسانيات املعلوم�ة  

  ولعّل هذا �خbالف يف ال�سميات مرده ٕاىل اخbالف مرجعيات ومPطلقات  الباحæني العرب يف الرتمجة.

احلاسوب بيد ٔ;ن ال�سمية ا*ٔكرث تداوال يه ا#لسانيات احلاسوبية؛ ٔ*هنا جتمع بني ا#لسانيات من �ة وبني تطبيقات       

  من �ة ٔ;خرى.

  _ تعريف ا#لسانيات احلاسوبية:2

وتتmٔلف  ،المكبيوêر) - عة ملعاجلهتا يف ا*ٓ¡ ( احلاس�باتيف ا#لغة الWرشية ôٔداة طيّ يبحث  العمل ا_ي  ": اتعرف بmٔهنّ          

ومن @مل احلاس�بات  ،م�ادئ هذا العمل من ا#لسانيات العامة جبميع مس�تو·هتا الت�ليلية : الصوتية، النحوية وا9اللية

    "إاللكرتونية (  الكوم�يوêر )، ومن @مل ا_اكء �صطناعي و@مل املنطق مث @مل الر·ضيات

، و_Y تعرف بmٔهنا" لوم لسانية ومPطق�ة ور·ضية و�اسوبيةومعىن هذا ٔ;ن ا#لسانيات احلاسوبية @مل تتقاطع ف�ه @    

الس�* يف الرتمجة ا*ٓلية، ومتيزي  ،العمل ا_ي يعىن ¿س�ت¾دام احلاسوب وتطبيق مPاجه العلوم املعمتدة @ليه يف دراسة ا#لغة

  ال�م وا_اكء �صطناعي".

                                                           

 1_ عبد الرحامن �اج صاحل، حبوث ودراسات يف ا#لسانيات العربية، ج1، ص 230.



لت�ليلها وêرمجهتا  ؛ا#لغوية ٕاىل لغات احلاسب الرمقيةõس�ت¾دم هذا العمل  احلواس}ب يف حتويل النصوص واملعلومات     

غات ٔ;خرى، وتطو8ر مناذج اخbبار #لعمليات ا#لغوية، ويف هذا العمل �سهم ا#لسانيات يف املسا@دة @ىل فهم خصائص ٕاىل ل

�ا ا#لسانيات اخلدمات اليت تقدوكذا تقدمي نظر·ت تف�د يف kيف�ة بناء ا#لغة واس�تعاملها، ومن ٔ;مه  ،املعطيات ا#لغوية

  @ىل فهم ا#لغة الطبيعية. عنياحلاسوبية:  املشاركة يف تقدمي نظر·ت وتقPيات متكن من ٕا�شاء Úرامج �اسوبية ت

حىت  ؛ف�ت�ىل يف : حوس�بة ا#لغة وقولبهتا ٕاىل رموز ر·ضية يفهمها احلاسوب ؛(ا#لسانيات احلاسوبية) أ;ما موضوعه      

  يتmٔىت Ô الق�ام Úكæري من أ*�شطة ا#لغوية. 

  احلاسوب، وهو ما س�ن�Wنه. @لوم ومن تmٔمل تعريف ا#لسانيات احلاسوبية نلحظ وجود @القة بني ا#لسانيات و     

   @القة ا#لسانيات بعلوم احلاسوب: _3

وهو يعىن حبوس�بة ا#لغة، كام ٔ;نه يتmٔلف  ،تعّد ا#لسانيات احلاسوبية @لام بي��ا جيمع بني ا#لسانيات و@مل احلاسوب        

وٕانتاج Úرامج مزودة Úكæري من املعارف  ،هيمت ¿لناجت العميل ñمنذ+ة  �س�تعامل إال�ساين #لغة ؛+انب تطبقيمن +انبني: 

لنظري العميق ا_ي من �الÔ ميكPنا ٔ;ن نفرتض kيف يعمل ا9ماغ يبحث يف إالطار ا ؛ا#لغوية، و+انب نظري

  املش�ت ا#لغوية.   �لكرتوين حللّ 

يف توضي�ه #لعالقة ب}هنام من �الل  راس��هما ٔ;ورده  نذkر  بني ا#لسانيات و@لوم احلاسوب الوثيق رتباطولبيان �      

فالطريقة أ*وىل 8كون  فهيا #لت�ليل ا#لساين ٔ;ولوية ¿ل�س�بة #لمعاجلة ، طرق املعاجلة احلاسوبية #لمعطيات ا#لغويةلعرضه 

ٔ;ما الطريقة الثانية ف�و+ه الت�ليل ، احلاسوبية، وهذا õسمح بت�ليل ٔ;ويل #لمدونة تبعا #لمهمة املنتظرة من احلاسوب

 ة الثالثة تقوم ا#لسانيات بتmٔويل نتاجئلت�ليل املعلويم يف ٕاطار اس�تعامل اسرتاتيجية الربامج احلاسوبية، ويف الطريق# ا#لساين 

  املعاجلة.

  كام هو م�ني يف اجلدول ا*ٓيت:  عين ٔ;ّن ا#لسانيات تتد�ل ق�ل ال�شغيل احلاسويب ؤ;ثناءه وبعدهوهذا  

  الطريقة الثالثة  (بعدية)  الطريقة الثانية (موازية)  الطريقة أ*وىل (ق�لية)
_ الت�ليل ا#لساين #لمدونة حبسب 

  ملنتظرة من احلاسوباملهمة ا
توج�ه الت�ليل ا#لساين #لت�ليل 

  املعلويم عند الربجمة
  تmٔويل نتاجئ املعاجلة

  

 ؛توظف ف�ه التقPيات واملفاهمي احلسابية وبناء @ليه؛ تعّد ا#لسانيات احلاسوبية فر@ا من ا#لسانيات التطبيق�ة؛ ح�ث     

فهو جمال حبث مشرتك ب}هنم ومه  ف�ه ا#لسانيون واملهندسون õسهم، وهذا الفرع التطبيقي املش�ت ا#لغوية �لهبدف 

#لخوارزم�ات ا#لغوية وفق فا#لساين يقدم تصم*  ؛، وال ميكن ٔ*�دمه �ش�تغال مبعزل عن ا*ٓخرõشلكون فريقا وا�دا

  واملهندس مPفذ #لعمليات احلاسوبية ا#لغوية اليت يضعها ا#لغوي.نظرية لسانية õش�تغل يف ٕاطارها، 



ن��ه ٕاىل ٔ;نه @ىل الرمغ من Úروز الطابع ا#لساين يف ا#لسانيات احلاسوبية ٕاال ٔ;ّن بعض ا9ارسني õش�تكون من طغيان وهنا  

     اجلانب احلاسويب @ىل اجلانب ا#لساين ٔ;و العكس.  

  هتمت ا#لسانيات حبوس�بة ا#لغة ٔ;و امللكة ا#لغوية، وهو ما س�نوحضه.   

   : حوس�بة ا#لغة_4

الهندسة بفن التحمك يف النظم، واحلاسوب  Xشق�ه العتادي والربجمي يقوم @ىل هذا التحمك، ٔ;ما ا#لغة فه�ي تعرف        

  عبارة عن نظام معقد م�شعب  املساY : ٔ;صوا¥ ورصفا وêرkيبا ومعجام ودال¡...

اخلوارزم�ات  الصورية اليت لسانية طبقت فهيا مجيع ن يف لغات غربية من وضع Úرامج �اسوبية وقد êمكن الباحæل       

تتعرفها ا*ٓ¡، وهذه الربامج جعلت احلوار بني إال�سان الغريب وا*ٓ¡ م}رسا بلغته الطبيعية، من ذY: الرتمجة ا*ٓلية، 

  التوليف الصويت، التعرف البرصي @ىل احلروف، املدقق النحوي وإالماليئ...

  الث مس�تو·ت جتريدية:@ىل ث ٔ;و احلوس�بة  ا9راسة احلاسوبية #لغةتعمتد    

  ا العنارص املادية #7ماغ ا*ٓيل.هبقوم توف�ه وصف #لمهام اليت   : _  مس�توى املياك±زم1

اربة @ّدة �شغيالت ممكPة ت��ع هذه املق، و وصف #لخوارزم�ة  اليت تتحمك يف �شاط اجلهازوف�ه  _  مس�توى اخلوارزيم: 2

  .و÷ري حمددة @ىل ارتباط ¿جلهاز املتوفر

_ مس�توى احلاسويب: وهو ٔ;@ىل مس�تو·ت التجريد، ويتعلق بت�ليل املشلك يف ٕاطار معاجلة املعلومة، وهذا يعين 3

  وتوفري مناذج ر·ضية لهذه املشالك.  حتديد ما ميكن حسابه

نظمة يف شلك ;ٔ  ٔ;ي صيا÷ة مناذج  ؛ٕاىل منذجهتا هتدف  ؛ا9راسة احلاسوبية #لغةنلحظ من املس�توى الثالث ٔ;ّن       

ميكن   وصف السريورات اليتوهذه اñمنذ+ة  تقوم @ىل ، املوظفة يف ا*ٓداء ا#لغوي  حتايك بن}هتا العالئق�ة الطبيعيةمعلية  

  مس�تواها احلاسويب.ب ا#لغة وحتليلها،  ¿ٕالضافة ٕاىل حتليل املشالك يف واليت يمت فهيا êرkي حساهبا،

بل @ىل روافد  ،@ىل �س�ت¾دام احلاسويب فقط تقbرصيف  ا#لسانيات احلاسوبية  ال   ننوه ٕاىل ٔ;ّن معلية اñمنذ+ة         

متكن  ويه  اليت  ، واليت تقدم التصورات عن الوقائع  ا#لغوية ،نظرية êمتثل يف أ*سس اليت وضعهتا ا#لسانيات العامة 

Yمنذ+ة ٔ;و صيا÷ة ال9ذج  الباحث من تفسري املظاهر احلاسوبية #لغة، فضال عن  أ*سس الر·ضية، وبذñكون اê

فٕاّن ا#لسانيات   ومن مثة ،، وهنا �شري ٕاىل ٔ;نه لكام اكن اñمنوذج  Xس�يطا اكنت قدرته التفسريية ٔ;كربوس�ي¹ ل�شغيل النظرية

   احلاسوبية يه فرع كام ذkر6 سابقا من ا#لسانيات.



   ا_اكء �صطناعي  مbعددة مهنا:   @ىل اس��ر معطيات القامئ  هامهنج هو  ٕاّن ٔ;مه ما ميزي ا#لسانيات احلاسوبية         

إالحصاء والر·ضيات اخلوارزم�ة، ا#لسانيات، وقد اختذت اñمنذ+ة ركزية ٔ;ساس�ية �سا@د @ىل  تفسري الظواهر  ، 

    ا#لغوية. 

  حوس�بة ا#لغة العربية:_ 1

من kوهنا ال ختتلف عن ٔ;ي لغة من    وذY @ىل الرمغ@ىل ا#لغة العربية ال زال يف بداية الطريق، تطبيق ذY  ٕاّن     

مبكونني ر·ضيني يؤهلها ٔ*ن êكون  عن ÷ريها من ا#لغات êمتزي به لغات العامل ف* خيص Úرامج الكفاية ا#لسانية، بل ٕاهنا 

  ت العامل.يف مقدمة ا#لغات العاملية يف التعامل مع ا*ٓ¡ هام: اجلذر والوزن ا_8ن  ال جندهام يف كثري من لغا

وضع الب��ة أ*ساس�ية #للكمة، اكجلذر ك. ت. ب. ب}9 يتوىل الوزن وضع هيلكها العام: @ىل س�Wل يتوىل اجلذر         

يقوم الوزن بتوزيع احلراكت @ىل خمتلف حروف اللكمة كام  ك ت ب؛ ٕاذ +ك ت ب ٔ;و مفعول  +  املثال : الوزن: فا@ل

ويه جتسد سوابق ولواحق ؤ;واسط)،  (ٕاىل اجلذر؛ هبدف توليد  اللكامت +ديدة:يقوم بتوزيع املورف�*ت املضافة 

�شك�ال ر·ضيا #لغة العربية،  جيعل مهنا لغة انصهارية  خبالف ا#لغات أ*خرى إاللصاق�ة، ف* يتصل بتوزيع املورف*ت 

     ضية اجلربية #لغة العربية.دا�ل ب��ة اللكمة أ*ساس، والقول  ¿النصهارية يقود ٕاىل القول ¿لطبيعة الر·

يف ا#لغات الغربية فbوزيعها مقنن عن طريق خوارزم�ات التطابق بني الوزن Voyellesاليت تقابل  ٔ;ما احلراكت      

    ٔ*ننا تقر;ٔ  ؛ لكPنا �س�تطيع قراءهتا  دون صعوبة ،ال نضعها @ىل اللكامت العربية –حنن العرب  –واللكمة املنت�ة، ب}9 

و نتلكمها ¿ٔ*وزان ول}س ¿حلراكت. واملراد من احلراكت ت© اليت يتوىل احمللل الرصيف  توزيعها @ىل احلرفني أ*ول 

فbولك احلروف الثالثة من اللكمة ذات اجلذر الر¿عي، ٔ;ما حركة  الم اللكمة ،  و والثاين من اللكمة ذات اجلذر الثاليث

  �مة توزيعها ٕاىل النحوي.

اجلذور   ) putنة من مPظومة من خوارزم�ات الصورية، د�لها (نلحظ ٔ;ّن ا#لغة العربية لغة ر·ضية مكوّ ا؛ وهكذ       

  نحو ا*ٓيت:) اللكامت وامجلل، وذY @ىل ال ou putوخر�ا (املربمج،   الفو±ميي  إالصهار  مرورا ¿ٔ*وزان  اليت êمتزي بقوة

      #لغوي يف كفاية املتلكم، يف البداية يمت اخbيار اجلذر املراد �شغيE ٕان اكن9ينا اجلذر ا_ي يعد د�ل الرب6مج ا         

،  مث �رشع الكفاية يف تطبيق اخلوارزم�ات املطابقة بني اجلذر ا#لغوي واملادة الصورية (ف. ع. ل)، )أ;و ر¿عي ا( ثالثي

ويف مر�¹ املوالية يمت تفعيل الوزن / املزيان  بواسطة خوارزم�ات إالحقام  اليت تقوم ٕ¿دراج الزوائد ( السوابق، 

؛ ٕاذ يمت فهيا  تعكسالعملية  يف مر�¹ الت�ليل فٕانّ  ا#لواحق، احلراكت) يف الب��ة النظرية #ل�ذر بغرض توليد لكمة، ٔ;ما 

  مهتا حتليل اللكمة ٕاىل بي�هتا أ*ساس�ية ( اجلذر) .� ؛اعGد تطبيق ;ٓخر من اخلوارزم�ات



ا9اليل الرصيف هو مبثابة الرابط بني املس�توى  ٕاّن للك صيغة رصف�ة مقابال دالليا خمزن يف الكفاية، وهذا املكون      

¿ل�س�بة #للكامت دا�ل ية احلركة الرصيف وبني املعجم وا9ال¡، كام تؤمن ظاهرة �نصهار اليت êمتزي هبا ا#لغة العربية حرّ 

  يف @مل ا9ال¡.صيبا وافرا ن امجل¹، و_Y ٔ;�ذ الرصف 

  �شري ٕاىل ٔ;ّن اجلذور الثالثية êمتتع مبرونة واسعة يف التحرك دا�ل الب��ة ا#لغوية �الفا #ل�ذور الر¿عية وامخلاس�ية.          

  وذY @ىل النحو ا*ٓيت:  ،العنارص مفتغرياتويف م�دان êرkيب امجلل فٕانه ينظر ٕاىل الفعل بوصفه دا¡ ٔ;ما بق�ة 

  ) نن .....3.ن2ن. 1(نمف             

  مرkب فعيل      عنارص مbغرية      

املمتث¹ يف مPظومة نظرا #لطبيعة اجلربية لنظام ا#لغة العربية  ؛لقد بين املعجم �لكرتوين #لغة العربية @ىل هذا أ*ساس     

س�تو·ت ٔ;مر ¿لغ التعق�د ال امل الربط بني  هذه  اليت جتمع بني خمتلف مكو6ت النظام، ومن مثة فٕانّ اخلوارزم�ات ا#لسانية 

        بنوعهيا التوليد  زم�ات ا#لغويةٔ;ي ¿خلوار  ؛ميكن ٔ;ن تقوم به ا*ٓ¡ ٕاال من �الل êزويدها ¿لقوا@د  ا#لسانية الصورية

و يف طبيعة النتاجئ اليت  ،ا*ٓ¡ جند ب}هنام �شاهبا kبريا يف خطوات العملو الت�ليل...و ٕاذ قار6 هذا العمل مبكو6ت 

  يف I ا�الني و يه �سري وفق ما ييل: يتوصل ٕاñهيا البحث

يف اخلطوة الثانية يمت êرمجة لغة خوارزم�ات ، وت��ع êرkيبا معينا يف بناء املوضوعمتثل اخلطوة أ*وىل لغة صورية        

الن���ة اليت يمت من �اللها  ة لبناء النص ¿#لغة الطبيعية،مث تmٔيت يف املر�¹ الثالثة ا#لغة الطبيعية اليت تعدّ ٕاىل مقدمالربجمة 
  التmٔكد من حصة الرب6مج من @دمه.

  @ىل الرمغ مما ميتلكه نظام ا#لغة العربية من خصائص ممزية ٕاال ٔ;ّن هناك عق�ات يف حوسWهتا مهنا:         

  Úرامج مكمت¹ جتعل احلوار بني إال�سان وا*ٓ¡ ¿#لغة العربية م}رسا.ال تو+د ٔ;نه   _ 

يف هذا الشmٔن مضن مراكز  املقدمة لغة Úرجمة ¿حلرف العريب، رمغ احملاوالت  املتكررة   –حلد ا*ٓن  –ال تو+د  _

  البحوث العاملية.

كفاية  ميكن من مضاهاة  ؛دق�ق  لنظا�اولكن تبقى الغاية من حوس�بة ا#لغة العربية يه:  تقدمي توصيف شامل و      

  قادرا  @ىل êرkيب ا#لغة وحتليلها. ذY النظام  ، ف�صبحا#لغوية و;ٓدائه  إال�سان 

  ا#لسانيات احلاسوبية: جماالت _ 4  

حتر8ر و حفظ و اس�تعادة البيا6ت و املعلومات  ٔ;غراض خمتلفة مهنا:  يفا#لسانيون Úرامج الكوم�يوêر  õس�ت¾دم           

فهرسة النصوص  ، فضال عن �لكرتونيةتmٔس}س القوام}س و املعامج ا#لغوية كذا و ، و النصوص بmٔساليب مbعددة



;ٓليات +ديدة يف  Úروزيف  كPولوO �الل هذه الس�نوات أ*�رية ت قد ٔ;سهم التطور ال و ، ٔ;جبد· بmٔكرث من طريقةاßتلفة 

  ا�االت ا#لغوية مهنا :

تتعرف ٔ;�زة احلاسب @ىل ٔ;شاكل  ٕاذ ؛)ocrتقPية التعرف البرصي @ىل النصوص( _ جمال النصوص: ظهرت1

  و حتولها ٕاىل لغة رمقية (نص ٕالكرتوين)ميكن حتر8ره و تعديE. ،الو�دات ا#لغوية املرkبة

ا#لغوية لغة و يه عبارة عن قوا@د بيا6ت خضمة تضّم ّلك املفردات إاللكرتونية،  _ جمال املعامج : وضعت املعامج2   

و قد حقّق اس�ت¾دا�ا جنا�ا ¥ما يف êرمجة الو�دات ا#لّغوية أ*ساس�ية (املفردات)بني ّلك  ،من لغة ٔ;و ٔ;كرث  وا�دة 

العربية  ا_ي ميثل بناك ;ٓليا جيمع    ،وقد نتج عن ذY ٔ;يضا Úروز مشاريع قمية مهنا:  مرشوع ا_�رية ا#لغويةا#لّغات

  مفردات ا#لغة العربية.

      بني لغات العائ¹ ا#لغوية الوا�دة. حقّقت جنا�ا kبريا يف êرمجة النصوصاليت  : ظهرت الرتمجة ا*ٓلية الرتمجةجمال  -3  

  êرمجة لغات ال ت�متي لنفس العائ¹.يف   مضن مر�¹ التطو8رو جنا�ا حمدودا ما زال 

 ،        احلاس�بات يف حتويل أ*صوات ٕاىل نصوص ا�س�ت¾د� اليت تقPية التعرف الصويت  _ جمال أ*صوات: وضعت4

و كذY حتويل النصوص ٕاىل ٔ;صوات مPطوقة، و قد دمعت هذه إالماكنيات العلوم ا#لّغوية بت�ليل مكيات هائ¹ من 

والروابط القامئة  أ*مناط ا#لّغوية يف  ٔ;و+ه �شابهبيان و  ، ة ا#لّغةات اßتلفة الك�شاف ب��مناذج الو�دات ا#لّغوية يف ا#لّغ

  طب و السمع.@الج مشالك الت¾امن الناح�ة التطبيق�ة يف   ٕاماكنية توظيفها ( إالماكنيات) ز·دة @ىل . ب}هنا

اليت 8راد هبا : نقل (  ؛ جمال الرتمجة ا*ٓلية هتمت هبا ا#لسانيات احلاسوبية ا�االت التطبيق�ة اليت  ننوه ٕاىل ٔ;ّن  ٔ;مه     

  و جمال اس�تعادة املعلومات، _Y عن}ت ا#لسانيات  احلاسوبية هبام.  ) النص من لغة ٕاىل ٔ;خرى بواسطة ا*ٓ¡

ر ة تنظر ٕاىل ا#لغة مبنظو �: ٕاّن ا#لسانيات احلاسوبية ٔ;و @مل ا#لغة احلاسويب فرع من ا#لسانيات التطبيق �الصة القول     

@ىل  ذY اعGدا فهم و ٕانتاج ا#لّغة الWرشية؛ و  وضع Úر6مج �اس�يب ميكPه من اكن هدفها أ*مسى  من مثة و  ، �اسويب

لن يمت ٕاّال عن طريق فهم kيف�ة التعّمل عند  أ*مر  هذا،  و بناء منوذج حيايك kيف�ة التفكري الWرشي من �اللطريقة احملااكة 

   .رس@ان ما ¿ءت ¿لفشل ه الطريقةإال�سان.ٕاّال ٔ;ّن هذ

ٔ;ن êكون الربامج احلاسوبية مشاهبة لطريقة معل قل الWرشي ٔ;و حتايك ا*ٓ¡ معل الع ل}س ¿لرضورة  ٔ;ن  بناء @ليه، و  

   إال�سان،بل 8كفي ٔ;ن êكون قادرة @ىل تmٔدية بعض املهام اليت تقbيض اس�تعامل ا#لّغة عند إال�سان. 

  

  

  



  

  :تmٔلية النظام ا#لغويمناذج  _5

  لت�ديدي خمارج أ*صوات  PRAAT_ منوذج تmٔلية النظام الصويت: 9ينا منوذج 1

  

  _ تmٔلية  النظام الرصيف: 9ينا منوذج اخلليل الرصيف:2



  

  حتليل #لفعل اس�تق�ل بواسطة Úر6مج اخلليل:                             

  

          

  

  

  

  

  



  الت�ليل الرصيف المس مكbبة:_    

  

  تmٔلية النظام النحوي : 9ينا Úر6مج مشاكل وÚر6مج ٕاعراب امجلل. - 3

  

  

  

  

  



  تطبيق ٕاعراب امجلل:_ 

  

  مراجع احملارضة:

  _ البىن النحوية، نعوم شومسيك.

  _ عبد الرحامن �اج صاحل ، حبوث و دراسات يف ا#لسانيات العربية.

  _ مسري رشيف اس�ت}bية، ا#لسانيات (ا�ال والوظيفة واملهنج)

محد. _   ا#لسانيات احلاسوبية مشلك املصطلح والرتمجة، رضا ¿¿ ;ٔ

  ، عبد الرحامن Úن حسن العارف.- �ود ونتاجئ - ا9راسات ا#لغوية العربية_ توظيف ا#لسانيات احلاسوبية يف �دمة 

  ._ ٕاسهامات ا#لسانيات احلاسوبية يف تmٔلية قوا@د ا#لغة العربية، العريب بومعران بو@الم و نعمية عيوش

  _ مد�ل ٕاىل ا#لسانيات احلاسوبية املفهوم وجماالت التطبيق،محدي Úن يوسف.

  _ حمارضات يف ا#لسانيات النظرية والتطبيق�ة( املفهوم_ اخلصائص_ الفروع)، بريش رضا.

  

  



 _ التخطيط ا#لغوي:

  :متهيد

ياة �جGعية، وهذه الس�ياسة قامئة @ىل ختطيط يتضمن مج¹ من حل ٕاّن للك دو¡ س�ياسة لغوية ت�هتجها يف الواقع وا     

 Y_ّن  تطبيق الس�ياسة ا#لغوية والتخطيط ا#لغوي نلحظ التدابري اليت تو+ه مسار ا#لغة يف �س�تعامل والتداول،  و;ٔ

انيات التطبيق�ة؛ قد س�بق  دخول املصطل�ني يف املنظومة املصطلحية  #لس  -من الناح�ة التارخيية–@ىل ٔ;رض الواقع 

ا9ول �س�تعامرية  اعمتدت س�ياسة وختطيطا  لغو·؛ هيدف   ٕاىل �رش لغاهتا و فرض همينهتا ا#لغوية @ىل  ٔ;نّ  جند  ح�ث

الشعوب املس�تعمرة يف قارة ;ٓس�يا وٕافريق�ا وأ*مر8ك�تني، مما يضمن لها تبعية لغوية وثقاف�ة وتعلميية من ق�ل  شعوب 

ر�لهيا( ا9ول �س�تعامرية)، لقد تقامست ا9ول �س�تعامرية  كفر�سا وÚريطانيا املس�تعمرات  املس�تعمرات حىت ولو بعد

 Yبرية؛ ٔ*+ل اختاذ لغاهتا الفر�س�ية ٔ;و إالجنلزيية لغة رمسية لتك الشعوب، وذk جغراف�ا ولغو·، كام مارست @لهيا ضغوطا

الس�ياسة ا#لغوية �س�تعامرية يف ا9ول املتحررة بغطاء @ىل الرمغ من حتررها ونيلها �س�تقالل، ولهذا اس�متر تنف�د 

;ٔو  أ*جنلوفونية التعاون العلمي ٔ;و �قbصادي ٔ;و الثقايف عن طريق ٕا�شاء املدارس واجلامعات يف الب7ان الفرا±كفونية و 

  اس�تقطاب البعثات العلمية من ٔ;بناء املس�تعمرات؛ بغرض دمع و�رش لغاهتا ( املس�تعمر)

 ممارسة الس�ياسة ا#لغوية والتخطيط ا#لغوي من طرف ا9ول �س�تعامرية @ىل تقامس ب7ان العامل الثالث مل تقbرص      

جبعل ا#لغة إالجنلزيية ا#لغة  ؛بل لقد امbدت ٕاىل العوملة ا#لغوية اليت دمعهتا Úريطانيا والوال·ت املت�دة أ*مر8ك�ة  ،املس�تعمرة

  لعمل واحلضارة.السائدة يف العامل مضن جمال التعلمي وا

وهكذا؛ صارت ا#لغة إالجنلزيية ¿عGد التخطيط ا#لغوي �س�تعامري يه لغة العوملة العلمية و  التعلميية والثقاف�ة 

يف تعز8ز ماكنة  ودوره املهم  والس�ياس�ية و�قbصادية  يف العامل،  وهذا ٕان دل @ىل يشء فهو يدل @ىل  ٔ;مهية التخطيط

  ا#لغات وêرق�هتا.

1 _ ٔmة املصطلح�ش:  

Langage Planning)  مطلع امخلس}Pات  من القرن العرش8ن.   Úرز مصطلح التخطيط ا#لغوي  (         

،  ؤ;ّول من كتب يف هذا العمل ؤ;لف فرناخ) من طرف العامل( 1957يف عنوان ندوة عقدت جبامعة kوملبيا س�نة 

،   1959عند دراس�ته #لمشالك ا#لغوية يف الرنوجي؛ ح�ث �رش مقا¡ س�نة ٕاينار ;ٔو+دن ف�ه(التخطيط  ا#لغوي )  العامل  

التوح�د ا#لغوي (بواسطة القوا@د إالمالئية)  #7و¡؛   د@ا فهيا ٕاىل  ؛"ختطيط ا#لغة املعيارية يف الرنوجي  احلديثبعنوان " 

هداف الرئ}سة لهذا العمل: ٕاÚراز دور ا*ٔ ن وذY هبدف بناء هوية وطنية بعد قرون من الهمينة ا9امنارkية؛  ومن مثة اكن م

  ا#لغة يف بناء ا9ول  بعد مرا�ل �س�تعامر.

 



ا اكن مbداوال مضن الشاملية، بعدم ٔ;ورو¿لقد اك�سب مصطلح التخطيط ا#لغوي يف  مدة و+زية شهرة وذيو@ا يف      

 �زي ضيق يف أ*حباث ا#لغوية الرنوجيية. 

 UCLA يف +امعة  وليام Úرايتٔ;ثناء �جGع ا_ي نظمه  1964ٕاىل تناول املوضوع نفسه س�نة  ٔ;وجن@اد       

ا_ي يعّد معلام لربوز @مل �جGع ا#لغوي، ومPذ ذY الوقت كرثت أ*حباث اليت هتمت ¿لتخطيط #لمشالك ا#لغوية يف  

  ا9ول النام�ة @ىل حنو ما جنده يف ٔ;عامل ف}شامن وفريجسون و÷ريهام.

  تعريف التخطيط ا#لغوي: _2

  عرف التخطيط ا#لغوي بتعريفات مbعددة، نوردها @ىل النحو ا*ٓيت:

;ّٔن التخطيط ا#لغوي:" عبارة عن تغيري مbعمد يف ب��ة ا#لغة، ٔ;و يف وظائفها ٔ;و يف  روÚن جون و روجر شوي_ 8رى 

  لكهيام"

ية ما"، و @ىل هذا النحو عرفه لوõس +ان اكلفي _ 8رى ف}شامن  ٔ;ّن التخطيط ا#لغوي ما هو ٕاال :" تطبيق لس�ياسة لغو 

  بقوÔ:" هو تطبيق فعيل لس�ياسة لغوية معينة".

ل}س�تدل هبا الكbاب  ؛التخطيط ا#لغوي بmٔنه :" معلية حتضري الكbابة وتقPيهنا وتقعيد ا#لغة وبناء املعامج ;ٔوجن _ يعرف

  وأ*فراد يف جممتع ما"  

خطيط ا#لغوي تعريفا +امعا مانعا بقوÔ:" يدل التخطيط ا#لغوي @ىل السلوك اخلبري يف الت روÚرت .ل.  kوÚر _ قدم 

 مث õرشحالتmٔثري @ىل سلوك ا*ٓخر8ن، ف* خيص اك�ساهبم #لغة، وف* خيص بن}هتا وحتديد وظائفها"، املتعمد الهادف ٕاىل 

عامل املنظامت الرمسية، وال حيدد نوع ا_ي تPWاه بقوÔ:" ال يقرص هذا التعريف التخطيط ا#لغوي @ىل ;ٔ  هذا التعريف kوÚر

 ّ ه 8ركز @ىل السلوك ا#لغوي ل�ٓخر8ن بدال من الرتكزي @ىل �ل امجلا@ات املس�هتدفة ¿لتخطيط ا#لغوي، ؤ;كرث من ذY فٕان

مش�ت ا#لغة، ؤ;�ريا õس�ت¾دم هذا التعريف مصطلح التmٔثري بدال من مصطلح تغيري السلوك ا#لغوي؛ ح�ث ٕان التmٔثري 

  افظ @ىل السلوك ا#لغوي القامئ، وهو هدف �م من ٔ;هداف التخطيط ا#لغوي كام ال õس��عد تغيريه". يبقى وحي

انطالقا من هذه التعريفات ميكن تقدمي تعريف مWسط #لتخطيط ا#لغوي بقولنا:  هو �د معيل  مPظم õشمل مج¹         

يق وضع اخلطط والربامج  احملددة الس�تعاملها( ا#لغة)  من التدابري وإالجراءات والرشوط اليت تو+ه مسار ا#لغة، عن طر 

ٔ*بنائنا يف مرا�ل  س�توى ا#لغوي املراد تعلميهيف جممتع معني، مæال: يف التخطيط ا#لغوي مضن جمال التعلمي حيدد امل 

ا_ي 8كون ، وكذY أ*مر ¿ل�س�بة لت�ديد نوع  املس�توي ا#لغوي ) مس�توى من مس�تو·هتا (  ا#لغة الفصحى ٔ;و،التعلمي

  معمتدا مضن م�دان إالدارة والص�افة ووسائل إال@الم، لك ذY خيضع لتخطيط من �الل Úرامج قاب¹ #لتنف�د.



فرع من فروع  هو يتضح مما تقدم ذkره ٔ;ّن  التخطيط ا#لغوي هو فرع تطبيقي من فروع ا#لسانيات التطبيق�ة، و        

     الثنائية...لك ا#لغوية يف ا�متع، مæل:  �زدواج�ة و ا#لسانيات �جGعية؛ ٔ*نه هيمت حبل املشا

ح�9 نت�دث عن التخطيط ا#لغوي 8رد ¿ملوازة معه مصطلح الس�ياسة ا#لغوية ا_ي ظهر يف الس�بعينات من تن�Wه:      

ا_ي ومن الباحæني من õس�تعمل مصطلح س�ياسة لغوية بنفس مفهوم التخطيط ا#لغوي ، القرن املايض يف Úريطانيا 

ذkر6ه، بيد ٔ;ن هناك من يفصل بني املصطل�ني والفصل ٔ;وىل ، فالس�ياسة ا#لغوية تعرف بmٔهنا:" مجمو@ة من اخليارات  

الواعية يف جمال العالقات بني ا#لغة واحلياة �جGعية، و¿لت�ديد  بني ا#لغة واحلياة  يف الوطن" ومن مثة متثل الس�ياس�ية 

وهذا إالطار هو املو+ه  #لمسmٔ¡ ا#لغوية، وبذê Yكون  سابقة ، احملدد من ق�ل السلطة ا#لغوية إالطار القانوين #لغة

" تطبيق فعيل لس�ياسة لغوية معينة"، ويف هذا الس�ياق  #لتخطيط ا#لغوي ويه املو+ه Ô، وهذا أ*�ري ما هو  ٕاال 

بقوÔ : " لنئ اكن مفهوم التخطيط ( الس�ياسة ا#لغوية والتخطيط)  صطل�ني  متيزيا بني امل لوõس +ان اكلفييورد  

ا#لغوي يفرتض وجود س�ياسة لغوية ، فٕان العكس ل}س حصي�ا، وميكن ٔ;ن تعد قامئة طوي¹ ¿خليارات ا#لغوية اليت مل 

  تطبق قط".

  _ ٔ;هداف التخطيط ا#لغوي: 3

املش�ت ا#لغوية  �ل فلغة واحbيا+ات جممتعاهتا، فقد õس�هتد ختتلف ٔ;هداف التخطيط ا#لغوي تبعا ملتطلبات لكّ      

  ٔ;و �سهيل معلية التواصل ا#لغوي، ومن بني أ*هداف نذkر: 

  _ التنق�ة ا#لغوية : تنق�ة ا#لغة الوطنية مما õشوهبا من ٔ;لفاظ ٔ;جPبية دخ�1.¹

  _ احملافظة @ىل ا#لغة.2

  _ وضع املقاي}س #لكbابة الصحي�ة وال�م اجليد.3

  .õس�تعملها ا_ي #لشعب تعبري وس�ي¹ بوصفها ا#لغة مالءمة _ 4
  _ تعز8ز الوظيفة االتصالية #لغة. 5
 .والعلمي الفكري ٕالبداعل فعلية  ٔ;داة êكونليك ا#لغة؛ êمنية وتطو8ر قدرات  _ 6
  .حتديث املعامج   -7 
 .املصطل�ات توح�د  _ 8
  _ ت}سري ا#لغة _وي �حbيا+ات اخلاصة (اكلعميان والصم والبمك)9

 _ �رش ا#لغة.10
ٕاّن +ل هذه أ*هداف مbعلقة ٕاما بب��ة ا#لغة ٔ;و وظيفهتا، مما يعين ٔ;ن التخطيط ا#لغوي õسهم يف �ل املش�ت       

  ا#لغوية  و÷ري ا#لغوية اليت تعرتض ا�متعات وأ*فراد.
  



  
  
  _ ;ٔنواع التخطيط ا#لغوي :  4
 من وم�ادئه ٔ;صوÔ التخصصات، õس�تقي معريف مbدا�ل حقل هو ا#لغوي فرع لساين تطبيقي، و ٕاّن التخطيط      

 والس�ياسة. والرتبية �جGع و@مل النفس و@مل وإالدارة اك#لسانيات ش�ىت @لوم
و وه ،اك�ساهبا ،وضعها ،هذا التدا�ل املعريف Ô  دور ¿رز يف ٕا�راء  التخطيط ا_ي õس�هتدف ا#لغة من ح�ث بن}هتا    

  #لتخطيط ا#لغوي ا*ٓتية:ما نلحظه جمسدا يف  أ*نواع الثالثة 
 ¿جلوانب مبعىن ٔ;نه  هيمت   ؛@ىل الب��ة ا9ا�لية #لغة õش�تغل التخطيط من النوع : وهذا;ٔ/ ختطيط هيلك ا#لغة         
  واملفردات املعجمية،  واملصطل�ات... وأ*ساليب ¿لقوا@د يتعلق ما ذY ومن الرصفة، ا#لغوية

  .ختصصية لغوية أ;بعاد لتضمنه نظرا التخطيط الهيلكي #لغة هذا @ىل ٕاجناز أ*قدر ا#لسانيون ويعدّ  
 ا�متع، يف وماك±هتا ا#لغة بوضعية الص¹ ذات وا�متعية الثقاف�ة أ*بعاد @ىل وهو 8ركز : ب/ ختطيط وضع ا#لغة

 هذا السائدة يف املس�ت¾دمة ا#لغة ٔ;و الرمسية ا#لغة وحتديد  ،اس�ت¾دا�ا ٕالزام�ة ودر+ة ا#لغة بوضع تعلق  و¿خلصوص ما
يدان هذا امل  يف ملموسة ٕاسهامات يقدموا ٔ;ن و�جGع والنفس إالدارة و@لامء #لسانيني ميكنهنا ٔ;وذاك، و  ا�ال

 .طيالتخطي
 )الثانية ٔ;و أ*وىل( ا#لغة اك�ساب ٕا@ادة ٔ;و اك�ساب مبسائل املتص¹ حول العوامل و8متحور:  ج/ ختطيط اك�ساب  ا#لغة

 .النفس و@مل والرتبية وõسهم يف هذا ا�ال اßتصون يف ا#لسانيات وصيا±هتا،  @لهيا واحملافظة
 : ٔ;س�ئ¹ رئ}سة يه مثانية @ىل إال+ابة �س�تلزم الثالثة من التخطيط  أ*نواع ;ٔنّ  kوÚر روÚرت8رى 
 ا#لغوي؟ ¿لتخطيط س�يقوم ا_ي من _ 
 توجهيها؟ ٔ;و @لهيا التmٔثري س}مت اليت ا#لغوية أ*بعاد ٔ;و السلوkيات ما _ 
 التخطيط؟ معلية من املس�هتدفة الرشحية ما _ 
 التخطيط؟ لهذا الزمين إالطار ما _ 

 التخطيطي؟ ¿لفعل احمليطة الظروف _ ما
 هبا؟ س}bوسل اليت وا*ٓليات الوسائل _ ما

 القرار؟ صنا@ة س}مت _ kيف
 املتوقعة؟ ا*²ٓر ما _ 

  @القة التخطيط ا#لغوي ¿#لسانيات التطبيق�ة: _5

التطبيق�ة؛ �اصة ٔ;نّه  ميثل فر@ا  Ô ص¹ وثيقة ¿#لسانيات ا#لغًوًي  التخطيطيت�ىل من عرض ٔ;نواع السابقة ٔ;ّن     

ا#لسانيات ها، واك�ساهبا، كام ٔ;نّه  يندرج حتت فرع من فروعها  ٔ;ال وهو  دف ا#لغة؛ من ح�ث  بن}هتا، وضع تطبيق�ا õس�هت

 ٕاذ يقدم فهيا التخطيط ا#لغوي �لوال ؛�جGعية اليت تعّد بدورها فر@ا تطبيق�ا من فروع ا#لسانيات التطبيق�ة

سعى ٕاىل �دمة ا#لغة وتنظميها يف ا�متع، وبناء @ليه؛  فٕاّن õ ا#لغويتني، كام  والثنائية اكالزدواج�ة ا#لغوية :  #لمش�ت 

  #لسانيات التطبيق�ة و�جGعية يه @القة جزء Úلك. @القbه( التخطيط ا#لغوي) ¿



 : _ صور تطبيق التخطيط ا#لغوي6.

       hر و اكلفيلقد تعدت صور التخطيط ا#لغوي يف  العرص احلديث،  ومن ٔ;مهها (حس�Úوk ورده;ٔ:(  

احلديث؛ ٕاذ ٔ;صدرت نظاما محلاية _ التنق�ة ا#لغوية: من بني ٔ;وائل ا9ول اليت مارست هذا التطبيق فر�سا يف العرص 1

ا#لغة الفر�س�ية من أ*لفاظ  واملصطل�ات ا9خ�¹، وقد ٔ;ولكت �مة مbابعة ذY ٕاىل مجمع ا#لغة الفر�س�ية ا_ي êمتتع قراراته 

  كام معل هذا أ*�ري @ىل توليد املفردات واملصطل�ات الفر�س�ية لتواkب املعرفة احلديثة. ،بطابع ٕالزايم

  Yكذ kرê قامت kرê ز@امة ٔ;¥تورك بتطبيق مماثل جتىل يف:  قرار الترتيك ا_ي  قطع ;ٔوصال العالقة  بنيÚ يا يا احلديثة

  ؛ وذY من �الل تغيري حروف ا#لغة الرتkية من  احلروف العربية ٕاىل احلروف الالتي��ة.العلامنية و ¥رخيها إالساليم

  ملحوظة:

  العرب القدماء #لحفاظ @ىل ا#لغة العربية من شوائب ا9خ�ل وحلن العوام...هذا التطبيق مارسه ا#لغويون �شري ٕاىل ٔ;ّن   

يعمتد  هذا التطبيق @ىل êرق�ة لغة بعيهنا ٔ;و له�ة حملية من ا#له�ات املت�دث هبا  ٕاىل لغة وطنية  _ êرق�ة ا#لغة: 2

ية، وكذY فعلت مالزي·  فقد ا#لغة الرمس  ٕاىل مس�توىرمسية، وقد طبق ذY يف تزنانيا؛ ح�ث رق�ت ا#لغة السوا�لية 

  تب�ت ا#لغة املالزيية لكغة وطنية.   

_ ٕاح�اء ا#لغة امليتة: طبق هذا التخطيط ا#لغوي يف ٕاح�اء ا#لغة العربية اليت اكنت �جورة و÷ري مbداو¡ لقرون، وقد 3

غة قوم�ة ورمسية تدرس هبا لتكون ل ؛ٔ;ح�يت عن طريق ا*ٔاكدميية العربية اليت معلت @ىل حتديث وتطو8ر ا#لغة العربية

  العلوم.

  _ ٕا�الل ا#لغات القوم�ة حمل ا#لغات أ*جPبية يف م�دان التعلمي:4

هذا التخطيط ا#لغوي يف دول كثرية اعمتدت @ىل ت}سري العلوم ٔ*بناهئا بلغهتا أ*م؛ وذY بغرض توطني املعرفة  طبق  

الصني،... ؛ ٕاذ يمت فهيا تدرõس العلوم  بلغهتا القوم�ة يف مجيع وٕايصالها بلغة شعوهبا، ومن بني ا9ول: اليا¿ن، kور·، 

  ٔ;طوار التعلمي، وحىت يف ٕاجناز البحوث. 

_  �رش ا#لغة ٔ;و الوطنية يف دول العامل: وقد مارست هذا التخطيط ا9ول �س�تعامرية كفر�سا وÚريطانيا اليت سعت  5

  جنلوفونية.ا*ٔ نية و ٕاىل �رش لغاهتا يف العامل من �الل الربامج الفرا±كفو 

  التخطيط ا#لغوي يف الوطن العريب:_ 7

مما ال شك ف�ه ٔ;ّن العامل العريب قد @ان كثريا  من ويالت �س�تعامر �اصة شعوب املغرب العريب، و_Y ا±هتجت      

التعريب من ت© الشعوب س�ياسة التعريب ôٔداة ملقاومة �س�تعامر والفر�سة والتغريب، و¿لزتامن  مع تWين  س�ياسة 



ق�ل الشعوب املغرب العريب ومPارصة لها يف كفاlا ضد الفر�سة نصت املعاهدة الثقاف�ة جلامعة دول العربية @ىل رضورة 

اعGد التعريب وêرق�ة وضع ا#لغة العربية يف العمل والتعلمي،  وذY مضن املادة التاسعة اليت +اء فهيا ماييل :" �سعى دول 
توح�د املصطل�ات العلمية، بواسطة ا�امع واملؤمترات...وتعمل @ىل الوصول ¿#لغة العربية ٕاىل تmٔدية اجلامعة العربية ٕاىل 

  مجيع ٔ;غراض العمل احلديث، وجعلها لغة ا9راسة يف مجيع املواد يف لك مرا�ل التعلمي يف البالد العربية"

وبعد �س�تقالل نصت دساتري مجيع ا9ول العربية @ىل ٔ;ّن ا#لغة الرمسية يه ا#لغة العربية، كام تmٔسست ا�امع       

ا#لغوية و�حتادات وماكتب ت�س�يق التعريب  يف العامل العريب، اليت سعت ٕاىل حتق�ق س�ياسة التعريب وٕا�الل ا#لغة 

  العربية املاكنة الالئقة هبا.

@دم الزتام  : @رتضها عق�ات مهنا اة التعريب اجلامعة و ا�امع ٕاىل ٔ;ن س�ياس  هذه اجلهود املبذو¡ من ق�ل لكن رمغ      

بيق توصيات اجلامعة يف تWين ا9ول العربية ب�Pف�د ما يصدر من قرارات لغوية عن  ت© الهيئات الرمسية، ٕاذ يظل  تط 

  قرار الس�يايس للك دو¡.#لة معينة رهينة س�ياس

8زال @ائق �لزتام وإاللزام ¿لتعريب قامئا ٕاىل اليوم؛ ٔ*نّه  مرتبط ¿جلانب احلكويم و القرارات الس�ياس�ية #7ول  ال       

والوسائل اليت متكهنا من �نتقال ٕاىل مر�¹  ،،وكام يقول اكلفي:" ٕاّن ا9و¡ و�دها يه مت© السلطةإاللزاماليت لها سلطة 

  لس�ياس�ية" التخطيط واخbياراهتا ا

  _ مراجع احملارضة:  

  _ @مل �جGع ا#لغوي، لوõس +ان اكلفي.1

  _ الس�ياسات ا#لغوية، لوõس +ان اكلفي2

  _  حرب ا#لغات والس�ياسات ا#لغوية لوõس +ان اكلفي3

  _ روÚرت ل. kوÚر، التخطيط ا#لغوي والتغري �جGعي.4

  في  _ @القة الس�ياسة ا#لغوية ¿لتخطيط ا#لغوي، هدى الصي5

  _ التخطيط ا#لغوي، تعريف نظري ومنوذج تطبيقي، عبدهللا الربيدي.6

  _ حمارضات يف ا#لسانيات النظرية والتطبيق�ة، بريش رضا.7

  

  



   @مل ٔ;مراض ا#لغة و ال�م _                                           

  متهيد:

ٕاّن وظيفة ا#لغة الرئ}سة يه االتصال، لكّهنا  تت�اوز هذه الوظيفة ؛  لتكون ٔ;داة تُعمل السامع عن �ا¡ املتلكم          

النفس�ية، و قد حيدث �شوõش  يؤ�ر @ىل  العملية االتصالية، وذX   YسWب  وجود  بعض أ*مراض ٔ;و العيوب ٔ;و 

وجتعE خيتلف عن Iم  ،اج ال�م ٔ;و اس�تق�اÔ ٔ;و ٕادراكه بصورة طبيعيةفمتنع من ٕانت  ؛�ضطرا¿ت اليت تلحق ا#لسان

ا*ٓخر8ن،مما õسWب �لال يف معلية االتصال، وهذه العيوب ٕاما êكون عضوية ٔ;و وظيف�ة ، ٔ;و عيوب 6جتة عن نقص 

  القدرة ا_هنية.

  وجود اليت حتصل @ادة XسWبم، و مصطلح:  ٔ;مراض ا#لغة وال� يطلق @ىل  ت© العيوب و�ضطرا¿ت ال�م�ة     

يلحق الفكر كام يلحق ا#لّسان، ومن مثة فٕاّن  ٔ;ي �لل يطرٔ; @ىل ا#لّسان يعكس فكرا و سلواك؛ ٔ*ّن  قصور ٔ;و جعز 

و يربهن عن حمصوÔ" . وبذY تعكس  إال�سان يرتمج عن جمهوÔ، ا#لّسان êرجامن الفؤاد ، كام يقال: "ا#لسان عنوان

نطق و البعد عن ا#لكPة و العجمة سالمة لغوية ورق�ا فكر· وحضار·، خبالف  الغمغمة ٔ;و احللكة  الفصا�ة و جودة ال 

البيان برص،  و÷ريها اليت  �شوه معلية االتصال، وتؤ�ر @ىل  السالمة ا#لّغوية، ولقد ٔ;شار اجلاحظ ٕاىل ذY قدميا فقال:"

  ".  والِعيp معى

ٔ;و النقائص اليت �سّ�ل @ىل  من العيوبفهيا املتلكم لسWب من أ*س�باب   و هكذا؛ تعّد ت© أ*خطاء اليت يقع    

الناطق املبني، وا#لسان ٕا�سان، mٔنه : قدميا ب يعرف ته إالبالغ، ف�bلب Ô املذمة، و_Y اكن  ٕال�سانمي إال�سان ا_ي س� 

  وما إال�سان لوال ا#لسان ٕاال صورة ممث¹ ٔ;و هبمية �م¹.

تعرتيه اضطرا¿ت  Iم�ة اكلتقطيع يف ال�م هو املريض ا#لّغوي  ا_ي حيتاج ٕاىل مراجعة ٕاّن الشخص ا_ي         

  ٕالكي��ك�ة و ٕاىل دراسة نفس�ية حلالته، وذY ٔ*+ل  تفادي ت© �ضطرا¿ت اليت حتدث التقطيع ا#لّغوي، و�شوه التبليغ.

بعمل ٔ;مراض ا#لغة وال�م ، وهو يعّد فر@ا فروع وقد Úرز @مل هيمت هبذه �ضطرا¿ت ا#لغوية وال�م�ة õسمى       

  ا#لسانيات النفس�ية.

  _ حتديد املفهوم:1

  @مل  هيمت بدراسة و@الج أ*مراض املتص¹ بعيوب ا#لغة املنطوقة واملكbوبة. : بmٔنه  يعرف @مل ;ٔمراض ا#لغة وال�م       

وهذا العيب ٔ;و �ضطراب هو: عبارة عن قصور ٔ;و جعز مينع من ٕانتاج ال�م واس�تق�اÔ وٕادراكه Úك�ف�ة حصي�ة؛ مما  

   يف التواصل.    õسWب �لال

  يندرج هذا الفرع التطبيقي مضن جماالت ا#لسانيات النفس�ية اليت هتمت بعملية ٕانتاج واس�تق�ال وٕادراك ا#لغة،    



  ضطرا¿ت ال�م�ة و أ*مراض ا#لغوية.فضال عن عنا8هتا ¿ال

  :_  ;ٔقسام أ*مراض ا#لغوية2

  �شري يف البداية ٕاىل ٔ;ّن تقس�مي ا#لسانيني ٔ*مراض ا#لغة خيتلف عن تقس�مي @لامء النفس.       

كام نلحظ ٔ;ن املنطلق يف ا#لسانيات 8كون دامئا من  التفريق بني ا#لغة وال�م ٔ;و بني الب��ة العميقة  و السطحية     

#لغة، فا#لغة تعرف بmٔهنا: مقدرة  املتلكم الفطرية اليت متكPه من التواصل، وحىت ولو ظل صامbا فهو ميت© هذه القدرة، 

  ة يف ٕاجناز فعيل #لخطا¿ت يف الواقع، وهنا  تبدٔ; معلية االتصال.ب}9 ال�م هو اس�تعامل لت© القدر 

  وبناء @ليه، ميكن تقس�مي أ*مراض ٕاىل قسمني: 

ٔ;/_  ٔ;مراض ا#لغة: ويه اليت متس املقدرة ا9اللية #لفرد و؛ ح�ث ينطق املريض اللكامت Xشلك ج�د ولكن ال 8كون 

 حبWسة فرينكمى هذه احلا¡ عند @لامء والنفس وأ*عصاب ل�مه معىن؛ ٔ*نه õس�تعمل  اللكامت Xشلك �اطئ، و�س

(�س�بة ٕاىل الطب}ب  ا_ي اك�شفها) كام يطلق @لهيا �سميات ٔ;خرى مæل: �Wسة التوصيل، �Wسة مركزية، �Wسة 

  صدغية).

نطقة مب �سمى املنطقة ا9ماغية (  ويه مPطقة التلف�ف الصدغي أ*õرس املسؤو¡ عن فهم وفك الرسائل ا#لغوية)     

  .فرينك

ب/ ٔ;مراض ال�م: ويه اليت متس مقدرة الفرد  @ىل ال�م؛ ٕاذ ال õس�تطيع املتلكم  ٕانتاج Iم حصيح ميكن ٔ;ن يفهمه 

ا*ٓخرون،  وذY  ¿لرمغ من kونه ميت© مقدرة داللية سلمية متكPه من فهم ما يقال Ô، وتعرف هذه احلا¡ عند @لامء 

  �س�بة ٕاىل اجلراح ا_ي اك�شفها) .( حبWسة  Úرواكالنفس وأ*عصاب 

  امس مPطقة Úرواك.  كام يطلق @ىل املنطقة ا9ماغية  (ويه مPطقة التلف�ف اجلهب�ي أ*õرس املسؤ¡ عن ٕانتاج ال�م) 

عن سوء أ*داء و ق¹ّ القدرة @ىل ال�م، ومن ت© –يف الغالب  -وهكذا نلحظ ٔ;ّن  ٔ;مراض ال�م êكون   6جتة      

      .ا#ل�ل�ةا#لثغة، املقمقة، اخلنخنة، ،التmٔتmٔة، الههتتة ،احلWسة الفmٔفmٔة، ،الّرتة اñمتمتة، ،العق¹ ،احلص : القلب،أ*مراض 

 ٔmمتثل يف معو�ا يف تê سة، وWٔة و قد مسيت هذه أ*مراض @امة ¿حلmٔثmو ا#ل�ل�ة. خر النطق و امخلخمة و الث  

،       تبني �خbالف ب}هنام يف املوقع والوظيفة ( يف هذا الس�ياق نعرض صورة توضيحية ملنطقيت Úرواك وفرينك،       

  .           )مbاكمالن يف معلية االتصال لكهنام و



  

  

لغو· يؤّدي  ها مرضابعدّ  ؛من �الل بيان ٔ;قسام أ*مراض ا#لغوية  نقف عند ٔ;مه  ت© أ*مراض ٔ;ال ويه احلWسة       

  ٕاىل �لل يف ٔ;داء ال�م. 

  _ تعريفها (احلWسة ) :1_2

ٔ;و أ*فاز·؛  وذY ٔ*هنا متثل موضوع حبث مشرتك بني اخbصاصات @ديدة، مهنا  هناك تعريفات @ديدة #ل�Wسة      

       �ات النظر الطب و ا#لسانيات و @مل النفس العام و @مل النفس ا#لّغوي، و لهذا  اخbلفت التعريفات ¿خbالف و 

  و �هGمات.

      تعرف بmٔهنا( احلWسة)"  مجمو@ة من �ضطرا¿ت  املرضية اليت ختّل ¿لتواصل ا#لّغوي دون جعز عقيل خطري،       

و ميكن ٔ;ن تص}ب مقدريت التعبري و �س�تق�ال لٔ�دّ¡ ا#لّغوية املنطوقة ٔ;و املكbوبة معا، كام ميكن ٔ;ن تص}ب ٕا�دى 

املقدرتني فقط، و 8رجع سWب هذه �ضطرا¿ت ٕاىل ٕاصا¿ت موضعية يف النصف أ*õرس من ا9ماغ عند مس�تعميل اليد 

ال}رسى مع متّريمه ببعض اخلصوصيات"، وهذا التعريف +امع للك  اñميىن، ويف ÷الب أ*ح�ان ;ٔيضا عند مس�تعميل اليد

سامت احلWسة، فه�ي عبارة عن مجمو@ة من ال�شوهات اليت تؤ�ر @ىل تنظمي الوظيفة ا#لغوية سواء @ىل مس�توى التعبري ;ٔو 

  .  الفهم، وذY ن���ة وجود ٕاصابة يف املناطق املسؤو¡ عن ا#لغة يف نصف الكرة اßية ال}رسى #7ماغ

  ;ٔنواع  احلWسة:ٔ;_ 

  ٔ;ورد ا9ارسون ٔ;نوا@ا #ل�Wسة اعGدا @ىل الوظيفة ا#لغوية، ويه @ىل النحو ا*ٓيت:       

        

  



  نطقا وكتابة. ( املون*ت)احلWسة ا#لفظية: وجيد فهيا املصاب نفسه @اجزا عن اس�تحضار اللكامت  -1
  اللكامت(لك لكمة @ىل �دة) احلWسة �مسية: ويفقد فهيا املريض القدرة @ىل فهم معىن -2
احلWسة القوا@دية ( الالحنوية): وتعين :  @دم  قدرة املريض @ىل êرkيب امجلل êرkيبا مطابقا  لقوا@د النحو  -3

 والرصف.
 احلWسة ا9اللية: وفهيا يعجز املصاب عن فهم ال�م املرkب يف مجل مف�دة. -4

  جلانب الفو±ميي (الصويت ) #ل�م هام:¿ مرتبطنيٕ¿الضافة ٕاىل هذه أ*نواع هناك نو@ان من احلWسة      

وتت�ىل يف صعوبة الق�ام ¿حلراكت املزتامPة الرضورية ٕالجناز الفون*ت، ف�نتج املريض فون*ت حمورة؛ ٕاذ  أ*6ر�ر·: _  1

ذف بعض الصوامت، و تعّوض صوائت ممتّدة بصوامت شديدة جماورة تتحّول الصوائت مæال ٕاىل صوائت مزدو+ة، و حت

  لها يف النطق، و ذY يف حركة تWس�يط قد تصل ٕاىل �ّد ٕاخفات نظايم #لصوامت.

ايصعب ٕا@ادة �شك�ل ؛ مملكPهنا تتعرض ٕالبدال ف* ب}هنا :  و8كون فهيا �شك�ل الفون*ت سل*، و البارافاز· الفو±ميية _2

  احملّور.ا9ال 

ٔ;ّن احلWسة يه اضطراب  ميس ب��ة ا#لغة يف مس�تو·هتا أ*ربع ( الصويت، الرصيف،  ؛نلحظ من هذه أ*نواع      

( ا#لغة) Xشلك حصيح، كام ٔ;نه  ب مينع املريض من اس�تعاملها النحوي، ا9اليل)  من +انب ٕانتا�ا وفهام،وهذا �ضطرا

ريض ) عوارض فزييولوج�ة  ونفس�ية اكالمحرار والتوêر ن���ة العجز عن ٕامتام يؤ�ر @ىل تواصE؛ ٕاذ قد تظهر @ليه ( امل

ال�م ٔ;و @دم الفهم و إالفهام، ولهذا @دت احلWسة موضو@ا مشرتاك بني اخbصاصات @ديدة اك#لسانيات والطب و@مل 

  النفس.

ويه ختص   التmٔتmٔة، امخلخمة، ... فmٔفmٔة،ال ،ٕاىل +انب احلWسة هناك اضطرا¿ت Iم�ة لها ص¹ وثيقة هبا  اك#ل�ل�ة       

  +انب أ*داء ال�يم:

: تعرف بmٔهنا: ٕاد�ال بعض ال�م يف بعض، وهذا إالد�ال 6جت عن اضطراب يف معلية الشهيق  والزفري، _ ا#ل�ل�ة1

قاطع اللكامت ٔ*ّن املريض فهيا يفقد القدرة @ىل التلكم الصحيح، ف�bل لكمة حمل ٔ;خرى ٔ;و  تت ؛ويه تعّد �Wسة 6طقة

 .Eر @ىل نظام امجل¹ 9ى املريض وكذا @ىل تواص�  فbبدو ÷ري مفهومة، ٕاذا هذه احلWسة  تؤ

ولهذا توصف يف بعض املعامج  ،يقصد هبا: êرديد املريض حلرف الفاء وٕاكثاره مهنا يف Iمه، ويه عيب نطقي _ الفmٔفmٔة:2

  �Wسة يف ا#لسان".العربية بmٔهنا " 

ب نطقي õس�هتدف الصغار والبالغني @ىل �د سواء؛ ح�ث جيد املصاب ¿مخلخمة صعوبة يف ٕا�داث يه عي_ امخلخمة: 3

أ*صوات ال�م�ة املتحرك مهنا والساkن (ف* @دا املمي والنون)، ف�خر�ا بطريقة مشوهة ÷ري مmٔلوفة فbبدو احلروف 

  . باينة من الش¾ري واخلننا احلروف الساكنة فmbٔ�ذ ;ٔشاكال خمتلفة مb املتحركة ôٔن فهيا غنة، ٔ;مّ 



  _ التmٔتmٔة:4

ويه عبارة عن : اضطراب يؤ�ر @ىل معلية السري العادي �رى وس�يو¡ ال�م، ف�صبح Iم املصاب 8متزي بتوقفات 

   وêكرارات ال ٕارادية مسمو@ة ٔ;و ÷ري مسمو@ة عند ٕارسال ال�م،  ٔ;و يه êكرار احلرف أ*ول من اللكمة @ّدة مرات.

  مراض Iم�ة متس اجلانب النطقي اكٕالبدال واحلذف والز·دة والتحريف:وهناك ;ٔ     

  :التحريف -1
وف�ه ينطق الصوت بطريقة تقربه من الصوت  العادي ، بيد ٔ;نّه ال مياثE مماث¹  دق�قا؛ ح�ث  �شوبه احنرافات يف     

، و÷البا ما يظهر يف ٔ;صوات معينة 9ى أ*طفال والك�ار @ىل السواء ٕاخراج الصوت من خمر+ه، وهذا ال�شويه 8كون 
 مæل: س، ش، ف�نطق صوت "س" مæال: مصحو¿ بصفري طويل ٔ;و ينطق صوت "ش" من +انب الفم وا#لسان.

  _ احلذف:2
مفbاs/  : املريض صو¥ ما من أ*صوات اليت تتضمهنا اللكمة، ومن مث ينطق جبزء ما من اللكمة،مæالف�ه حيذف  و     

s¥ :الطاهر/ الطاه،محمد / مح.يقول ،  
  إالبدال:  - 3

صوت ÷ري مPاسب بدال من الصوت املرغوب ف�ه، مæال: õس��دل بدال يف النطق عندما يمت ٕاصدار حيدث هذا االٕ      
  املصاب حرف (س) حبرف (ش)،   حنو: حشن.

  إالضافة : -4 
لكمة، وقد õسمع  هذا الصوت الوا�د وôٔنه مكرر، مæال: "سسالم @ليمك êمتثل يف  ٕاد�ال املريض لصوت زائد @ىل ال   

  بدال من سالم @ليمك.
  هذه أ*مراض النطق�ة بعض أ*مراض اليت متس الصوت درجbه وشدته... يضاف ٕاىل       
  )ٔ*ّن @ددها كثري(  �ضطرا¿ت وأ*مراض البارزةمج¹  لقد اكتف�ت يف عريض لٔ�مراض @ىل  _1 :تن�Wه
اليت تص}ب ا#لسان  ، ويهأ*مراضقد تناولوا ت©  اكجلاحظ و÷ريه  املتقدمني من @لامء ا#لغة العرب  ن��ه ٕاىل ;ٔن _  2

.Yوتقدح يف البيان، وميكن #لطالب ٔ;ن 8رجع ٕاىل كتاب " البيان والتب}ني" ل}س�توحض ذ     

نفس�ية وا#لسانية ملعاجلة هذه املش�ت بعد عرض �ضطرا¿ت وأ*مراض ا#لغوية نورد مج¹ من املقرت�ات ال      

  مهنا : )، �اصة احلWسة(

  _  تعويد املريض @ىل النطق البطيء ¿للكامت.

  _  تدريب املصاب  @ىل kيف�ة اس�ت¾دام ٔ;�زة النطق 9يه.

  _  جتنب توظيف اللكامت اليت حتمل أ*صوات اليت يقع فهيا �حنراف. 

من  ومتكPه ؛تثري ذهنه وحترك ٔ;عضائه فكرية ور·ضية ( اكٔ*لعاب يف �ا¡ الطفل ) _ حتفزي املصاب و�شجيعه بmٔ�شطة

  �س�تذاكر والتواصل.



  _ ختصيص مدارس �اصة ملرىض ا#لغة.

  تبقى هذه �قرتا�ات �لوال حزئية تصلح ملعاجلة  بعض احلاالت الWس�يطة، وقد ال جتدي  يف احلاالت املعقدة.

         kره نلحظ ٔ;ّن هناك @القة وثيقة بني ٔ;مراض ا#لغة وال�م وبني ا#لسانيات التطبيق�ة، فه�ي انطالقا مما تقدم ذ

تندرج مضن جمال من جماالهتا ٔ;ال وهو : ا#لسانيات النفس�ية؛ ويه تعىن بعالج العيوب اليت متس جوانب ا#لغة ( الصوتية، 

  الرصف�ة، النحوية، ا9اللية). 

من النظر·ت ا#لسانية و النفس�ية  خباصة النظرية  السلوkية واملعرف�ة  ا#لغة  وال�م)(ٔ;مراض  لقد اس�تفاد هذا العمل     

وكذا  ،يف @الج �ضطرا¿ت وأ*مراض ا#لغوية، كام ٔ;ثWت هذا العمل مصداق�ة النظرية املعرف�ة يف ٕانتاج ا#لغة وتوليدها

  والثانية ¿ضطرا¿ت ال�م.حصة ثنائية الب��ة العميقة والسطحية، فأ*وىل êرتبط بmٔمراض ا#لغة 

  _ مراجع احملارضة:

  _ ٔ;مراض ال�م، مصطفى فهمي.

  خريص ;ٓمال.بو  _ ٔ;مراض ا#لغة واضطرا¿ت ال�م، 

محد محمود خطاب   _ اضطرا¿ت التطق وال�م وا#لغة و@القbعا ¿الضطرا¿ت النفس�ية، محمد ;ٔ

  دروس يف ا#لسانيات التطبيق�ة، صاحل بلعيد._ 

  يف ا#لسانيات النظرية والتطبيق�ة، بريش رضا._ حمارضات 

   _ اضطرا¿ت النطق وا#لغة، ف�صل العف�ف.

  


