مقدمة الناشر
خنصص هذا اجمللد بعدديه األول والثاين ،لتكساا

اللاا

البيعععة وتعلمها ،وهو موضوع أاثر وما زال الكثري

من اجلدل يف األوساط املعرفعة العربعة والاربعة ،فقد أجنز حوله دراسا تكثرية ،وتعدد
دون أن تصل أي منها إىل نقبة احلام لصاحل إحداها ،ألن اتكساا

النظراي

يف شأنه،

لاة طيعععة عملعة معقدة تسبلب تدخل

علوم تكثرية ،منها املعريف العام ،ومنها الاعكولوجي ،واليعولوجي وغريها ،أما العوم ويف عصر السنظري جملسمع املعرفة
الذي يقوم على رقمنة مجعع جوانب احلعاة اليشرية ،فقد أضعفت إلعها علوم تكثرية تيحث يف عملعة التكساا
اللاوي ،من قيعل املنبق والرايضعا واحلاسوبعا وغريها من العلوم اليت تصنف ضمن العلوم الصلية ،وهي يف
جمموعها تعرف اللاة أبهنا منظومة من اخلوارزمعا

املكسوبة يف الدماغ اليشري بلاة عقالنعة خاصة تولد اللاة

وحتللها وفق برانمج منبقي خاص ،بدءا من الصو إىل الكلمة فاجلملة ،وهذا ابلضيط ما أغفلسه مجعع النظراي
السقلعدية املسعلقة ابلتكساا اللاوي ،من سلوتكعة وبنعوية وتولعدية وبعولوجعة وغريها ،فيعض هذه النظراي ترى
أن اللاة تكساب ابملمارسة والسعزيز ،ويرى بعضها اآلخر أهنا تنيين على ملكة فبرية ،بعنما يرى آخرون أن
اتكسااهبا يسأسس على عضو بعولوجي يولد مع اإلناان وتفسقر إلعه بقعة املخلوقا  ،ومع أن هذه النظراي جمسمعة
ترتكز على طريقة تكوين اللاة عند اإلناان ،فإهنا تيقى غري قابلة للصورنة ،ألن ترتكعزها بشكل تكيري على اجلانب
اإلجنازي من اللاة جيعلها خارج الاعاق العلمي الذي تعمل يف إطاره هندسة اللاا البيعععة ،اليت هتسم ابآللعا
الصورية اليت يقوم علعها تكوين اليعاان اللاوية املشفرة يف دماغ اإلناان تولعدا وحتلعال ،وبذلك تعمقت يف بنعة
الدماغ رايضعا ،ووضعت الفرضعا حول بنعة اللاة يف منشأها ،موضحة البريقة اليت ختزن هبا القواعد على شكل
خوارزمعا صورية ،وتارتجع هبا أيضا ،معسربة ان عملعة السخزين تيقى انقصة بدون عملعة السرتجاع الذي يسم
وفق ضوابط ل تقيل اخللل .وهذا يدل على أن اللاة ل عالقة هلا ابملعىن الذي يعرب عنه ابخلرب
 ،Informationفهي فقط تقوده أو تاوقه ،أما اخلرب نفاه فعنسج عن عوامل أخرى خارج نباق اللاة،
يبلق علعه التواصل الذي من أباط تعريفاته إعادة السعريف األزيل ملخسلف عناصر الكون بواسبة اللاة ،أي أن
اللاة أصل والسواصل تبيعق أو تشاعل مليادئ هذا األصل .هكذا سعكون اتكساا

لاة طيعععة امسالتكا ملنظومة

خوارزمعة منسظمة يف ماسواي صورية ،بععدة عن املعاين اليت تكساب ببريق خمسلف.
هبذه البريقة تيحث لاانعا

اجلعل الرابع يف اخلريبة الرايضعة لدماغ اإلناان ،معسربة أهنا الوسعلة األسلم لفهم

البريقة اليت يكساب هبا اإلناان لاسه البيعععة ،فوضعت الفرضعا الرايضعة املنبقعة اليت جتعل اإلناان يكساب
اللاة مرة واحدة يف حعاته ،حني ميسلك اآللعا

الذهنعة اليت يوظفها يف اإلبداع اللاوي ،فاللاة يف هذا النظر

العلمي تسكون يف أساسها الرايضي من مسوالعسني ،مها  0و  ،1ومتثالن ابلسوايل سكسة تعقيها مياشرة تكسلة صوتعة،
ومها اللذان بنعت علعهما تقانة املعلوما يف عصران الراهن ،تكما أهنما األساس يف نقل ملكة اإلناان اللاوية إىل

احلاسو  ،فاللاة يف نظر هذا اجلعل اللااين مسوالعة من الاكسا القصرية يعرب عنها ابلصفر ،وابلرقم واحد الذي
ميثل الكسلة الصوتعة اليت يكون حدها األدىن الصو الواحد ،وحدها األعلى الكلمة ،ول ميكن لإلناان أن
يسجاوز عن هذين املكونني ،فنحن نسوقف بعد نبق تكل صو  ،أي نضع الصفر بعده ،مث ننسقل إىل الصو
املوايل ،ونسوقف بعده ،وهكذا دوالعك ،وإن تكنا ل حنس هبذا السوقف ،ألن مدته قصرية جدا ،ولكن عندما تنسهي
الكلمة نسوقف بوقت أطول من توقفنا بني الصو والصو  ،فاللاة إذن هي ،من هذا املنظور ،مسوالعة حسمعة من
الاكسا

والكسل الصوتعة ،ولذلك ل ميكن ألي إناان أن يسكلم بدون هذه الفواصل الصوتعة ولو ملدة ل

تسجاوز مخس دقائق ،ألنه سععرض نفاه لكسم النفس ومن مث اىل اهلالك .وهذا النظام ل عالقة له ابلشهعق
والزفري ،فهذان هلما نظام آخر خمسلف.
يبيق اإلناان هذا النظام الرايضي الذهين على بناء مجعع القوالب الصرفعة واملعجمعة املينعة ببريقة رايضعة حبثة،
ل جمال فعها للصدفة ،ولذلك قلما نالحظ على شخص اسسخدام قوالب غريية على لاسه اليت اتكسايها يف بداية
حعاته ،ألن ذلك سعكون انجتا عن خلل يف الينعة الرايضعة الصارمة اليت بين علعها النظام اللاوي يف بداية نشأته
األوىل ،وياسمر معه بقعة عمره.
وإذا انسقلنا إىل طريقة تشاعل خوارزمعا بناء املكوان اللاوية ،أخذا يف العسيار ما سيق ،جند أن بناء أي تكلمة
أو مجلة يف اللاة يسم وفق نظام خوارزمي مضيوط أيضا ،قوامه ميدأ الشرط وجوابه مبعنامها الرايضي املنبقي ،وقد
توسع املناطقة يف هذا اجلانب ،عندما رأوا يف الشرط وسعلة فعالة يف بناء املنظوما املنبقعة لدى اإلناان ،ومن
ضمنها اللاة ،تكما أن بعض فروع هندسة اللاة تسخذ منه أساسا صليا ليناء املدخال  ،مثل نظرية احلال املنسهعة
اليت تيين خوارزمعا

املدخال

حعث يسم توزيع مكوان

اللاوية تولعدا وحتلعال بناء على تراتيعة ورود العنصر األول يف املدخل اللاوي،

الكلمة ،من صوامت وصوائت ،وفق نظام دقعق يسم مبوجيه إنساج مداخل لاوية

صحعحة ،والصحة هنا تعين توافق اخلرج أي الكلمة مع الدخل اليناء الرايضي ،أي بناء اخلوارزمعة بشرطها
وجوابه.
إذا تكان هذا هو منظور هندسة اللاة يف اتكساا اللاة األوىل لدى اإلناان ،فما هو منظورها يف اتكساا اللاة
الثانعة ؟ إن الذي يااعد اإلناان على امسالك انصعة لاة اثنعة يف أي مرحلة من عمره ،هو تكونه اخسزن برانجما
رايضعا للاسه األم  ،واصيح جاهزا لالشساال على أي لاة أخرى بعدها ،ما دام مفهوم اللاة البيعععة ل يفرق بني
لاة طيعععة وأخرى ،القالب الرايضي هو نفاه الذي سعوظفه يف تعلم اللاا

األجنيعة اليت تقوم على املنظومة

اخلوارزمعة نفاها ،هنا تدخل قضعة اإلجناز ،حعث يرتكب املسعلم للاة الثانعة األصوا

ببريقة خمسلفة عن لاسه

البيعععة األوىل ،فعكسفي بسعلم اجلانب اإلجنازي منها ،أما أصل الربانمج فمشرتك بني اليشر مجععهم .لذلك فمن

تعلم لاة أجنيعة واحدة ميكنه أن يسعلم لاة أجنيعة اثلثة ورابعة ،إخل ،وما مينعه من اتكساا

أتكرب عدد منها إل

الوقت الذي سعقضعه يف السأقلم مع الوسائط اإلجنازية لكل لاة.
هب أن شخصا عربعا يرغب يف تعلم لاة أجنيعة ،نؤتكد أنه لن جيد يف ذلك أي صعوبة تذتكر ،ألنه ميسلك برانجما
رايضعا قواي  ،بل إنه من أتكفأ الربامج الرايضعة اليت بنعت علعها اللاا البيعععة لدى بين اليشر ،والدلئل على
هذا أتكثر من أن حتصى ،ولذلك فإن الزمن الذي يقضعه العريب يف تعلم لاة أجنيعة يعادل ثلث الزمن أو أقل من
الوقت الذي سعقضعه أجنيب يف تعلم اللاة العربعة ،ألن نظام العربعة ميين على منظومة رايضعة غاية يف الدقة ،فهي
تكسب بدون حرتكا  ،وتوظف املكون الصريف يف قراءة الكلما

قيل فهمها ،أما أصواهتا فقد بعنت الدراسا

املخربية أهنا أم اللاا  ،تكوهنا تشسمل على خريبة جعنعة صوتعة ل تضاهعها فعه أي لاة طيعععة أخرى يف العامل ،مما
يدل على أن العريب ميلك قدرا رايضعة خارقة تربط بني الكلمة وجذرها ووزهنا قيل أن تصل إىل دللسها بنوععها
املعجمي والسداويل ،أما الرتتكعب فميين على قواعد رايضعة غاية يف الدقة واإلتقان ،حعث تلعب احلرتكة اإلعرابعة
دورا حموراي يف تسيع وظعفة الكلمة يف اجلملة ،قدم املفعول أو أخر الفاعل فلن ينعكس ذلك على املعىن ،ألنه
مرتيط ابحلرتكة اليت توضع على آخر الكلمة مبجرد انسظامها يف مجلة صحعحة.
هبذا املنظور تفار لاانعا

اجلعل الرابع قضعة التكساا

اللاوي ،وهو جعل لااين يسجاوز بكثري افرتاضا

النظراي اللاانعة السقلعدية (تولعدية وغريها) اليت عجز عن تفاري الظواهر اللاوية يف أباط جتلعاهتا ،ومل يفد
معها تكوهنا عششت يف دماغ الكثريين يف العامل ،ومنهم تكثريون يف وطننا العريب ،لزمن طويل قيل أن ينفرط عقدها،
بعد أن قضت زمنا مارست خالله حتنعط عقول شيابنا العر  ،خاصة يف األوساط اجلامععة ،ومنعه من الفهم
املعريف الصحعح عن لاسه البيعععة ،تكما صدته عن الفهم احلقعقي لنظام اتكساا

لاا

أجيعة .يؤتكد ما نقول

إمجاع جل الدراسا اهلندسعة اللاانعة العاملعة على أن اللاة العربعة تعد اللاة األتكثر اسسجابة ملقسضعا احلوسية
من أي لاة أخرى يف العامل ،وذلك اعسمادا على مالحظة البريقة اليت تيىن هبا مداخلها الصرفعة ،اليت تيىن وفق
نظام من اخلوارزمعا املرتكية ،إن يف ماسوى السولعد أو السحلعل ،تكما أن بناءها الرتتكعيب يسمعز خبصوصعا هندسعة
ل توجد يف أي لاة طيعععة أخرى يف العامل .وهذا تكله مل يكن حاضرا يف النظراي اللاانعة السقلعدية.
أما حمسوى هذا اجمللد فعمكن تلخعصه يف الفقرا السالعة .ففي اجلانب اإلجنلعزي نقرأ:
اليحث األول للدتكسور ماجد احلريب ،وهو يسقصى أتثري اسرتاتعجعا

القراءة النقدية (املعاينة ,السعلعق ,الجياز

,السلخعص ,السحلعل ,املقارنة) يف حتان اسسععا القراءة لبلية الانة السحضريية يف جامعة المام حممد بن سعود
السالمعة .مت اخسعار ععنة جترييعة مكونة من  56طالب وطالية تدرس ببريقة اسرتاتعجعا

القراءة النقدية يف

برانمج لاة اجنلعزية ملدة عشرة أسابعع ومت مقارنة نسائجهم مع ععنة من  51طالب وطالية شارتكت تكععنة ماعبرة

ودرست نفس املدة ببريقة تعلم القراءة السقلعدية .مت اجراء اخسيار قيلي من  00درجة يف اسسععا القراءة عند
بداية الربانمج للععنعسني والذي اظهر ماسوى قراءة مسقار بني الععنعسني .ومت اجراء اخسيار بعدي من  00درجة
عند هناية الربانمج الذي اظهر ان الععنة السجرييعة حتانت بشكل ملموس يف اسسععا
ماسوى طال

القراءة حعث ارتفع

هذه الععنة من  10.11يف الخسيار القيلي اىل  61.65يف الخسيار اليعدي (حتان بناية

 ) 69.11%بعنما ارتفع ماسوى طال الععنة املاعبرة من  19.1يف الخسيار القيلي اىل  12.60يف الخسيار
اليعدي (حتان بناية ) 61.02%
أما اليحث الثاين فكسيه للمجلة الدتكسور إبراهعم أبو حعمد ،وقد خصصه للحديث عن تعلم البلية الاعوديني
للاة الجنلعزية يف جامعة المام حممد بن سعود اإلسالمعة يف الرايض ،خاصة ما يسعلق منها بصعاغة تعيريا
اجملاملة ،اليت تدل على أن املسعلمني مسمكنني من اللاة العربعة ،خاصة يف تكساابهتم اليت حيرروهنا يف حعاهتم العامة،
ويهدف الياحث هبذا العمل إىل اإلجابة عن سؤالني ،مها:
 .1هل يسقن هؤلء البلية صعاغة عيارا اجملاملة يف تكساابهتم ؟
 .6هل ياسخدمون هذه العيارا يف تكفاايهتم الاوسعو-لاانعة ؟
أما اليحث الثالث فمن توقعع  Alexie Neemeالذي يدرس فعه نقاط الضعف اليت تعرتي املدقق اإلمالئي
لشرتكة مايكروسوفت  ،ابحثا األسيا اليت جتعل املاسخدمني العر هلذا املدقق ل يهسمون ابألمر .بعد السأتكد من
إمالء وثعقة من عشر صفحا تسضمن  0000تكلمة عثر على  82خبأ ،مما يربهن على خلل يف املوارد املعجمعة
املعسمدة يف املدقق ،خاصة ما يسعلق ابملؤنث ومجوع السكاري والصفا  ،ابإلضافة إىل األفعال باوابقها ولواحقها.
وقد بني هذا الرصعد املعجمي العشوائي للموارد اللاانعة أن هناك خلال يف حتديد املفاهعم والقواعد األساسعة
اليت أدخلت هبا يف الربانمج .مما يدل على أن هناك خلال تكيريا تعاين منه سعاسة هذه الشرتكا

يف ما يسعلق

ابسسخدام اللاة العربعة يف براجمها.
أما يف اجلانب العريب فنقرأ:
حبث الدتكسور عيد هللا بن موسى الباير ،ويعرض فعه دراسة معدانعة قام هبا الياحث على طلية قام علم اللاة
السبيعقي يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمعة ،تسعلق مبدى فهمهم للاة اإلعالن السجاري ،عرض الياحث
عددا من اإلعالان السجارية على الععنة اليت تسكون من طلية املاسوى األعلى يف املعهد ،فسيني أن ناية تكيرية من
أفراد الععنة مل تفهم لاة اإلعالان املقدمة إلعهم يف هذه الدراسة ،خاصة تلك اليت تكسيت ابللهجة العربعة احمللعة،
مما يدل على عدم قدرة هؤلء البلية على الندماج يف اجملسمع الاعودي ،تكما أن ناية من هؤلء البلية مل تفهم
معىن اإلعالان املكسوبة ابلعربعة الفصحى ،وهو ما يدل حاب الياحث ،على قصور الربامج السعلمعة يف املعهد،

اليت ل تسجاوز حمسوايهتا املعلوما

األتكادميعة املكرورة ،ولذلك يوصي بضرورة انفساح املناهج السعلمعة املقدمة

هلؤلء البلية على لاة اإلعالن ،ألهنا الايعل الوحعد إلدماجهم يف اجملسمع الاعودي.
تكما نقرأ حبث الدتكسور صاحل بن محد الاحعياين ،ويعرض فعه ملفهوم التكساا اللاوي عند اإلناان ،مربهنا من
خالله على أن هذا املفهوم وجد عند العلماء العر قدميا ،ولعس من إبداع الاربعني تكما يسوهم الكثريون ،وبناء
على ذلك قام حبثه حول هذا املوضوع إىل قمان ،يعرض يف القام األول موجزا عن نظراي الاربعني عن هذا
املفهوم ،من الالوتكعني إىل الينعويني ،فاملعرفعني منسهعا ابليعولوجعني ،واقفا عند تكل نظرية ،موردا آراء أصحاهبا يف
هذا اجملال ،ويف القام الثاين يرتكز على مفهوم التكساا عن العلماء العر  ،منبلقا من السقام الذي سار علعه
هؤلء بني املدافعني عن الصبالح واملدافعني عن اإلهلام ،مرورا بنظرية ابن خلدون الذي يرى أهنا تالمس ما
توصلت إلعه النظراي احلديثة يف هذا املفهوم ،لعخلص يف األخري إىل أن أغلب اآلراء اليت طرحت حول قضعة
التكساا عند الاربعني متت مناقشسها ،وإن يف شكل خمسلف ،من قيل اللاويني العر .
ونقرأ يف اخلسام حبثا لرشعدة القامسي الرويعس ،اليت حتدثنا عن اخلط العريب بني النقرائعة والرقمنة ،فيعد شرح
مكوان اخلط العريب الذي يسنوع بني املكسو ابلعد واملبيوع ،تفرغت ليحث آلعا قراءته من خالل املكوان
اللاوية ،من صرف ومعجم ودللة ،معسربة أن فهم الكلمة ل يسم من خالل املشاهدة فقط ،بل إن هذا الفهم ل
ميكن أن يسحقق إىل إذا وضع يف اإلطار الشامل ملاسواي اللاة ،وبدون هذا املنحى سعكون من الصعب فهمه،
ألنه جمرد رسوم هندسعة ،يكسيها تكل فرد ببريقسه اخلاصة ،تكما أهنا ختسلف من بلد عريب إىل آخر .بعد ذلك توقفت
الياحثة عند السعرف الضوئي اآليل على احملارف العربعة ،مرورا بيعض السبيعقا اليت هتدف إلعها هذه السقنعة ،مثل
الرتمجة اآللعة اليت تعد اجملال السقاين األتكثر اسسفادة منها ،ولسأتكعد املنحى الذي ذهيت إلعه قدمت الياحثة بعض
السجار الحة يف املعاجلة الضوئعة على احملارف العربعة.
ويف اخلسام ،ل ياع هعئة اجمللة إل أن تسقدم ابلشكر اجلزيل إىل الدتكسور ماجد احلريب على الدعم الذي قدمه هلذا
اجمللد ،وشكرها يذهب أيضا إىل تكل من أسهم يف قراءة هذه اليحوث وصو بعض هفواهتا ،تكما تسقدم ابلشكر
اجلزيل إىل قرائها من اللاانعني يف العامل ،الذين ما فسئوا يهنئون هعئة السحرير على املاسوى العلمي الرفعع الذي
تظهر به ،حعث يرى فعها تكثريون بعت خربة اللاانعني يف العامل ،تكوهنا ترتكز على لاانعا
يفوهتا أن تسقدم ابلشكر اجلزيل إىل اجلامعا

العاملعة اليت اعسمد

اجلعل الرابع ،تكما ل

هذه اجمللة العلمعة الدولعة يف ترقعة الياحثني

العاملني فعها ،حعث أصيحت اجملال املفضل للكثري منهم يف وطننا العريب لنشر أحباثهم العلمعة اجلادة ،اليت
حيرروهنا وفق املعايري العلمعة الصارمة اليت تفرضها على الياحثني يف العامل.
الناشر
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