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إنعاش اللغات
الملخص المنشور في الجدول في السفل هو مشروع انعاش لي لغة ميتة وليس قاصرا  على اللغــة الصــلية

.فقط وهي لخطوات مختزلة وملخصة

مرحلة التوثيق الصوتي

)Phonologyمجال الصوتيات (
 علــى حفــظ التســجيلتمعظم اللغات الصلية، تعمل بعض المؤسسات الكاديميةهنا المرحلة التي تقف عندها 

أننــاملخــص عميلــة التوثيــق الصــوتي هــي قــف علــى ذلــك، يجب أن ل يهذا أمر مهم لكن الصوتية للغات الصلية و

نرغب في وصف اللغة بأسلوب دقيق وتدوين ذلك على الورق بــدل  عــن أشــرطة التســجيل الصــوتي ومــن ثــم نمهــد

لمرحلة صناعة الحروف المكتوبة.

)Phonological system analysisتحليل النظام الصوتي (
العملية ليست مباشرة كما تبدو لول وهلة، فمسألة تقسيم الكلم إلى اصوات محددة عمليــة أكاديميــة ول تتــم

لمجرد أن البشر يتحدثون بحروف وكلمات، كل الصوت البشري كم متصل ومن العسير جدا  تحديــد أنــه يتكــون مــن

حروف وذلك لمجرد الحقيقة المعروفة أن الحروف ل تكون في ذهن المتحدث عندما ينطق ول الكلمات.

 (أومبكول ، كدكول ، كلوكاكول) إذا أجرينا عليها تحليل صوتي فهل نعتــبر فــيمن اللغة النوبيةمثال بالمفردات 

ــس، الكلمة الولى "أمبكول" أن (أو) حرف صوتي أم (أوم) أم (أومبو) هذا مع ملحظة أن التمثيل الكتابي للكلمــة لي

معيارا  بالمرة إنما الصوت المسجل، هذا شأن التحليل الصوتي باختصار شديد. 

هنا بالطبع ستظهر علمات ودلئل ربما تشير إلى تداخل لهجة مع أخرى وهذا طبيعي، لكن مــن غيــر الطــبيعي أن

يقرن الحرف الصوتي أو المفردات المؤلفة منه بما يشبهها من لغات أخرى، وهذا يحدث دائما  عنــدما يشــير البعــض

هــذا خطــأفالعربيــة مثل  مســتعارة مــن لغــة محــددة كإلى (أصول) بعض الكلمات في اللغات الجنبيــة علــى أنهــا 

  وأسنان ولهــاة وشــفاه متشــابهة فمــن الطــبيعي أن تقتصــر اللفــاظ الــتي تولــدها هــذهألسنة فلكل البشرشائع، 

الجهزة الطبيعية مجتمعة بضع وثلثون صوت إلــى خمســين صــوتا مميــزا، فالتشــابه إذن ل مفــر منــه ولكــن ليــس

بالضرورة أن يكون منشأ الصل للكلمات في لغات مختلفة.
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)Phonemic parsing chunkingالتصنيف الصوتي المقطعي (
عملية التصنيف تأتي لحقا  وهي ربما تعمل على إيجاد وصف للحروف الصوتية المتشابهة وجمعها معا  ربمــا علــى

أساس إملئي وليس دللي، أو ربما العكس بحسب رؤية المشرع لقواعد اللغة، هــذه المســائل فــي الحقيقــة ل تــأتي

 مجــرد تواضــع علــى المــر وعمــل علــى تنظيمــه بمــا يخــدموليست تأتي من مصــادر مجهولــة بــلجاهزة في كتب، 

أغراض من بينها التواصل كتابة.

)Phonemic profiling (diphone database, IPA transcriptingجدولة المقاطع الصوتية (
phonemic عملية ( profilingهي جدولة الحروف الصوتية في قوائم توطئة ليجاد طريقة لتبيينها بوسيلة ترميز (

 الحــرف العربــي والثنــان ل يعتــبران مــنقــد يفضــلونض على الحروف اللتينيــة وآخريــن البعرأي قد يستقر مناسبة، 

وسائل الترميز المناسبة في هذه المرحلة.

هنا يمكن حصر الحروف الصوتية بحسب التكرار أو قوة الحرف الصوتي أو مركز توليده في الجهاز الصوتي للنســان،

كمثال على ذلك فالترتيب (أ، ب، ت) لم يكن يوما  شيئا  مقترحا  من جهة ما بل تناقل ونقل من لغة إلــى أخــرى عــن

كتابات قديمة، هــذا الــترتيب والحصــر يعمــل علــى وضــع مقــابلت الــترميز الصــوتي المقابلــة وهــي غالبــا  اللفبائيــة

IPA  أو (الصوتية العالمية، بل الشق الدقيق منها  narrow transcription(.
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لملئي الالتوصيفمرحلة 

)Orthographyمجال الملء (
هنا الجزء المخصص للنواحي البيانيــة المكتوبــة مــن اللغــة وهــي المســألة المهمــة الــتي تفتقــدها اللغــة الصــلية

ومعظم لغات أفريقيا، الفقرات التي تتحدث عن الخطوط مهمة جدا  لغرض استغلل الوسائل الحديثة فــي تطــوير

اللغة أو لغرض التواصل البسيط عبر الكمبيوتر مثل ، معظم الخطوات هنا متعلقة بالكمبيوتر أكــثر مــن اللغويــات

وربما يكون التقدم هنا سريع جدا  (شهور) نظرا  لوجود وسائل مساعدة كثيرة جدا . 

هنا مسألة الحفــاظ علــى اللغــة بشــكلها الجديــد المعاصــر بعمــل البحــوث المتعمقــة فيهــا فــي النــواحي الدلليــة

) والمــور البحثيــة المتعلقــة باختلفــاتetymologyوالملئية والجتماعية والفلســفي، مثــل ســرد أصــول الكلمــات (

كوسيلة. كذلك هنا تأتي خطط وضع مناهج التعليم النظاميةاللهجات وكلها تقع ضمن البحوث الكاديمية غير 

لنعاش اللغة، وكما هو واضح المسافة بين اقتراح هذه الفكرة وتنفيذها والبــدء فــي إحيــاء لغــة ميتــة فعل . وهنــا

أيضا  مسألة تنظيم هيئات متخصصة في اللغة وعملية دعمها بالتصال بالجهات العالمية المهتمة.

)Writing System Script(نظام الكتابة 
القــرار الخــاص بتصــميم نظــام للكتابــة (حــروف وغيرهــا) ربمــا يكــون صــعبا  فــي حــال وجــود نظــام قــائم بالفعــل

ومستخدم بصورة معاصرة كمــا كــانت الحــال فــي دولــة تركيــا، فالتبــديل مــن الحــرف العربــي إلــى الحــرف اللتينــي

المعدل أنشأ فاصل  واضحا  بين جيلين وكذلك خط للتاريخ يعزل كل الوثــائق المكتوبــة بــالحرف العربــي عــن الوثــائق

ــة ــة اللغ المدونة بالنظام الجديد، ربما هو قرار خطير من النواحي السياسية والتاريخية والجتماعية ولكنه في حال

الصلية ل يبدو ذو تأثير كبير، فل اللغة الشفاهية المعاصرة تعتمد على التدوين ول الثار المكتوبة يمكــن أن تتضــرر

على نحو خطير فهــي فــي حكــم التاريــخ بالفعــل ســواء أن أوجــد نظــام للكتابــة أو ل، هــذه الحــال شــبيهة بنظــام

الكتابة الهيروغليفيــة، ظلــت الكتابــة القديمــة مســتقرة للبــاحثين بينمــا عمــد البــاحثون المعاصــرون إلــى التــدوين

 بإزالــة النيقــوط ببســاطة،)الســرائلية(بنظم أسهل، وذات الحال تكرر مع حــروف اللغــة العبريــة عنــدما تحــولت إلــى

فانقسمت اللغة إلى قديمة متزمتة للطقوس الدينية ومعاصرة مستخدمة في دواوين الدولة.

اللغة العربية المعاصرة مرت بذات المراحل بل اتفاق مسبق بل بحكم التداول، فقلمــا تســتخدم علمــات التشــكيل

إل عند البانة لمفردة أو في الدب لكن ل تستخدم هذه العلمات في الروايات أو أعمدة الصحف مثل . 

ــالنظر للمســتقبل المنظــور عقب التحليل الصوتي للغة يتم مناقشة هذا الجانب من نواحي فلسفية وأكاديمية ب

للغة وهل يبدأ من الصفر أم بالعتماد على الرسومات التاريخيــة أم بجلــب نظــام موجــود بالفعــل، القــرار هنــا ربمــا

كان سيبدو سهل  في السابق لكنه أمر شاق في عالم اليوم.
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)Conceptual design abjad, alphabetتصميم الحروف (
الحروف) بالمقــاطع الصــوتية الــتي تــمبــفكرة تصميم نظام الكتابة تقوم علــى مــدى ارتبــاط الرمــوز (تســمى لحقا 

تصنيفها في مرحلة التوثيق الصوتي السابقة. ل توجد موجهات أكاديمية هنا أو قوانين، فليست توجد في الــدنيا

علقة بين الصوت والصورة ابتداء فيما يختص بنظم الكتابة، ببساطة يمكــن فــي مرحلــة التصــميم هــذه أن يعمــد

أصحاب الفكرة الولية إلى ربط سلسلة من الرموز المبتدعة بالترتيب الصوتي المصنف في المرحلة الولى.

المهم في المر هو أن هذه الرموز تتبع فئتين أبجدية أو الفبائية، البجدية مثال لها الحروف العربية، فهي أبجديــة

وبغض النظر عن أن المصطلح مــأخوذ مــن ترتيــب الحــرف فالمقصــود أنهــا حــروف صــماء غيــر صــائتة إل باســتخدام

طقم موازي يسمى في حالة اللغة العربيــة بالتشــكيل، اللفبائيــة مــن ناحيــة أخــرى حــروف تحمــل أصــواتها ضــمنيا 

ومثالها الحروف اللتينية المستخدمة اليوم، القرار بتصميم نظام الكتابة حسب البجديــة أو اللفبائيــة قــرار لــه مــا

بعده من نواح كثرة، فبالنظر إلى اللغتين العبرية والعربية فإن الممارسة الحاليــة للكتابــة أوضــحت جليــا  أن ل أحــد

يرغب في اســتخدام التشــكيل أثنــاء الكتابــة ول أثنــاء القــراءة، هــذا بخلف الخطــاء المتوقعــة والعنــت فــي توحيــد

معايير استخدام الطقم الثاني إما بصورة كلية أو جزئية وغيرها من المشاكل.

جدير بالذكر أن المهرية تستخدم نظام أراه أنسب لللغة أصلية من ناحية ترافق الصامت مع الصائت فــي تشــكيل

يعطي ما يزيد على مئة رمز حرفي، اللغة الصلية ربما ينتهي تحليل نظامها الصوتي إلى عدد أقل من الحروف.

)Artisitic design based on pictographsالتصميم الفني للحروف (
الرسومات الولية للحروف تنجز هنا، بواسطة فنانين توفر لهم الخطوط الولية والفكار الــتي تقــوم عليهــا اللغــة

وربما يستعينون بالرسومات التاريخية القديمة بعد عمل تجريد لها على غرار نظم الكتابة اللفبائيــة أو كمــا حــدث

مع نظام الكانا في اللغة اليابانية، تجريد الرمز إلى حرف عملية فنية تماما  حيــث يعمــد الفنــان إلــى اخــتزال الرســم

إلى خطوط أولية تصلح لن يقال عليها (حروف).

)Graphemic designالتصميم الملئي (
L    -  exemic, cased or non cased script

عقب التناول الفني للحروف يأتي الدور الكاديمي مرة أخرى وذلك بطرح تساؤلت مــن نــوع هــل تتصــل الحــروف مــع

بعضها أم هل تكون في كتل منفصلة، هل كل الحروف تعتمد على هيئة موحدة أم هنالك حروف لهــا أكــثر مــن

) وهــل هنالــك حــروف مخصصــة للســماء وهــل هنالــك حــروف خاصــة بالرقــام وهــل هنالــك حــروفcasesهيئة (

مخصصة للترقيم وهل يجب استحداث حروف مخصصة للعملت النقدية وهل يجب إعادة صــياغة بعــض الحــروف

من ناحية لتشير إلى طائفة محددة من المفردات الدخيلة وهل يجوز أن تفــرد بعــض الحــروف المخصصــة للهجــات

اللغة وكيف سيتم نقل المفردات من اللغات الخرى، هل ستتناسب الحروف الجديــدة إذا رغبــت فــي كتابــة الســم

 هل ســيعبر النظــام الصــوتي للغــة الصــلية عــن هــذا الســم بمــا فيــه الكفايــة مقارنــة بــالترميز)مايكل(النجليزي 

الحرفي الجديد ومسائل أخرى كثيرة ل حصر لها ول مفر من تناولها إجمال  في هذه المرحلــة، فهــي أولــى المراحــل

لعملية ولدة اللغة الجديدة المعاصرة بنظام كتابتها الجديد.
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)Phonographemic mappingالمطابقة الصوتية الحرفية(
هذه العملية تبحث في التناقضات بين الحرف والصوت، لحسن الحظ يمكن أن تتم بواسطة الكمــبيوتر فــي زماننــا

الحالي، مفادها أن نظام الكتابة لي لغة ل يخلو من شذوذ ولكن قد يرغــب مطــورو النظــام الجديــد فــي أن يكــون

rigidly نظاما  صامدا  ( doctored.ومصمم بمهارة لمقاومة كل عوامل النحت والتجريد اللحقة (

)Script tuningضبط الكتابة (
 أفرعها فيما يلي:وصف يمكن 

1.Typographyوهي ببساطة الخطوط، فمع أنها مسألة جمالية إل أنها من أعقد العمليات في إنجاز نظام 

) هي برامج كاملة.fontsالكتابة عند الرغبة في إدخاله للكمبيوتر، الخطوط (

2.  ( . .   Cursive style e g Ouighor deterioration (واحدة من أهم المشاكل في النظام الصوتي هي توحيــد

ــور ( ــنUyghurطريقة كتابته، في زمان غابر انتشرت الحروف العربية في شمال الصين في اقليم ويغ ) لك

ــة يبدو أن من نقلها كان زاهدا  في تعلم الطريقة التي تكتب على النحو الملئم فانتهت إلى نظــام كتاب

جديد هو ما يظهر أدناه:

هذه التشوهات أسبابها كثيرة ومنها أداة الكتابة المستخدمة، وهــذه ليســت مشــكلة اليــوم، لكــن مــن

cursive الحكمة أن يتم عمل نموذج لسلوب الكتابة السريع ( styleمبكرا  وهو يعطي مؤشرا  للحال التي (

ســتكون عليهــا الحــروف بعــد مئة أو أربعمئة عــام مــن تاريــخ إعلن نظــام الكتابــة، ل خــوف مــن أن تضــيع

 أســلوب الكتابــة الســريع فــي الحقيقــة اســتباق للتشــوهات الــتي.الحروف فإن العالم تطــور اليــوم كــثيرا 

تحدث عند استخدام نظام الكتابة أثناء الكتابة باليد، فطالما أن هذا سيحدث فــي كــل الحــوال، فــداوني

باللتي كانت هي الداء، فعند محاولة استقراء مستقبل شكل الحرف ستظهر هــذه التشــوهات مباشــرة،

مثال لهذا في الحرف العربي (ضم النقطتين في شرطة والثلث نقاط في مثلث وتحول الســين إلــى خــط

) مثل (ل) إلى ما تظهر عليه وهي بالمناســبةligatures ومجموعة الملحومات (vأفقي والهاء إلى الشكل 

حرف واحد في الكمبيوتر وليست (ل+ا) ومث، السلوب السريع هو ما أفــرز (خــط النســخ) المعــروف اليــوم

 بخطــوط، لعل مرجــع ذلــك التقــديسوفي عالم الخطاطين، فقد كانت العربية تكتب بتزيين مبالغ فيه 

مثل الكوفي والثل)، وهناك أسلوب كتابة سريع آخر هو الديواني.

3.) Unicode range (اليونيكود هو جدول للحروف يحوي كل حروف لغات العالم المكتوبة الحيــة والميتــة

والمتوقعة، هذا صحيح، فهناك فراغات تركت لمن يرغب في أن يخــترع نظــام كتــابه مخصــص لــه، تكــون

 فــي مكــان مــا فــي جــدول اليونيكــود، تفاصــيليجب أن يتــم تســجيلهالصــلية الجديــدةالاللغــة حــروف 

، والخلصــة، لكــي تــدخل عــالمالموقــع الرســمي لهيئة اليونيكيــود فــي النــترنتاليونيكــود متــوفرة فــي 

الكمبيوتر والنترنت يجب أن تكون حروف لغتك متوفرة في جدول اليونيكــود ببســاطة، هيئة اليونيكــود

مجموعة خبراء تقوم بتسجيل نظام الكتابة، وتعطي كل حرف رقم مميز موحد في كل أنواع الخطوط.
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4.) Keyboard mapping (كيف نكتب هــذه الحــروف بــالكمبيوتر، الجابــة بســيطة مــن ناحيــة وصــعبة مــن 

ــة،نانواحي أخرى، إذا رغب  في وضع حروف نظام الكتابة الجديد على لوحة المفاتيح فهناك معايير مختلف

ا على اللوحة بالطريقة التي صنفناها بها فهــذهيمكن ترتيب الحروف لكن مبدئيا  وهذا موضوع متشعب

المسالة خلفية جدا .

5.)Fontography (المســألة الخيــرة هــي مــن الجماليــات، فكمــا للحــرف العربــي أنمــاط كتابــة ثلــث ورقعــة

وديواني يمكن أن يكون لنظــام الكتابــة الجديــد طائفــة مــن هــذه الجماليــات، ليــس هــذا فحســب فــالمر

fontقياسات الخط (وهذا كله يدخل ضمن تعريف المهم هو مسائل الخطوط السفلية والمائلة والنسق 

metrics (الخصائص الهندسية الجمالية للخط وهي مسألة متجددة وتعنى بحجــم الحــرف الواحــدوهي 

قياسا  بعلقته بالحروف الخرى وهذا بالطبع يحدد مكانه في السطر وربمــا فــي الكلمــة (إذا قــرر مصــمم

نظام الكتابة أن يضم الحروف في كلمات)، فعلى سبيل المثال الحــروف العربيــة يتــم اســنادها إلــى خــط

سفلي يجعلها تمتد بطول السطر ول تحيد عن هذا إل حروف اللف واللف اللينــة والميــم والــراء وغيرهــا،

) وتنــزل تحتــهLبينما حروف اللغة النجليزية تعتمد نطاق عريض يمتد وســط الســطر تعلــو عليــه حــروف (

)، اللغة الهندية بعكس العربية تستخدم نظام كتابة يعلق الحروف بخط علوي فكأنهــاg,yحروف مثل (

وهــي طريقــةما يظهر تدلى منه، هذا الخط في حقيقة المر يضم كل مجموعة حروف في كلمة حسب 

مميزة.
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مع المفردات المعانيمرحلة ج
 قــاموسوليــس القصــد أول مرحلــة حقيقيــة لجمــع اللغــة فــي قــاموس حقيقــي، ) وهيLexecographyواسمها (

مفردات بل قاموس لغة والفرق عظيم. إذا كــان هنــاك ثمــة مشــاكل فهنــا مبــدؤها، لــذا فهــذه المرحلــة مرهونــة

 المشروع.لتحقيق هدفبالتفهم التام بين أفراد فريق العمل 

  ( )  Lexecon compilation monolingual word dictionary

     loan words, exonyms, stress, punctuation, identities

 Language dictionary

)Dictionary Compilationتصنيف القواميس (مرحلة 
يوجد نوعان من القواميس:

مشكلة  أن هذا النوعتظهر هنا لذلك ف) monolingual، أحادي اللغة ()لسان العرب( مثالهقاموس اللغة: .1

) بــذات اللغــة الــتي كتبــت بهــا، أي تفســير اللغــة الصــليةentriesيشــترط فيــه تفســير معــاني المــداخل (

soring   (فــي اللغــة النوبيــةاللغــة الصــلية، فالجملــة بمفــردات مــن ذات  dol kolيجــب أن تفســر داخــل (

، من ناحية لغوية قد تكون عبارة التفسير تحتوي مفردات في ذاتهــا أصــعب مــننوبيةالقاموس بعبارات 

ــكلها الجملة المراد تفسيرها، مبدئيا  هذا طبيعي فالمطلوب جمع أكبر كمية من مفردات الللغة في ش

). corpusالطبيعي، أي سلسل مترابطة في شكل نصوص منطقية، هذه تسمى مكانز أو ذخائر لغوية (

 ســنة،50هذا أكبر عمل يمكن انجازه لي لغة، بالمقارنة أول قاموس للغة النجليزية (أوكسفورد) استغرق 

8-5هذا في القرن التاسع عشر، ربما يستغرق قاموس أحادي للغة اللغة الصــلية فــي وقتنــا الحاضــر مــن 

group سنوات في صــيغة تعاونيــة باســتخدام وســائل معاصــرة مثــل مواقــع التحريــر الجمــاعي ( editing(

شيء أقرب للطريقة التي يعمل بها موقع ويكيبيديا، فقط لتقريب المسألة، إحدى أجزاء رواية هاري بـــوتر

تم ترجمتها من النجليزية إلى الصينية في ظرف يومين أو ثلثة باستخدام منصــات تحريــر جمــاعي علــى

.من الطلبالنترنت وآلف المتطوعين 

 مثــال لهــذا النــوع، هنــا يمكــن أن يتنــوع الغــرض مــن حيــث)المــورد القريــب(قــاموس المفــردات: قــاموس .2

العلقة التي تجمع بين المفردات (قاموس تعليمي) أو (قاموس زراعي) ، (قاموس نوبي-عربي) ، (قاموس

إنجليزي-نوبي)، (قاموس نوبي-فرنسي) وهكذا، هذه الفئة من القواميس صعبة في ناحية واحدة فقــط

) فدائما  المشكلة هي أن مصنف القاموس يرى بعيــنheadwordsهي وضع استراتيجية اختيار المفردات (

ســأل الطلب أو المســتهدفينيل ترى المطلوب فقط بل تعتبر كــل اللغــة مطلوبــة ومــن غيــر العملــي أن 

بالقاموس مثل  أي المفردات ترغبون أن توضع في القاموس الفلني، ولو أن ذلــك يحــدث بمــرور الزمــن مــن

خلل النقد المتواصل، فالقاموس كائن حي يتجدد.
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قاموس المفردات من الناحية الفنية ل يتطلب الكثير، فقط جمع المادة، أمــا المســائل التقنيــة مــن إخــراج وتنســيق

وطباعة فهي ساعات بالوسائل المتوفرة اليوم، حتى إذا كان القاموس مصور، هذا بشرط أن تكــون المــادة متــوفرة

بالطريقة الصحيحة، على قاعدة بيانــات مثل  مرتبــة ومبوبــة ومصــنفة ويتــم تحــديثها علــى الــدوام، تســمى أحيانــا 

electronic بالقاموس اللكتروني ( dictionaryإذا تم إخراجها بصيغة تناسب القاريء العادي وهذا اسم يعنــي إمــا (

ملف إلكتروني يقرأ على الشاشة أو جهاز يحمل في اليد.

، لكــن وللحقيقــةالمبدئي بين فريق العمــل ملئم كمدخل للنقاش يعتبرهذا التبسيط لتعريف قاموس المفردات 

) أعمق وأصعب كثيرا ، إذ تتداخل في المــر مســائلlexiconمسألة تصنيف قاموس مفردات (يسمى عند المختصين 

semantic مثل الزاحة الدللية ( shiftوضرورة تصنيفها، هذا متوقع فنحن نتحدث هنا عن لغة ميتة بمعنى أنها ل (

تسهم حاليا  بأي مفردات في دنيانا المعاصرة ول تتجدد مفرداتها على نحــو ملحــوظ، مســألة الزاحــة الدلليــة هــي

) وتحــاول معرفــة المعنــى الحقيقــي للمفــردة وكيــف وصــلت لمــا تعنيــه الن، مثــالetymologyمــن علــم الصــول (

للزاحة الدللية (جريدة: من النخل، جريدة: صحيفة) هذه ليست مسألة تؤخذ ببساطة.

لذلك فقدلحوار باللغة الصلية الستماع  يسبق يجب أن يوضع في العتبار أن العاملين في تصنيف القاموس قد ل

pronunciation  الختلفــات الطفيفــة فــي النطــق (يكــون مــن العســير عليهــم تمييــز nuances (ويعصــب عليهــم

) وتحديــدا  مرحلــة التصــميم الشــكلي للحـــرف (orthographyالتعامـــل معهــا مــتى تجــاوز المـــر مرحلــة الملء (

 graphemic design تتطــور مــع الــوقت مشــكلة عظيمــة فستظهر) فإذا جاء رسم المفردة واحدا  في كل الحالت،

 أوالمفــرداتإلى العتماد على طقــم إضــافي للتــبيين لوصــف النــبر فــي المشرف على تصنيف القاموس  وسيضطر

ول مفــر مــن تناولهــا إجمــال  تجنبــا  للوقــوع فــي هــذه المشــكلةالمبكر حدة الصوت، هذا دليل على سوء التصميم 

الشائعة.

الحل المباشر هو ابتداع حروف بعدد تشكيلت النطق أو ربمــا بأســلوب أذكــى بــدون الخــوف مــن تعــدد الحــروف، إذا

 سيتم انعاشها فيجب أن تطرق هذه الخطوة بدون أدنى تخوف من أن الحروف ستكون كــثيرةالصليةكانت اللغة 

 حرف صيني بــدون أدنــى صــعوبة (طالمــا2000 سنة يكون حافظا  لحوالي 12العدد، للمقارنة، الطفل الياباني في عمر 

 حــرف فــي اللغــة العربيــة28 ســنوات لعــدد 4 إلــى 3تمت عملية التلقين في بيئة متجانســة)، هــذا مقارنــة بحــوالي 

) بيــن حــروفtradeoffs، علــى العمــوم هــي مســألة تفضــيل (أفريقيا والشرق الوسط على ســبيل المثــاللطفل في 

قليلة مع غموض صوتي أو حروف أكثر وصفاء في النطق.

المشاكل التي تظهر في هذه المرحلة مبعثهــا هــو تعــدد اللهجــات، ذات المشــكلة الواقعــة فيهــا اللغــة العربيــة

، فهنالك مصطلحات في العلوم المختلفــة والقــانون والصــحافة تختلــف بعــدد مجــامع اللغــة فــي المشــرقحاليا 

قــد تتفــرع الصــلية اللغــاتالعربي أو المغرب فهذا يريدها شامية وذاك يتمناها نجديــة والخــر ل يراهــا إل مغاربيــة، 

 فكرة محددة لمؤآخاة كل تلك اللهجات لكــن ربمــا فــي المســتقبل يجــدول توجدهذا طبيعي ودليل صحة،وكثيرا  

.ضمن اللغة الواحدةأحدهم وسيلة مناسبة لوضع صيغة سلم من الداخل للمفردات المتصادمة 

المشكلة المتعلقة بالمفردات الدخيلة ليست مشكلة اللغة الصلية وحدها بــل كــل اللغــات فــي العــالم، مبــدئيا ،
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هذه المفردات الدخيلة تأتي من خارج بيئة اللغة ومن داخلها، إما على هيئة كلمــات مســتعارة مــن لغــات أخــرى أو

لغة مصطنعة من ذات اللغة المضيفة (اللغة الصلية)، مــن الفيــد للنظــام الكتــابي للغــة اللغــة الصــلية أن يضــع

Proper تمييزا  واضحا  لطائفة السماء الصحيحة ( nounsمثل أسماء الشخاص والمــاكن كــأن تبــدأ بحــرف مميــز أو (

علمة في بداية السم أو طقــم أحــرف مخصــص، هــذه الســماء تتمــدد لتشــمل أســماء الشــهور واللغــات والعملت

والمناسبات والعياد والهيئات، فمن ناحية المعالجة اللية للغة (كما في حالة الترجمة اللية) هــذا التمييــز يســهل

كثيرا  في التعامل مع اللغة في نموذجها اللكتروني.
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صياغة قواعد اللغةمرحلة 
، ل أعرف عنها سوى القليل لكنها منظمة جدا  مــن)Grammarأو ما يعرف بالقواعد اللغوية (الجانب القانوني للغة 

الناحية اللغوية ويمكن عمل نموذج لها بمنتهى السهولة لغرض دراستها لكن ليس حفظها أو تدريسها.

)Syntaxالنحو (
الطريقة التي يصاغ بها الكلم في اللغة، وهي قد تختلف عن الطريقة التي يصــاغ بهــا ذات الكلم إذا أردنــا كتــابته

على الورق أو أي وسيط آخر بنظام الكتابــة المســتحدث، كــل اللغــات الطبيعيــة تســتخدم القاعــدة اللغويــة تبعهــا

باختلفات يسيرة بين اللغة الشفاهية والمكتوبة.

غيــرالصــلية فــي نظــر الهــم فــي اللغــة الجــانب هو هذا هنا عمل كبير وسهل نسبيا  في جمع القواعد وتبويبها، 

في الخذ بالقاعــدة النحويــة للغــة الجديــدة فســيلجأ تلقائيــا  لســتخدام القواعــدبها، فلو فرط الدارس المتحدثين 

 بكل نسيجها، فكل الواجب عليه هــو زرع الكلمــات لغــة أصــلية فــي فراغــات النســيج الخــاصالولىالنحوية للغته 

.لكن لمزيج من لغتين وليس واحدة مفهومة منهمابلغته فيصبح متحدثا  زرب اللسان 

)Sentence structure (verb/subject/objectبنية الجملة(
) مثــال اللغــة العربيــةvaritiesفي معظم اللغات الطبيعية هنالك تغييرات طفيفة على النموذج العــام للجملــة (

) "الحليب شــربه أحمــد"، بالمقارنــةOVS) لكنه يمكن أن يكون (VSOفالنموذج الشائع هو (شرب أحمد الحليب) أي (

فإن اللغة الصلية ولحد علمي المتواضع تعتمد ذات الجملة على النحو التالي: (الحليب أحمد شربه)

نموذج الجملة في اللغة الصلية يقوم على (مفعول-فاعــل-فعــل) بحســب مــا لحظتــه هــذا متوقــع فــي اللغــات

-الكوشية مثال ( -  - -Hartom ar gi, Juba nog bu.وهو ذاته النموذج العامل في لغات البجا (

 )Grammatical classesالفئات النحوية (
)         gender, aspect, voice, tense, mood, transtivity, stative, negation, agreement, etc(

اللغة الصلية تحتوي على علمات لتحديد علقــات الفعــل بالفاعــل، أو العامــل فــي الجملــةهنا تحديد ما إذا كانت 

(فاعل أو مفعول) وكيف يتم التعبير عن صيغة المجهول وعن أزمنــة الفعــل المختلفــة، هــذه مســائل كلســيكية

ليست ذات شأن باللغة تحديدا  بل بكيفية عمل اللغة أي نموذج عملها.

contextual/) في اللغة الصلية مشكلة، فهي تعتمد علــى الســياق (gender غياب دللت النوع ( situationalأي أن (

هنالــك علمــات صــوتية للعــددقد ل تكون  تحديد هوية جنس المتحدث عنه، وكذلك يقع مجهودعلى المستمع 

) أي المفرد والجمع بنوعيه.numeral) كفئة لغوية وليس العدد كرقم عد (number (والقصد

إن لم توجد مثل هذه الميزات فالحل الكتابي ســهل جــدا  ويكمــن فــي وضــع علمــة تخصــيص للجنــس علــى هيئة

لحقة كما في العربية (التاء المربوطة) وليــس بالضــرورة أن تكــون اللحقــة منطوقــة، فالفاصــلة وعلمــة التعجــب
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وعلمة الستفهام ونقطة نهاية السطر ليست منطوقة في أي لغة في العالم.

الدعم الكاديمي
  Research and Development

,phonology    يمكــن تصــنيفه إلــى المجــالت التاليــة ( morphology, semantics, etymology, ethnolinguistics,

sociolinguistics.في كل هذه المجالت المتشعبة  (

) الذي يعنى بأهداف واضــحة، بعــض الــدول لــديهاinstitutionalعني هنا هو البحث المؤسسي (المالبحث والتطوير 

مراكز تطوير وأبحاث في اللغة تعمل على تحسينها (مثال الصين، اليابان، اسرائيل، أوروبا) والمسألة ليست مختزلة

واجتماعية وســلوكيةفي عمل الترجمات والمقابلت الدللية لللفاظ والمصطلحات بل دراسات احصائية وتعليمية 

 المجالت المسرودة أعله لكن على نطاق أكثر صرامة.ضمن

النواحي الدينيــة المتعلقــة باللغــة ل تنفصــل عــن مجــالت البحــوث أعله لكــن عنــد التطــرق للغــات الطبيعيــة مــن

النواحي الكاديمية فإن هذا الجانب يترك لرجال الدين خاصة إذا ارتبط بالممارسات والطقوس وكانت اللغــة وســيط

.قد يفضل البعض استبعاده مؤقتا ) وهذا liturgicalتعبد (

)Natural Language Processingالمعالجة اللية للغة (
فــي التــي (الترجمــة الليــة، التعــرف علــى النصــوصيمكــن اختصــار تعريفــه  ا  المعالجة اللية للغة موضوع كبير جد

المكتوبة، تيسير النصوص، تصنيف الوثائق، تحويل النص لصوت، تحويل الصوت لنص مكتوب، إلخ)، ومن الواضــح أنــه

لخص.يتعلق أكثر ببرمجة الكمبيوتر ول يمكن تناول مجالته في هذه الم

)IMEوسائل الدخال(
Input  وسيلة الدخال ( Method Editorهي برنامج وسيط غير منظور يعمل على تهيئة الحروف إلى النوع المناسب (

قبل عرضها على الشاشة، السيناريو كالتي: 

تم تجهيز حرف مستحدثة للغة اللغة الصلية ول توجد برامج طباعة تدعمها أو لوحات مفاتيــح مصــنوعة•

خصيصا  لجلها، 

ــة أو العربيــة• قامت جهة ما بتجهيز برنامج صغير بحيث أن يتمكن الشخص من الطباعة بالحروف النجليزي

لكن تظهر الحروف اللغة الصلية على الشاشة بدل  عن الحروف المبينة على لوحة المفاتيح.

هذا متوقع جدا ، فليس لمجرد أن هنالك نظام كتابة جديد ظهر وتم اعتماده في اليونيكود ستتهافت الشركات

، التغرينيــا، فاللغــات الصــلية ليســت مجــال للكســب التجــاريلتطــوير برامــج أو تصــنيع لوحــات مفاتيــح مخصصــة

والمهرية لها لوحات مفاتيح ولكنها نادرة، المتحدثين باللغة الصلية في المهجر لن يكون بمقــدورهم اســتخدام

 إل عن طريق وسيلة الدخال تلك على سبيل المثال.برامج التواصل بالنصوص

http://www.kalmasoft.com/Native/ANLS.pdf 13 © 2021 Kalmasoft

http://www.kalmasoft.com/Native/ANLS.pdf


 NLS

)Pedagogical meansالوسائل التعليمية (
هذه المرحلة يمكن الحديث عن تجهيز مواد تعليمية، أي بعد استقرار الحوال على نظام كتابة مــدروس ومناســب

للتلقين ومجرب على عينات مختارة من الطلب، على العموم الشقة كبيرة بين إقرار إنعاش اللغة وتصميم نظــام

 ســنوات فــي المتوســط إذا اســتمر10كتابة جديد وبين تنفيذ فكــرة تــوفير مــواد تعليميــة نظاميــة، ربمــا ل تقــل عــن 

المشروع بدون توقف.

هذا الجانب التعليمي له رواده في المور العامة المتعلقة بالتنشئة، أمــا مــا يختــص بتــدريس لغــة جديــدة فهــذا ل

.يحتاج للمتخصصين في المجال التعليمي للفتاء فيه

)Organizational supportالدعم المؤسسي (
في العالم اليوم مؤسسات تجمع متحمسين من جنسيات مختلفة بعضهم على استعداد لتعلم أي لغة جديدة

ــبراء بل وتعليمها، وخبراء في مجالت مختلفة في استطاعتهم التحدث عن خصائص اللغة الصلية أفضل من الخ

المتحدثين فيها، لسبب بسيط جدا ، أن متحدث اللغة ل يرى خصائصها بذات التميز الــذي يكــون فــي عيــن الجنــبي،

) عــادة يميــل الجنــبي عــن اللغــةcaveatفأفضــل مــن يوصــف لغتــك هــم غيــر النــاطقين بهــا، مــع تحــذير بســيط (

لستخدام قوالب لغته الم إذا عجز عن التوصيف الكاديمي السليم.

هنالك منظمات توفرالدعم المجاني، وتوفر طرق تصميم مقررات التدريس لي لغة يمكــن أن تخطــر فــي بــال أحــد،

وتوفر برامج الكمبيوتر المجانية التي تعمل على التحليل وتصــنيف المعــاجم وتصــميم الحــروف والخطــوط، وتــوفر

مدرسين أيضا ، بعض هذه المنظمات يوفر الدعم المالي في حدود.
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