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٤٤١ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

 ������ ������: ا������ ا����ي وا������

  تمهيد. ١

بالنظر إىل تاريخ اللغة اإلجنليزية من جهة التخطيط والسياسة، نسرد بداية حقبة 

العسكرية واالقتصادية اليت خلصها كل ور قو�ا حضورها سياسيا املتمثلة يف بداية حض

 McArthur، ومكارثر )١٩٩٥ (Crystal، وكريستال )١٩٩١ (Cheshireمن تشيشري 

، وفريجسون )٢٠٠٤ (Spolsky، وسبولسكي )٢٠٠١ (Ammonوأمون ) ١٩٩٨(

Ferguson) ويلخص لنا األخري عوامل رئيسة لبدايات انتشار اللغة اإلجنليزية ). ٢٠٠٦

، والقوة �causeاية احلرب العاملية الثانية، وتعزى تلك العوامل إىل كل من السبب بعد 

agency واألثر ،effect واالستجابة السياسية ،policy response حيث إن للعامل األول ،

َ                                                                         والثاين أثرا يف متكني اإلمرباطورية الربيطانية على تكوين مناطق جغرافية إجنليزية  ً
مثل :  العسكرية، تكون فيها اللغة اإلجنليزية مفروضة لالستعمالدميوغرافيا بالقوة

أما العامل الثالث والرابع فتشكال بعد �اية اإلمرباطورية . أسرتاليا وأمريكا الشمالية

 من جهة، واستجابات effectالربيطانية، وكان هلما دور يف ظهور امرباطوريتني هلما أثر 

من جهة أخرى، ومثال هذين العاملني -ة أيضاواقتصادي- policy responsesسياسية 

، americanizationجنده يف الواليات املتحدة األمريكية وأثر األمركة على العامل 

. واستجابات دول عديدة عامليا إلعمال اإلجنليزية رمسيا ملزاياها إسرتاتيجيا واقتصاديا

ور اللغتني الولزية وأقرب مثال واقعي لكل هذه العوامل األربعة نالحظه يف تقليص د

Welsh والربيتون Breton يف اململكة املتحدة بعد استحداث العديد من املصانع الوطنية 

  . الربيطانية اليت تستوجب استعمال اإلجنليزية الربيطانية يف مناطق هاتني اللغتني

ومن أوجه الفرض السياسي عسكريا ما قد حدث يف نيوييورك حيث التنويعات اللغوية 

ليزية املختلفة اليت مل تكن تبلغ حد املكانة االجتماعية العليا، ففي تقرير البوف اإلجن

Labov) صديق : ، يف١٣٦، ص ١٩٦٩Seddik ،بلغ احلد يف )٧، ص٢٠١٢ ،

نيويورك إىل ختطيط احلد اللهجي الذي يفصل بني املكانة العليا وتلك اللهجات 

ا السياق أيضا ما ورد يف مذكرة وحري بنا أن نذكر يف هذ. اإلجنليزية األقل مكانة

من قول مسجل للرئيس ) ٢٠١٠ (English Only Movement" حترك اإلجنليزية فقط"

لدينا حجرة " حيث قال ١٩١٩ يف عام Theodore Rooseveltاألمريكي ثيودور روزفلت 
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 we have room for but one“" للغة واحدة فقط يف هذه الدولة، وهي اللغة اإلجنليزية

language in this country and that is the English language”)  انظرEnglish Only 

Movement وقد كان دافع ذلك الكالم اإلميان باملسيحية املتشكلة سياسيا ) ٢٠١٠

مبا أن اإلجنليزية كافية للمسيح، فإ�ا جيدة مبا فيه : "يف عهد روزفلت، واليت تقول

بولستون  (if English is enough for Jesus, it is good enough for you" الكفاية لك

 González، انظر نقد جونزالز ٣٠٧، ص ٢٠٠٦، Paulston and Heidmannوهايدمان 

  ). هلذا االجتاه٢٠٠٠

  ما بعد التخطيط اللغوي اإلنجليزي . ٢

أثر (هناك عوامل ساعدت على انتشار اإلجنليزية بصرف النظر عن أثر القوى السياسية 

ستعمار الربيطاين بني القرنني السابع عشر والتاسع عشر، وأثر الرأمسالية األمريكية يف اال

، وقد تضمنت هذه العوامل نتاج أفعال ومناشط مؤسسية ومدنية، وهي )القرن العشرين

ّ                                                          اليت أحسبها أكثر أثرا من جمرد احلظ السياسي والتطور العسكري ً ُ                   وتفرز هذه العوامل . َ
طابع العلمي واالجتماعي واملدين واألكادميي يف جمموعة من املؤسساتية ذات ال

ختطيط : ؛ والثاينlanguage-status planningختطيط الوضع اللغوي : االجتاهات؛ األول

 acquisitionختطيط االكتساب اللغوي : ؛ والثالثcorpus planningاملدونة اللغوية 

planning .  

ذه االجتاهات يف سياق التخطيط بني ه) ٣٣، ص ١٩٨٩ (Cooperوجيمع كوبر 

اللغوي الرتبوي للنمو اللغوي عند الناشئة وجيل الشباب على وجه اخلصوص، ويعرف 

األول على أنه ختطيط لوضع اللغة من حيث انتشار االستعمال، وحتديد وظائف اللغة 

بعد أن تنال صيغ وضعية رمسية مدروسة سياسيا وتعليميا، ويعتربه خصيصة مرتبطة 

أما الثاين يف املقابل فيعاجل قضية النظام اللغوي . uses of languageماالت اللغة باستع

ِ                                                                         ومستواه ومعجمه ودعمه تقنيا على هندسة نظمه الكتابية والصرفيمية والرتكيبية 

) أو منتجي(، ويعد نتيجة مستعلمي )٢٠٠٦، ١٩٦٨، Fergusonفريجسون (والداللية 

جتاه الثالث فهو أدق من حيث اإلجراءات من األول، أما اال. users of languageاللغة 

وخيتص مبستويات معاجلة الوضع اللغوي الرتبوي والتعليمي من حيث املعجم والرتاكيب 
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واملواد النصوصية واخلطابات الرتبوية والتقييس واالختبارات اخلاصة مبعرية حدود الكفاية 

لتخطيط خمتصا بكيان اللغة والكفاءة اللغويتني وغري ذلك، ويعد هذا النوع من ا

يكون الوضع متعلقا بـ : وإذن). ٢٩، ص ٢٠٠٦، Ricentoانظر ريسينتو (االكتسايب 

  املستعمل(، واملدونة بـ )االستعمال(
 

       َ َ
ُ

  املستعمل(، واالكتساب بـ )
 

       ِ َ
ُ

وسأبني أهم أوجه ). 

  .هاتني الطريقتني عند احلديث عن كل نوع من األنواع التخطيطية الثالثة

  status planningط الوضع تخطي. ٣

 functions of languageيتقاطع هذا املصطلح مع مصطلحات أخرى هي وظائف اللغة 

كانت بدايات الدعم الفيدرايل و. separate domainsوا�االت االستعمالية املنفصلة 

ً                                                                             للتعليم الثنائي يف الواليات املتحدة على منزلق سياسي ختلله احتدامات متواصلة بدءا 
م، وقد كانت السياسة حتت وطأة متطلبات عديدة منها أن اللغات ١٩٦٨ن عام م

اليت كان يتحدث �ا غري الناطقني األصليني باإلجنليزية األمريكية حمتوم عليها وضعية 

فيشمان  (١٩٢٣ Meyer Nebraskaلغوية حمدودة االستعمال وفقا لقرار مري نرباسكا 

Fishman األمريكية العليا أثر قوي يف حسم املوقف وكان هلذه احملكمة ). ٢٠٠٦

ٍ                                                                           الوضعي لإلجنليزية يف سياق املدارس، وعلى إثره صدر قرار عال بإلزام الوضع اللغوي 

وكان . اإلجنليزي استعماال يف السياقات التعليمية وكل ما هو منوط بالسياق التعليمي

ية يف تلك السياقات، هلذا القرار حضور إجباري يف عدم استعمال أية لغة غري اإلجنليز

ومعظم املتحدثني بغري اللغة اإلجنليزية يف الواليات املتحدة كانوا إما من املهاجرين أومن 

 . أطفال املهاجرين

، على سبيل املثال، يتحدثون الفرنسية Montreal ويف كندا كان أهايل مدينة مونرتيال 

الطرق املرورية ولوحات يف الستينيات يف الوقت الذي كانت فيه عالمات % ٨٠بنسبة 

ويف كويبيك ). ٥، ص ٢٠٠٤، Spolskyسبولكسي (احملال التجارية فيها باإلجنليزية 

Quebic ويف اخلمسينيات على وجه التحديد ظلت مشكلة وضع اللغة من حيث ،

االستعمال عند األكثرية املتحدثة بالفرنسية، الذين كان حمتوما عليهم تعلم اللغة 

، Spolskyسبولسكي ( التواصل مع األقلية املتحدثة باإلجنليزية فيها اإلجنليزية من أجل

  .ً                                      كو�ا جزءا ال يتجزأ من مجيع مقاطعات كندا) ٦، ص ٢٠٠٤
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ومن وقائع ختطيط وضع اإلجنليزية ما جرى من احتدام بني ممثلي دول االحتاد األوريب 

 الدول حتاول م، وخاصة بني أملانيا وفرنسا وفنلندا، حيث كانت هذه١٩٩٩يف عام 

ما اللغة (قدر اإلمكان تفضيل لغتها على األخرى يف الرتاتبية االستعمالية الرمسية 

ّ                                                               ، وحاول رئيس وزراء فنلندا فض هذه االحتدام اجلديل بوضع خطة حيادية )األوىل؟
َّ                                                                            جتعل اإلجنليزية كو�ا العاملية احلل األمثل للتوسيط بني خالفات أملانيا وفرنسا على وجه 

، ٢٠٠٦، Phillipsonفيليبسون : ؛ يف٢٠٠١، Kelletatكيليتات : انظر(ديد التح

  )٣٥٦ص

وكان االعتماد على اإلجنليزية بشكل كبري ينزاح حىت إىل اجلماعات اللغوية اليت ال 

َ                                                                                تعترب هذه اللغة لغتهم األم، ولكو�ا اللغة الثانية الرمسية فقد كان لذلك أثر كبري وحظ 
 الرمسي بكل سالسة، وبالنظر إىل مرحلة االستيعاب أوفر يف سهولة متوضعها

assimilation اليت فيها تسعى اجلماعة اللغوية إىل رفض أي لغة أخرى تأخذ موضعا 

 اليت فيها تقبل اجلماعة وتفتح للغة integrationرمسيا أو استعماليا، ومرحلة االندماج 

جنليزية إىل دولة أسرتاليا على الثانية موضعا حلرية االستعمال الرمسي، فدخول اللغة اإل

وجه اخلصوص واتساع مساحتها وكثرة املهاجرين إليها قد أكسبت اإلجنليزية فيها 

، وتبعا للمؤثرات الداخلية اليت )وضع اإلجنليزية يف العامل(الرمسية تبعا للمؤثر اخلارجي 

ة ما يقارب جعلتها تستغرق يف االندماج إىل الدرجة اليت فيها بلغت اللغات املستعمل

وحول أثر األيديولوجية السياسية وانعكاسها على السياسة اللغوية يف أسرتاليا . (الـمائة

، وانظر ٢٠١٥وانتقاهلا إىل سياسة التعددية الثقافية رغم هيمنة اإلجنليزية؛ انظر احملمود 

  ). ١٩٩٢ Phillipsonحول اإلمربيالية اللغوية فيليبسون 

ً                                                          ا إىل ظهور املقبولية التنويعية أمنوذجا، وازدياد عدد املتحدثني  انتشار اللغة عامليُ      ويعزى
�ا من غري أهلها، ودفع أوجه التخطيط الوضعي إىل إعادة النظر يف التنويعات اللغوية 

linguistic varieties لإلجنليزية، ويعزى سبب اعتبار هذا الوضع وقبوله إىل بلوغ عدد 

لكل متحدث واحد من أهلها، وبلوغ أكثر ) ٣(ا املتحدثني باإلجنليزية من غري أهله

 دولة �تم باللغة اإلجنليزية بوصفها لغة ثانية أو أجنبية، وأن عدد مستعملي ٧٠من 

انظر مالينا (يف العامل % ٨٠اإلجنليزية يف اجلوانب التواصلية من غري أهلها قد بلغ 
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Malina ،من حيث املعجم ومل يكن من أمناط اإلجنليزية الصرفة). ٣، ٢، ص ٢٠١٤ 

ُ                                                                             والرتاكيب يف كل من اإلجنليزية والربيطانية أثر التحفظ من بقية األمناط األخرى املتطورة 
معجميا وتراكيبيا من سياقات مستعلمي اللغة اإلجنليزية الدولية، وحال هذه املقبولية 

، McKayميكاي  (Englishesُ                                           والتوسعية أودى إىل ظهور ما يسمى باإلجنليزيات 

اليت يرى فيها الباحثون أن صورة  الوضع هلا تتمحور على ثالثة ) ٥٢ ص ،٢٠٠٢

 comprensibility، واالستيعابية )فهم ما يقال (intelligibilityاملفهومية : أبعاد رئيسة هي

فهم ما يدل عليه ما قيل يف سياق  (interpretability، والتفسريية )فهم معىن ما يقال(

يز على األمناط اإلجنليزية الربيطانية واألمريكية من حيث ، وأن الرتك)اجتماعي حمدد

اللكنة واالستعمال السائد جيب أال يكون وحده حدود ختطيط الوضع اليت تتمثل يف 

ً                                                                          االستيعابية والتفسريية، بل يكتفى كثريا حبدود املفهومية، وهذا كله من أجل ضمان  ُ
  . انتشار أكرب لإلجنليزية

 status planningلعوامل املركزية اليت تؤطر حدود ختطيط الوضع  منوذج اKachruولكاتشرو 

  ). ١انظر اجلدول(ّ                 خلارجية، واملوسعة الداخلية، وا: لإلجنليزية، وهذه العوامل هي

 الدول دور الوضع واالكتساب العامل

النمط (الداخلي 

 )األصلي

اللغة الرئيسة مكتسبة بوصفها اللغة 

األم، ومستعملة بوصفها اللغة 

 ملسيطرةا

الواليات املتحدة األمريكية، 

وإجنلرتا، واسكتلندا، وإيرلندا، 

 وكندا، وأسرتاليا، ونيوزيلندا

النمط (اخلارجي 

 )التطويري

اإلجنليزية هي اللغة الثانية نظري 

استعمارها تارخييا، وتستعمل 

بشكل أساسي يف السياقات الرمسية 

 وغري الرمسية

انا، ماليزيا، وسنغافورة، واهلند، وغ

 .وكينيا، ومالوي

ّ                           اإلجنليزية متعلمة، وهي ليست  )النمط التابع(املوسعة 

مستعمرة تارخييا، وتستعمل يف 

التواصل الدويل، وليست هلا وضع 

أو وظيفية مميزة يف الدوائر 

الصني، واليابان، وإندونيسيا، 

وجنوب كوريا، وتركيا، والربازيل، 

 .وروسيا، وغريها
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 املؤسساتية

، Canagarajahانظر كاناكاراجا (للعوامل اإلجنليزية املركزية ) ١٩٨٦(منوذج كاتشرو . ١اجلدول 

  )٤، ص ٢٠١٣

وعند التعامل مع اإلجنليزيات وتنويعا�ا من جهة ختطيط وضعها املؤسسي الداخلي، 

فإن العوامل اخلارجية خمتلفة عن الداخلية من حيث ختطيط الوضع داخل كل من 

ْ         العالمني بأن ) ٣٣٤، ص ١٩٩٦ (Crismoreل املثال، يذكر كريسمور فعلى سبي. َ

معظم املاليزيني املتحدثني باللغة اإلجنليزية يرون بأن اإلجنليزية املاليزية عبارة عن خطأ 

ُ                                                                    استعمايل يرى ضرورة إقصائه، ووضع اإلجنليزية يف سرييالنكا، على حد قول باسي 
Passe) ؛ انظر كاتشرو ٣٣، ص ١٩٤٧Kachru ،يكمن يف نفور )٢٤ص، ١٩٨٦ ،

ً                                                             ا�تمع من أولئك الذين يتقنون اإلجنليزية لكنة واستعماال، فالسياق 
االجتماعي احمللي له أثر جوهري يف إعادة النظر يف وضع اإلجنليزية يف /السياسي

الداخل، وكان لعالج هذين املوقفني قبول املدى البسيط يف إتقان قدر يسري من 

  . واصل الشفهياإلجنليزية لتحقيق غرض الت

صورة ختطيطية ذكية، فقد كانت - مثال- وكان لوضع اإلجنليزية يف جنوب أفريقيا

ُ                                                                            اإلجنليزية ترى على أ�ا لغة استعمارية البد من إقصائها، وبعد �اية االستعمار أصبح 
 deدي كادت (ُ                                                              وضعها يرى بصفتها لغة احلرية مع بداية نظام جترمي التمييز العنصري 

Kadt ،وسبيتشتينجر ١٥١، ص١٩٩٧، و٣١٩ ، ص١٩٩٣ ،Spichtinger ،٢٠٠٣ ،

، وكان لإلعالم آنذاك الدور الذكي يف تفعيل احلرية واخلروج من االستبداد )٢٦ص

مما جعل سكان جنوب أفريقيا األصليني ينسابون ) اإلجنليزية(بوسيط الناقل اللغوي 

ً                                    بالقبول �ا استعماال وتداوال بشكل رمسي ً  .  

ضع اإلجنليزيات العاملية حول العامل بشكل �ذييب، فإن معيار النمذجة ويف إطار متو

standardization قد كان هاجس معظم املؤسسات األكادميية والرتبوية، وكذلك كان                                                         َ
الداخلية واخلارجية واملتوسعة : هاجس مستعملي اإلجنليزيات حول العامل بعواملها الثالثة

املستويات اللغوية العلمية للمهنيني يف العامل  ومبا أن ). ٥ص: ١٩٨٥ Quirkكويرك (

ذات عرف لغوي خاص مثل إجنليزية األطباء، واحملامني وغريمها، واليت تعرف مبصطلح 
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jargon فإن املشكل األساس يف الوضع هنا وختطيطه يكمن يف اإلجنليزيات العامة ،

general Englishes .  

ليزية يف أوروبا اليت تتكون من عدة دول ولعل سائال يسأل عن سبب انتشار اللغة اإلجن

 cultivationناطقة بعدة لغات خمتلفة، ويعود سبب ذلك إىل دور التخطيط التهذييب 

planning)  ،خبالف دور التخطيط السياسي ومثال االحتدام املستمر بني أملانيا وفرنسا

  ). ١-٤انظر املبحث 

الستعمال العايل لإلجنليزية كهولندا ذات ا: وميكن تقسيم تلك الدول إىل ثالثة أقسام

ولوكسمبورغ والدول االسكندنافية، وذات االستعمال املتوسط لإلجنليزية كأملانيا، 

وسويسرا، والنمسا، وبلجيكا، وفرنسا، وذات االستعمال القليل لإلجنليزية كدول البحر 

داة الضرورية وتكمن أمهية اإلجنليزية يف قارة أوروبا يف كو�ا األ. األبيض املتوسط

للتواصل يف قنوات رمسية حمددة مع العامل، ونشري هنا إىل نسبة املتحدثني باللغة 

، واليت من خالهلا سنعرض )٢انظر اجلدول (اإلجنليزية يف الدول غري الناطقة باإلجنليزية 

  .  باختصار وضع اإلجنليزية يف بعض منها

 نسبة السكان الناطقني باإلجنليزية الدولة

 %٧١ اهولند

 %٦٨ الدامنارك

 %٣٥ أملانيا

 %٣٤ بلجيكا

 %٣٠ فرنسا

 %١٩ إيطاليا

 %١٣ إسبانيا

نسب استعمال اإلجنليزية بصفتها لغة أجنبية يف الدول األوروبية غري الناطقة باإلجنليزية . ٢اجلدول 

  )٢٤، ص ١٩٩٧، Labrie and Quellالبري وكويل (

 اإلجنليزية قد assimilation أيضا أن استيعاب ونلحظ يف هولندا والدول االسكندنافية

 الدامنارك، ولوكسمبورغ، Labrie and Quellبلغ أعلى نسبة، ويضع كل من البري وكويل 
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وهولندا يف قمة الدول األوروبية األكثر استيعابا لإلجنليزية إىل الدرجة اليت حتولت فيها 

انظر (معها إىل جمتمع ثنائيي اللغة اإلجنليزية من لغة أجنبية إىل لغة ثانية، وحتول جمت

وال خيتلف احلال هنا يف الدامنارك، حيث ). ٨٣، ص١٩٨٧، Haugenأيضا هوجن 

 يف البالد second mother tongueأعلن وزير التعليم أن اإلجنليزية تعترب اللغة األم الثانية 

 ، وينصب االستعمال بنسب عليا يف دولة)٩، ص١٩٩٢، Phillipsonفيليبسون (

السويد على مهاريت االستماع والتحدث أكثر من مهاريت القراءة والكتابة، ففي تقرير 

يذكر أن نسبة االستماع إىل اإلجنليزية بلغت ) ٢٤٤، ص١٩٩٩، Preislerقدمه بريزلر 

% ٢٧، أما مهاريت القراءة والكتابة فإن نسبتها %٨٨، وتلك ملهارة التحدث %٩٣

 نسب مهاريت االستماع والتحدث يعود إىل دور وسبب ارتفاع. على التتابع% ١٢و

ُ                                                                                  عدد الربامج التلفزيونية اليت تبث فيها باإلجنليزية، وكثرة األوساط االجتماعية التواصلية  ّ
، ١٩٩٤ (Fergusonاليت يرتقي فيها السويديون بالتحدث �ا، حيث يذكر فريجسون 

إلجنليزية فقط، وبدون ُ                                            أن معظم األفالم والربامج اإلذاعية تعرض باللغة ا) ٤٢٠ص

 للغة اإلجنليزية املنطوقة يف subtitleترمجة إىل اللغة السويدية أو نص فرعي مكتوب 

  . األفالم املعروضة يف التلفزة ودور السينما

ورغم املخاوف اليت كانت تعتور املؤسسات السياسية واألكادميية من اللغة اإلجنليزية يف 

د جتاوز حدود املنع الكامل، فعلى الرغم من رمسية اللغة فرنسا إال أن الوضع لإلجنليزية ق

الفرنسية يف فرنسا ويف بعض الدول األوروبية، إال أن اجلانب التعليمي قد وجد ضرورة 

من الطالب قد بدأوا % ٨٥يف تعليم اإلجنليزية لطالب املدراس، وعلى إثره فإن 

 أن École Centrale de Paris باريس تعلمها إىل الدرجة اليت قررت فيها املدرسة املركزية يف

 يف اإلجنليزية fluencyيبلغ اخلرجيون منها يف  �اية آخر عام فيها درجة الطالقة 

، ٢٠٠٣، Spichtinger، وانظر سبيتشتينجر ١٨١، ص١٩٩٠، Brysonبرايسون (

 أما أقل الدول األوروبية الغربية استعماال لإلجنليزية فهي إسبانيا، ويعزى ذلك). ٤٥ص

إىل االكتفاء باإلجنليزية يف اجلانب الكتايب املتعلق إما باألحباث األكادميية أو 

ُ                                                                        باملصطلحات العلمية اليت يرى يف سياقها ضرورة استبدال املصطلح اإلسباين باملصطلح 
اإلجنليزي وضرورة كتابة األحباث باإلجنليزية بدال من اإلسبانية رغبة يف الرقي البحثي أو 
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، ١٩٨٦، Prattبرات ( االستعمالية العلمية العاملية prestigeظوة بالرغبة يف احل

  ). ٣٦٣ص

ّ                                                                        ومبا أن ختطيط الوضع كما ذكر آنفا يشري إىل االستعماالت اليت حتدد الوضع اللغوي،  ُ

ً                                         يشري إىل االختيارات اليت جترى منهجيا لعناصر - يف املبحث القادم-فإن ختطيط املدونة ُ

وجيب القول إن للمدونات ). ١١، ص ٢٠٠٤، Spolskyسبولسكي (اللغة املستعملة 

ً                                                                             اللغوية اإلجنليزية منذ بدايا�ا يف الستينيات من القرن العشرين دورا فعاال يف ختطيط  ً
بني ختطيط الوضع ) َ             وختريطها أيضا(استعمال التنويعات اإلجنليزية أو اإلجنليزيات 

  ). ِ        املستعمل(وختطيط االكتساب ) االستعمال(

  corpus planningليزية وتخطيط المدونة اللغوية اإلنج. ٤

ُ           ، ويتناول )ختطيط املتون( باملقابل العريب corpus planningيعرف ختطيط املدونة اللغوية 
التنقية :  يف حقل التخطيط اللغوية والسياسة يف أربعة حماور رئيسةcorpusاملصطلح 

purism والرسم الكتايب ،graphization والتحديث ،modernization واملعرية ،

standardization ،) توليفسونTollefson ،وهي )١٦، ص ٢٠٠٥؛ والفهري، ٢٠١١ ،

املدونة اللغوية أو  (corpusاخلطوة األوىل لكيان التخطيط، حيث تنبئنا مفاهيم مصطلح 

عن ماهيته ودوائره التطبيقية والعملية يف تفعيل تلك احملاور إىل جانب حتليالت ) املتون

هورنربجر  (extralinguistic وخارجها intralinguisticر دقة داخل نظام اللغة أكث

Hornberge ،ودورها يف العودة إىل نطاق ختطيط الوضع والولوج يف نطاق ) ٢٠٠٦

ختطيط االكتساب وخطاب االكتساب املعجمي والرتكييب والداليل يف الرتبية والتعليم 

 . والقياس

لدراسات اليت جترى يف سياق ختطيط الوضع اللغوي وإن أية حماولة للفصل بني ا

مادة تنويعات (عن تلك املتعلقة بسياق ختطيط املدونة اللغوية ) تنويعات االستعمال(

ُ                                                         سيكتب هلا الفشل، وستفتقر إىل التبصر املندفع إىل طبيعة اللغة ) االستعمال اللغوية
فشل شبه احملتوم ، والسبب يف ذلك ال)٦٢، ص ٢٠٠٤، Spolskyسبولسكي (فعليا 

ً                                                                     يعود إىل فقدان مستويات االستعمال اللغوي احملددة ختطيطيا وواقعيا، وهي تلك 
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السياقية يف /املستويات اليت بدورها تضع نصوص املدونات اللغوية وموادها املعجمية

  . تصنيف يتالءم والواقع احلي

قيقة وفقا للمعطى مشكلة املدونة الورقية من األخطاء االستعمالية غري الدوال تنفك 

، ونذكر هنا على سبيل corpusالسياقي احلي املتمثل يف املتون أو املدونات احلاسوبية 

 بطبعته اخلامسة الذي ال حيتكم إىل واقع استعمال اللغة Webster وبسرت معجماملثال 

اإلجنليزية كما هي يف عقول مستعمليها الناطقني باإلجنليزية بوصفها اللغة األم 

 Oxford English، ومعجم أكسفورد القدمي )١٩، ص ٢٠٠٤كي، سبولس(

Dictionary
  ). ٦انظر املبحث (الذي يكتنفه بعض األخطاء ) ً       جملدا٢٠ (]١[

مبا أن املدونة اللغوية اإلجنليزية وختطيطها لغويا كانت سباقة قبل أية لغة أخرى، فإن و

 اللغة الثانية رمسيا إىل أن يكون ذلك دفع كثريا من الدول اليت جتعل من اللغة اإلجنليزية

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن معظم . هلا إسهامات يف تطوير لغويات املدونات اإلجنليزية

احلروف اجلرمانية (الذين سامهوا مل يكونوا من الدول ذات النظام الكتايب األجنلوفوين 

اصة من وحسب، بل كان لباحثني كثر من دول العامل دور كذلك، وخب) والالتينية

مكانري وهاردي (الصني واهلند واليابان وبلجيكا وأملانيا وهولندا والنرويج والسويد 

McEnery and Hardie ،٧٢، ص٢٠١٢ .(  

وإىل جانب االهتمام البحثي للغة اإلجنليزية، كان هناك دور كبري يف توجيه كل املؤمترات 

لت فيها اللغة اإلجنليزية اللغة ُ                                                العاملية اليت ختص الدراسات اللغوية إىل الدول اليت جع

، وحيمل هذا التوجه غرضا سياسيا، حيث إن حصر نسبة primary languageاألولية 

كان لغرض االهتمام بتوجيه املشاركات % ٥٠املتحدثني باإلجنليزية اليت جتاوزت 

لفكرية الدولية البحثية إليها، وتفعيل جمتمعها التعليمي واألكادميية يف املناشط البحثية وا

  . والعلمية باللغة اإلجنليزية

  

                   الدول الناطقة باإلجنليزية بوصفها اللغة األولية

 سانت فينسنت وجريناديس  سانت كيتس ونيفيس

 كندا نيوزيلندا إيرلندا أسرتاليا بريطانيا أمريكا
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أنتيجوا 

 وباربودا

 دومينيكا جزر كوك بيليز باربادوس باهاماس

 ناميبيا ليسوثو كينيا جامايكا غرينادا غانا

جنوب  سنغافورة زمبابوي  نيجيريا

 أفريقيا

ترينيداد 

 وتوباجو

 أوغندا

: مركز االستخبارات املركزية(الدول الفاعلة يف إجنليزيات العامل . ١الشكل 

library/gov.cia.www://https/(  

ق االهتمام باألمناط الرتكيبية والداللية يف اإلجنليزية من جهة الرتكيز على ويف سيا

، نرى أن هناك "اإلجنليزيات"تعددية اإلجنليزية بتعدد اجلغرافيا أو ما اصطلح عليه بـ 

ً                                                                           اهتماما يف التخطيط السياسي قد جتاوز حدود سياسات بريطانيا وأمريكا، وأول ملمح 
هو إشراك العامل يف البحث يف هذه اللغة كما لو أ�ا سياسي نراه يف هذا التوسع 

 ليست حكرا فقط على أصحا�ا، وهي سياسة لغوية ذات ملمح ذكي ضمن لإلجنليزية 
                                                                     ِ
َ

ً                                                بأن تفعل من غري أهلها حبثا وتطويرا ودراسة ونقدا ّ ومل يقتصر أمر الفعالية والشراكات . ُ

جنليزية على تلك الدول فحسب، السياسية بني دول العامل يف دراسة وختطيط اللغة اإل

َ                                                   أو على مستوى النصوص احلية املنتجة من غري أهل اإلجنليزية
 يف الدول املذكورة يف ]٢[

، بل جتاوز ذلك إىل إعادة صياغة النحو اإلجنليزي بالنظر إىل تراكيب )١(الشكل 

  ). ٣اجلدول (منتجة من غري أهلها 

  

  

 International Corpus of English) وسيم حنويتراكيب وت(املدونة اإلجنليزية العاملية 

أسترا

 ليا

الكامريو

 ن

بريطا فيجي تنزانيا/مالوي/كينيا كندا

 نيا

جاماي اهلند

 كا

ماليز مالطا إيرلندا

 يا

نيوزيلن

 دا

باكس نيجرييا

 تان

الفل

 بني

سريا 

 ليون

سنغافو

 رة

 

    جنوب أفريقياالوالياترينيداد  سريالنكا
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ت  وتوباجو

 املتحدة 

  . ]٣[ مليون كلمة٢١: جمموع الكلمات. مليون كلمة من كل دولة. ٣جلدول ا

وتال ذلك اهتمام لتصميم املدونة اإلجنليزية املنتجة يف عدة دول غري بريطانيا وأمريكا، 

وسعي من مؤسسات عاملية إىل التصدي لكل منتج لغوي حي وطبيعي ومنوذجي، 

ني السياسية والثقافية واألكادميية، وبني وتنوعت مصادرها بني املكتوبة واملنطوقة، وب

املعاصرة والتارخيية، وأهم هذه من حيث العدد واحملتوى ومصدر الدولة نذكرها يف 

  ). ٤اجلدول (اجلدول اآليت 

 عدد الكلمات احملتويات عدد املدونات املدونة اإلجنليزية

خطابات / اإلجنليزية األمريكية املعاصرة ٦ األمريكية

 /  ادمييةأك/ سياسية

٤٥٥.٨٣٠.٠٠٠ 

 مليون لغة مكتوبة وحمكية منوذجية  ١ األسترالية

اإلجنليزية الربيطانية واألمريكية النموذجية  ١١ البريطانية

  لغة شباب لندن/ املنطوقة/ املكتوبة

 اإلجنليزية املنطوقة يف اإلذاعات الرمسية

٥٥٧.٣٥٧.٠٠٠ 

 مليون توبة واملنطوقةإجنليزية كينيا وتنزانيا املك ١ شرق أفريقيا

  مليون٢ اإلجنليزية اهلندية املكتوبة واملنطوقة ٢ الهندية

النموذجية والعامية / املكتوبة واملنطوقة ٣ النيوزيلندية

 النيوزيلندية

  مليون٣  
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  ]٤[أهم املدونات اإلجنليزية يف العامل. ٤اجلدول 

أما عندما نتصدى جلميع املدونات املصممة واملتضمنة نصوصا إجنليزية مكتوبة 

ومنطوقة، فإن عدد الكلمات من الناحية اإلمجالية تبلغ أكثر من مليار ونصف، وتتنوع 

  ). ٥اجلدول (هذه املدونات بتنوع نوع املدونة وتنوع أغراضها 

اكتساب اللغة / التارخيية/ املنطوقة/ لعامة املكتوبةا(مجيع مدونات اللغة اإلجنليزية اللغوية احلاسوبية 

 )املتخصصة/ املتعلمون/ األوىل لإلجنليزية

  

  

  مدونة٢٣١

   مليون كلمة تقريبا١٥١مليار و: العامة املكتوبة واملنطوقة

   مليون تقريبا١١٣: التارخيية

 –لغة األطفال سنة ( مليون تقريبا ٢٢: اكتساب اللغة األوىل

  ) سنة١٢

   مليون تقريبا١٠: لمنياملتع

  ألف تقريبا٥٢٠ مليون و٢٢٦: املتخصصة

  مليون تقريبا ٥٢٤مليار و ا�موع

  ]٥[عدد املدونات وجماال�ا. ٥اجلدول 

لعل القارئ يتساءل عن دور ختطيط املدونة اإلجنليزية، واإلجابة تتمحور يف مفاهيم و

وهناك بال شك . وي الطبيعي احليالتنوع عرب اللغات املتنوعة بتنوعها يف املنتج اللغ

 Barron andبارون وشنايدر (ُ                                              فروع أخرى للتنوع يف اللغويات، كالتنوع التداويل 

Schneider جوكر وآخرون (والتنوعات يف اخلطاب ) ٢٠٠٩Jucker et al. ١٩٩٩( ،

ومن أبرزها ما يسمى أحيانا لسانيات اإلجنليزية االجتماعية التنويعية، وهو حبث لساين 

، ويتمثل يف دراسات )١٩٧٢، ١٩٦٩ (Labovً                        جتماعي وفقا الصطالح البوف ا
 Kerswill، وكريسويل Milroy، وملروي Trudgillالعلماء املعاصرين مثل تردجيل 

وهذا االصطالح يف . )١١٥، ص٢٠١٢، McEnery and Hardieمكانري وهاردي (

  .جنليزيةاللسانيات االجتماعية يعىن بالتنوع التزامين والتارخيي لإل
ثالثة ) أو املنت(للمدونة اللغوية  cultivation planningوملنهج التخطيط التهذييب 

  : اجتاهات عامة هي حماور حديثنا يف هذا املبحث، وهذه االجتاهات هي

  . تأريخ اإلجنليزية املكتوبة: األول
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 يف )varietiesالتنويعات (التصدي للمتغريات الصرفيمية والرتكيبية والداللية : الثاين

  . نصوص املدونة
ٍ                                                                تصنيف النصوص الرقمية وفقا لألوعية وا�ال واملوضوعات، وهو يتيح تصد : الثالث

  . registers) أو اللغات اخلاصة(أكثر دقة لوقائع السجالت اللغوية 

وأهم ما قامت به املؤسسات يف الدول الناطقة باإلجنليزية بصفتها اللغة األوىل أو الثانية 
 يف عمليات التخطيط املتعلق باملدونة اإلجنليزية هو دراسة التغري اللغوي، ومن رمسيا

التقاليد اللغوية البحثية الراسخة يف اللسانيات التارخيية أن الرتكيب ال يتغري برتكيب آخر 

بشكل مفاجئ، بل تنشأ تركيبات جديدة تكون يف بداية نشأ�ا قليلة االستخدام مث قد 
 الدرجة اليت تزاحم فيها بعض الرتكيبات التارخيية، وقد مت متابعة تتزايد بعد ذلك إىل

هذا النوع من النمط الكمي بشكل مثايل من خالل نصوص املدونة اإلجنليزية على مر 

  .الزمن
 اليت تغطي اإلجنليزية األمريكية كما Brown Corpusوأول مدونة تارخيية هي مدونة براون 

 املدونة املتاحة على نطاق واسع، وهلا دور يف ، واليت تعترب١٩٦١استخدمت عام 

ٍ            ومبقارنة مع . ختطيط وضع اإلجنليزية وترسيخ املعيار الواقعي لإلجنليزية األمريكية

  املدونات املتأخرة مثل املدونة القومية الربيطانية 
 

                                             َّ َ
ُ

BNC جند أن مدونة براون متخصصة 

، ففي املصطلح )٦ر اجلدول انظ(بدقة شديدة مع اكتنافها بعض النصوص االعتباطية 

belles letters مثال يندر استخدامه لتوصيف جنس املنشورات حاليا، وترمجة الصنف 
  عند اللغويني املعاصرين يف جمال لسانيات املدوناتيكتنفها اإل�ام ) ز (رقم

 
                                          َّ َ

ُ
كما أن . 

 Adventure andفمثال .  األجناس قد تكون مضللة من جهة خفيةعناوين بعض

western fictionتضم عادة قصصا قصرية من جمالت أدب اخليال أو مقتطفا�ا األدبية  .  
 % عدد النصوص الوعاء العام أصناف النص

 ٨.٨ ٤٤ صحافة حتقيق صحفي: الصحافة أ

 ٥.٤ ٢٧ صحافة افتتاحية: الصحافة ب

 ٣.٤ ١٧ صحافة نشرة: الصحافة ج

 ٣.٤ ١٧ نثريات عامة الدين د

 ٣.٤ ١٧ نثريات عامة  وهواياتمهارات، وجتارة، ه
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 ٧.٢ ٣٦ نثريات عامة فلكلور شعيب و

 ١٥ ٧٥ نثريات عامة دب الفين، والسري، واملقاالتاأل ز

وثائق حكومية وغريها من الوثائق (متنوعات  ح

 )الرمسية

 ٦ ٣٠ نثريات عامة

 ١٦ ٨٠ مثقفون كتابات املثقفني والكتابات العلمية ط

 ٥.٨ ٢٩ خيال القصة العامة ي

 ٤.٨ ٢٤ خيال حكايات الغموض والقصص البوليسية ك

 ١.٢ ٦ خيال اخليال العلمي ل

 ٥.٨ ٢٩ خيال املغامرة واخليال الغريب م

 ٥.٨ ٢٩ خيال الروايات العاطفية وقصص احلب ن

 ١.٨ ٩ خيال اهلزل ص

 McEnery andانظر مكانري وهاردي  (The Brown Corpusإطار عينات مدونة . ٦اجلدول 

Hardie ٩٧: ٢٠١٢(  

يف الفرتة من منتصف الثمانينات من القرن العشرين وآخرها نشأت أول مدونة تارخيية و
 the Diachronic Part of the Helsinki Corpus of English: كربى من هذا النوع؛ وهي

Texts)  كيتوkytö ولعل املدى الزمين ملدونة هلسينكي الذي يعود إىل ما ). ١٩٩٦
  م وميتد حىت القرن الثامن عشر هو األوسع قياسا بباقي املدونات املتاحة ٨٥٠ قبل عام

 
                                                               َّ َ

حاليا، واألكثر نفعا يف سياق التخطيط اللغوي لتتبع التغري اللغوي، وباإلضافة إىل ُ
ومع . ذلك جرت حماوالت خالل فرتات خمتلفة لتغطية جمموعة متنوعة من النصوص

ىل مليون ونصف كلمة، ومل يكن تغطية بعض ذلك، وصلت جمموعة البيانات كلها إ
إال أن كيتو  ،)١٣، ص ١٩٩٢ ،Kytö and Rissanenكيتو ورسانني (الفرتات كافيا 

ّ                                                                          ورسانني حاجا بأنه حىت مع هذا العيب تتيح املدونة الفائدة يف تتبع اجتاه ثابت من 
 الفرتة التطور إىل حد ما لكثري من مسات اللغة اإلجنليزية اليت تغريت خالل هذه

  .الطويلة
مدونة منوذجية للغات اخلاصة باللغة  (ARCHERوتتبع مدونة هيلسنكي مدونة آرتشر 

، ١٩٩٨وبايرب وآخرين،  ١٩٩٣، Biber et alاإلجنليزية التارخيية؛ انظر بايرب وآخرين 
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�دف إىل متثيل كل من املدى الزمين وانتشار األجناس بيد أن ، و)٢٥٣- ٢٥١ص 
 مليون كلمة كانت األكثر دقة لتغطيتها ١.٧ر اليت بلغ عددها كلمات مدونة آرتش

وقد أتاح تصميمها حتليال دقيقا للتغري التارخيي من . الثالمثائة ومخسني عاما املاضية
أ، ٢٠٠٤ ،Hundtانظر هندت (استعان هندت : منظور يؤكد تنوع األجناس، فمثال

ات أخرى لدراسة صيغة  مبدونة آرتشر باإلضافة إىل مدون)٢٠٠٧ب، وأيضا ٢٠٠٤
أما العبارة .  على مر الزمانpassivalاملبين للمجهول للزمن املستمر وصيغة الباسيفال 

، وأما الباسيفال فيعرب X was being doneاملبنية للمجهول يف الزمن املستمر فصيغتها 
 Theمثل : (X was doing)عن نفس املعىن لكن بصيغة املستمر املبين للمعلوم وصيغته 

house is being built مقابل The house is building)  هندتHundt، ب، ص ٢٠٠٤
ُ                           استخدام مدونة آرتشر يعني أن) ٦٦ب، ص ٢٠٠٤ (Hundt، ويبني هندت )٥٣

على التصدي لصيغ الزمن لألفعال غري العاقلة، وهو األمر الذي كان له أثر يف اختفاء 
 الزمن املستمر يف النصف الثاين من القرن الباسيفال وانتشار صيغ املبين للمجهول من

التاسع عشر، وعليه فمدونة آرتشر مثالية للبحث الشتماهلا على تركيبات حنوية تتميز 
وقد انضم حبث آخر إىل املدونتني هيلسنكي . �ا اللغة اإلجنليزية املعاصرة فقط

Helsinky وآرتشر ARCHER الذي ينظر يف استخدام) ١٩٩٧(، وهو حبث كيتو be 
 كأفعال مساعدة يف تركيب صيغة الزمن التام يف اإلجنليزية، وفيه أن الزمن haveمقابل 

، أما الزمن He has arrived:  كما يفhaveالتام يف اإلجنليزية املعاصرة عادة ما تكون مع 
، indirect verbs، فقد كان شائعا قبل ذلك مع بعض األفعال الالزمة beالتام مع الفعل 

، وال يزال مستعمال يف لغات أوربية He is arrived: ع أفعال احلركة كما يفوخباصة م
  . أخرى

بعمق على صيغ االستمرار السيما ) ٢٠٠٧ (Smith and Raysonوركز مسيث ورايسون 
) ٢٠٠٧ب، وأيضا ٢٠٠٤أ، ٢٠٠٤ (Hundtوقد تابع هندت . املبين للمجهول منها

 Smith andزية احلديثة أما مسيث ورايسون ازدياد نسبة هذا الرتكيب يف فرتة اإلجنلي

Rayson واستنتجا أنه من احملتمل أن يكون . ١٩٩١ و١٩٦١ فدرسا مقدارها بني
استخدام صيغة املبين للمجهول من الزمن املستمر قد تواصل ازديادها يف اإلجنليزية 

ومع . با قد انقرضت تقريpassivalالربيطانية عرب هذه الفرتة كما أن صيغة الباسيفال 
ذلك فلعل أكثر الدراسات حظوة بالدراسة الدقيقة من بني جماالت التغري النحوي 

  .   واألفعال اإلجنليزية والتطور املعجميmodal verbsالكثرية األفعال الناقصة 
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 من السمات اليت جرت modal verbsواألفعال املوجهية  verbsوقد كان تكرار األفعال 
؛ )٢٠٠٦ (Leech and Smith احملورية على يد ليتش ومسيث دراستها عرب عائلة براون

وقام ليتش بتوسيع نطاق هذا التحليل ليتناول أيضا البيانات املنطوقة من مدونات 
 ١٩٦١أخرى، وكانت أبرز النتائج أن استخدام األفعال املوجهية قد تراجعت بني 

كان هذا الرتاجع امللحوظ هذا وقد .  يف كل من اإلجنليزية الربيطانية واألمريكية١٩٩١و
.  الذي كان البدء به نادرا نسبياshallأشد على هذه األفعال مثل الفعل املوجهي 

االجتاه التقعيدي :  أيضا اجتاهني آخرين يتعلقان �ذا األمر؛ أوهلماLeechويضع ليتش 
grammaticalisation)  هوبر تروجوتHopper and Traugott وهي العملية اليت ) ١٩٩٣

من حمتواها -عرب قرون- خالهلا تتفرغ الرتكيبات املعتمدة على الكلمات املعجميةمن
الداليل وتصري أشبه برتكيبات حنوية، وهي عملية أسهمت يف اشتقاق الفعل شبه 

.  يتحرك’move‘ مبعىن go الدال على املستقبل من الفعل املعجمي be going toالناقص 
َ                   فهو الدمقرطة أما االجتاه الثاين الذي ذكره ليتش َ ْ ّdemocratization وهي نزعة اجتماعية ،

للتخلص من الطرق غري العادلة أو املالمح التهديدية للتعبري عن معىن ما، أي أ�ا 
حركة لالبتعاد عن اللغوي الصريح الذي تتسم به عالقات السلطة االجتماعية، وهذا 

الذي يتضمن هيمنة ) مياإللزا (mustقد يفسر تغريات مثل تراجع استخدام الفعل 
 modalسلطوية لشخص على آخر، وكذلك تزايد استخدام أشباه األفعال املوجهية 

verbs وما يف حكمها من األشباه والنظائر كما يف have toو need to)  ليتشLeech 
  ).٧٥ب، ص ٢٠٠٤

 ُ                                                                      وتلى االهتمام باملدونات التارخيية االهتمام بتلك التارخيية االختصاصية، وظهرت
 the Corpus ofمدونة : مدونات تارخيية أخرى تركز على أنواع النصوص الفردية مثل

Early English Correspondence) برونبريج - نيفالينني ورومولنيNevalainen and 

Raunolin-Brunberg واليت تتكون فقط من رسائل مكتوبة، أو حىت املدونة ) ١٩٩٦
هاردي  (Lancaster Newsbooks Corpusنكسرت األقل سعة مثل مدونة كتب األخبار لال

 ،Prentice and Hardie؛ وبرينتيس وهاردي ٢٠٠٩ ، Hardie and McEneryومكانري 
وهي عبارة عن جمرد نشرات أخبار قدمية جدا ترجع إىل مخسينيات القرن ) ٢٠٠٩

تابة ومثة اجتاه جديد يركز على الكالم التارخيي يف مقابل الك. السابع عشر امليالدي
ويويل دراسة التغري اللغوي عناية خاصة حيث إن التغري ينشأ يف اللغة املنطوقة وينتقل 

  . تباعا إىل الصيغة الرمسية للكتابة
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  ومع ذلك فقد حتققت إمكانية أن تكون هذه املدونات مصدرا للتحليل التارخيي يف 
 

                                                                     َّ َ
بقيادة كريستيان مري  Freiburgتسعينات القرن العشرين عندما قام فريق جبامعة فرايبريج ُ

Christian Mair بتصنيف زوج من املدونات املتكافئة لإلجنليزيتني األمريكية والربيطانية   
 

                                                              َّ َ
 تيمنا مبعهدهم األصلي FLOB وFrownلتسعينات القرن العشرين وأمسومها فراون وفلوب ُ

  واملدونات اليت أعادوها جمددا
 

                         َّ َ
ُ

   من املدونات ويف هذه األثناء، مت جتميع عدد كبري. 
 

            َّ َ
األخرى طبقا لنفس إطار العينات أو قريبا منه لتنويعات أخرى لإلجنليزية العاملية ُ

وكان نتاج هذا . بعينات مأخوذة ما بني السبعينات والثمانينات من القرن العشرين
  توليد جمموعة من املدونات املتكافئة عرفت بامسها غري الرمسي بعائلة مدونات براون 

 
                                                                        َّ َ

ُ
the 

Brown Family of Corpora . للعمل التارخيي فقد تواصل " العائلة"وحيث تبينت قيمة
" العائلة"وترتكز هذه .  عاما٣٠العمل على متديد تغطيتها طردا وعكسا يف فرتة مد�ا 

 اليت تتيح املقارنة تارخييا FLOB وفلوب LOBولوب  Frown وفراون Brownعلى براون 
diachronic وتزامنيا synchronic  ومن املؤكد أن متتد )٧انظر اجلدول (يف آن واحد ،

  .نصوص هذه العائلة إىل ضروب االستعمال اإلجنليزية غري الربيطانية واألمريكية
 ضروب أخرى  اإلجنليزية الربيطانية اإلجنليزية األمريكية احلقبة

العقد األول من 

 م١٩٠٠

ٍ             إعدادها جار  (١٩٠١النكسرت  

 Leechعلى يد ليتش ومسيث 

and Smith( 

 

الثالثينيات من 

 ٢٠القرن الـ 

ٍ             إعدادها جار (براون - ب

 )على يد هندت

يسمى بـ  (١٩٣١النكسرت 

 وليتش ومسيث BLOBبلوب 

٢٠٠٥( 

 

الستينيات من 

 ٢٠القرن الـ 

 Brownمدونة براون 

Corpus)  كوتشرا

 Kučera andوفرانسيس 

Francis ١٩٦٧( 

 LOB Corpusمدونة لوب 

 Johansson وآخرون يوهانسون(

et al ١٩٧٨ ( 

 

السبعينيات من 

 ٢٠القرن الـ 

 Kolhapurمدونة كوهلابور   

Corpus)  اإلجنليزية
شاسرتي وآخرون : اهلندية

Shasrti et al ١٩٨٦( 
الثمانينيات من 

 ٢٠القرن الـ 

املدونة األسرتالية للغة   
ز وبيرتز كولين(اإلجنليزية 

Collins and Peters ١٩٨٨ (  
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دونة ويلينغتون م
 Wellingtonالنيوزيالندية 

Corpus)  اإلجنليزية
 New Zealandالنيوزيلندية 

English باور Bauer 

١٩٩٣( 
التسعينيات من 

 ٢٠القرن الـ 

 Frownمدونة فراون 

Corpus)  هندت وآخرون

Hundt et al ١٩٩٩( 

 FLOB Corpusمدونة فلوب 

 Hundt et alهندت وآخرون (

١٩٩٨( 

 

قرن الـ مطلع ال

٢١ 

اإلجنليزية الربيطانية مدونة  
British English Corpus ٢٠٠٦ 

 )٢٠٠٩ Bakerبيكر (

 

مكانري وهاردي : أفراد النواة مكتوبة خبط عريض، املصدر(عائلة مدونات براون . ٧اجلدول 

McEnery and Hardie ٩٩: ٢٠١٢(  
مثل مدونة  ( بلغات أخرىFrown/BLOBفلوب /ُ                              وقد صنفت مدونات مكافئة لفراون

مكانري : the Lancaster Corpus of Mandarin Chineseالنكسرت للغة املاندرين الصينية 
  وحتتوي عائلة أخرى من املدونات املتكافئة). ٢٠٠٤ McEnery and Xiaoوشياو 

 
                                    َّ َ

ُ
وهي -

َ                               املدونة الدولية للغة اإلجنليزية  ُّ)ICE( -بالفعل على بيانات منطوقة كما أ�ا تتميز بأ�ا 
َ                                                                      تشمل مناطق مثل هونج كونج حيث يتحدثون اإلجنليزية بشكل رئيسي كلغة أجنبية 

، يف )لإلجنليزية العاملية" الدائرة املتوسعة "١٩٨٦  Kachruواليت أطلق عليها كاتشرو(
أمريكا، بريطانيا، إخل؛ (حني أن عائلة براون ال تغطي إال اللغة االجنليزية كلغة أوىل 

). لكاتشرو" الدائرة اخلارجية: "مثل اهلند(أو كلغة ثانية ) كاتشرول" الدائرة الداخلية"
َ                                                  إال أن جمموعة بيانات املدونة الدولية للغة اإلجنليزية  ُّICE ينقصها البعد التارخيي الذي 

تتميز به عائلة براون، غري أن هناك مدونات إجنليزية أخرى متعلقة بالنصوص التارخيية، 
 بعض املؤسسات يف مجع املدونات اإلجنليزية يف موقع وهنا حري أن ننظر إىل جهود

  .  ]٦[شبكي واحد، وهو األمر الذي ساعد على مللمة كل هذه املدونات اإلجنليزية
ً                                                                       وعلى رغم اهتمام الدرس االجتماعي اللغوي لإلجنليزية كثريا بتنوع النطق تغيبت 

 جانب ذلك، فنقطة وإىل. التوصيفات اللغوية الالزمة لذلك من مدونات منطوقة كبرية
  االنقطاع الرئيسة بني اللسانيات االجتماعية اإلجنليزية ولسانيات املدونات اإلجنليزية 

 
                                                                          َّ َ

هي أن اللسانيات االجتماعية التنوعية قد اهتمت بالتنوع على مستوى املتكلم املفرد ُ
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ذي ولذا، فرغم أن املتغريات اخلارجية، املتعلقة باملوقف ال. وليس على مستوى النص
يرد يف النص اإلجنليزي ال يفضله الباحثون يف الدرس اللغوي االجتماعي للغة اإلجنليزية 
إال أ�م ركزوا كذلك على املتغريات اخلارجية هلوية املتكلم كاجلنس واالنتماء العرقي 

  ويف سياق املدونات املنطوقة ). ١٢٧، ص ١٩٩٨ ،Besnierانظر بيسنري (والطبقة 
 

                        َّ َ
ُ  -)ً                        طبقا للجغرافية السكانية(ً                         كالعينات ا�معة دميغرافيا - املتكلم اهلامةالغنية ببيانات 

مجعت ) ١٩٩٥ ،Crowdyودي انظر كر( املنطوقة BNCمثل املدونة الوطنية الربيطانية 
كل البيانات الدميغرافية املنطوقة يف ) ٢٠٠٢ (.Rayson et alدراسة رايسون وآخرين 

) ٢٠٠٢ (Sampsonقة، واقرتبت منها دراسة مسبسون مقابل كل البيانات السياقية املنطو
اليت درست استخدام الزمن التام يف التنوعات اإلقليمية املختلفة لإلجنليزية الربيطانية 
باستخدام اجلزء املنطوق من املدونة الوطنية الربيطانية بشكل كبري من املنهج اللساين 

ية املتكلم أو مسكنه االجتماعي وذلك من خالل مراعاة وسيط التنوع يف هو
  . بالتحديد

قام املشاركون يف بناء مدونات عائلة براون بدراسة التغريات يف تكرار جمموعة خمتارة و
من السمات النحوية عرب خمتلف أفراد العائلة بدءا من التخصص الدقيق وحىت العموم 

ة مكانري دراس(فمن األمثلة على دراسة مسة واحدة مفصلة تزامنيا وتارخييا . الشديد
 يف اإلجنليزية الربيطانية helpاستخدام الفعل ) ٢٠٠٥ McEnery and Xiaoوشياو 

القياسات الكمية لقواعد تكرار أمناط الكالم املختلفة، وكان التكرار ، وحول واألمريكية
ُ                                                                               النسيب لألمساء واألفعال ينظر إليه على أنه السمة الرئيسة للتفريق بني الكالم والكتابة 

؛ ١٩٩٤ Hudsonهودسون : انظر أيضا(ن األجناس املختلفة للكالم والكتابة ناهيك ع
 Biber and Conrad، وبايرب وكونراد ١٩٩٨ Granger and Raysonوجراجنر ورايسون 

  ). ٢٠٠٢، ورايسون وآخرين، ٢٣٥، و٦٥، ص ١٩٩٩
 ومل يقتصر التخطيط للمدونة اإلجنليزية على ما يسمى باملدونات فحسب، بل جتاوزه

 بتأسيس Pennsylvania Universityإىل مشروع كبري وفعال قامت به جامعة بنسلفانيا 
م، ومن أكرب ١٩٩٢ يف عام Linguistic Data Consortiumاالحتاد اللغوي للبيانات 

مشاريعها ذلك الكم اهلائل من النصوص اللغوية املكتوبة واملنطوقة لكل لغات العامل 
لورقية والشبكية والشفوية املسجلة، وعلى مجيع األصعدة املمكن توافرها يف الوسائط ا

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وهي احتاد بني اجلامعات واملكتبات واملعامل 
البحثية يف العامل، ونتج عن تلك املشاريع العديد من البيانات غري املتوفرة جمانا، 
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اللغات املعرتف �ا يف (املية ومدونات موسومة وغري موسومة حنويا ملعظم اللغات الع
جند هناك مدونات للعربية املنتجة نتيجة : ، فعلى سبيل املثال)األمم املتحدة رمسيا

ً              عاما، وهذا ٢٥ترمجات شفوية بينها وبني لغات األمم املتحدة األخرى لفرتة تزيد عن 
ولة يف املشروع يتضمن مدونات متوازية أيضا تتضمن اجلمل املنتجة من اللغات املتدا

ً                                            األمم املتحدة، ومبحاذا�ا آليا اجلمل املرتمجة فعليا
، ومثة مشروع لتصميم مدونة عاملية ]٧[

 واملؤرشفة يف مقر االحتاد اللغوي Universal Corpus of World’s Languagesللغات العامل 
  األستاذ يفSteven Birdللبيانات اللغوية، وقد أطر معامل هذا املشروع ستيفني بريد 

  ). ٢٠١١ Abney and Birdأبنيي وبريد (جامعة ملبورن بأسرتاليا 
   acquisition planningتخطيط االكتساب . ٥

التخطيط اللغوي لالكتساب بصفته ) ١٦٣-١٥٧، ص ١٩٨٩ (Cooperيقدم كوبر 
النوع الثالث، ومبا أن ختطيط وضع اإلجنليزية منوط باالستعمال اللغوي وتنويعاته 

هذا النوع من التخطيط منوط باملستعملني وأحواهلم وسياقات النموذجية، فإن 
االكتساب اللغوي ذات األغراض املتعددة، واكتساب اللغة بصفتها لغة ثانية أو 

 . أجنبية
إن أساس تطور مناهج تعليم اإلجنليزية واكتسا�ا ارتكز على إميان يف أن اإلجنليزية 

شوهامي : ، يف٥٦، ص ٢٠٠٤ Reaganرجين (ليست تابعة ألحد، وبأ�ا لغة اجلميع 
فما الذي ). ١٧١، ص٢٠٠٦، Shohamy، وانظر أيضا شوهامي ١٥٦، ص ٢٠٠٦

بأن ) ٢٠١٤ (Marlina، ومارلينا )٢٠٠٣، ٢٠٠٢ (McKayيعنيه ذلك؟ جتيبنا مكاي 
ّ                           هذا املفهوم يعرب عنه مبصطلح  ، والذي يدل على أن دخول appropriation" املالءمة"ُ

ة �تمع ال يتحدث �ا بوصفها لغته األم، ويف جمتمعات فيها تعددية اللغة اإلجنليزي
استلزام تقبل : لغوية وثقافية، حيتاج إىل منهجيات تتواءم مع ظروف ذلك ا�تمع، مبعىن

اإلجنليزية استعماال يف جمتمع يولد عناصر لغوية إجنليزية خمتلفة عن النماذج األصلية يف 
 وفقا لعناصرها standardريكية، مع إكسا�ا الصفة األمنوذجية اإلجنليزية الربيطانية واألم

  . اخلاصة جبغرافيتها
وعلى أية حال، وعودا إىل أهم مشاهد تطور الطرائق السياسية لتخطيط االكتساب، 

ً                                 يف جامعة بريمنجهام دورا كبريا يف the Bank of English (BoE)فإن لتطور بنك اإلجنليزية  ً
شكالت االكتسابية والتعلمية والتعليمية والقياس واالختبار وصناعة معاجلة الكثري من امل

، Hunstonهنستون (املعاجم، وقد استمر يف االتساع منذ أن بدأ يف الثمانينيات 
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وحتتوي هذه املدونة على ما يزيد عن نصف مليار كلمة، مضمنة ). ١٥، ص ٢٠٠٢
 وقسم مواد لغوية مستعملة  مليون كلمة،٤٥٠يف قسم اإلجنليزية العامة الذي حيوي 

ً                                               مليون كلمة، ومتثل هذه املدونة منهجا واحدا من ٥٦يف تعليم اللغة الذي حيوي  ً
مناهج املدونات الراصدة، على خالف مدونة أخرى تعرف بـاإلجنليزية األمريكية 

ً                 اليت متثل منهجا the Corpus of Contemporary American English (COCA)املعاصرة 
، واليت توسعت بصورة أكثر وضوحا من األوىل، حيث )٢٠٠٩ Daviesفيس دي(آخر 

  ).  ٣، و٢الشكل (ُ                                                     ضمن يف كل جزء منها اإلطار نفسه وأنواع عديدة من النصوص 
واستمد التخطيط السياسي التعليمي كل مقومات النظريات اللسانية واالجتماعية 

) ١٥٦، ١٥٥، ص ٢٠٠٢ (Ellisتتبع كل من إيليز : والنفسية، فعلى سبيل املثال
املدرسة الفريثية اجلديدة يف بلورة الفكرة ) ١٥، ١٣، ٧، ص ٢٠٠٢ (Wrayوراي 

العامة للكفاءة اللغوية اليت تتكون من معرفة السالسل املركبة ومبدأ التعبري 
 Pawleyاالصطالحي، وكذلك إىل الدراسات املبتكرة األخرى مثل دراسة بويل وسيدير 

and Syder )١٩٨٣.( ومن ناحية أخرى، رأت راي Wray) ضرورة ) ٤٩، ص ٢٠٠٢
. التصدي لسلسلة الرتاكيب اللغوية األكثر تكرارا واألقل تدفقا يف الكتب التعليمية

وبشكل خاص فإن مناذج التالزم املتغرية بشكل كبري حدد�ا إجراءات املتالزمات 
وبة يف استخدام واألخطر من ذلك أن راي حددت الصع. القائمة فقط على التجاور

أي أن تكرار تعبري معلوم ومكتسب يف : تكرارات املدونة لتحديد العبارات املكرورة
عقل اجلماعة اللغوية منذ الطفولة أيضا ينبغي أن يعترب وثيق الصلة بالوظيفة التواصلية 
الواقعية، وهو األمر الذي دفع مؤسسات املعاجم والتعليم للغة لإلجنليزية يف كل من 

نيا وأمريكا على وجه التحديد إىل التصدي ألكرب كم من االستعماالت اللغوية بريطا
  .الواقعية وإدخاهلا يف خطابات كتب التعليم الرتبوية واملعاجم احلديثة

ويف كل هاتني املدونتني اللتني تعدان أكرب مدونتني عامتني لإلجنليزية وظائف حبثية 
ٍّ                                      غ نصف مليار تقريبا يف كل، ومن أهم هذه وحتليلية لكمية النصوص وكلما�ا اليت تبل

اإلحاالت الداخلية واخلارجية (استكشاف آيل ملعامل جماالت اللغة الصوتية : الوظائف
السوابق واللواحق (والصرفية ) والقبلية والبعدية، والتوقف يف النصوص احملولة من املنطوقة

العالقات (، والداللية )لفظيالتالزم النحوي وال(والرتكيبية ) التصريفية واالشتقاقية
والقوائم اإلحصائية لكل هذه ا�االت، ) thesaurusالداللية بني الكلمة واألخريات 

وهي قوائم تعزز من قوة التماسك أو االتساق أو االرتباط بني ظواهر كل جمال من 
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قد ثبت جتريبيا أن جمموعة ضخمة من البحوث و. تلك ا�االت اللغوية األربعة
 Millar أو ميلر ٢٠٠٩فالك - إيليز ومسبسون(جية يف معاجلة اللغة اإلجنليزية احلية اإلنتا

وعلينا أن نعرتف بأنه . قد أجريت بنجاح حقيقي على أساس هذه البيانات) ٢٠١١
لكي تتعلم لغة يكفيك تعلم قائمة كبرية من الكلمات وجمموعة من قواعد النحو 

  . يااملدرسي لربطهم معا ربطا تواصليا منوذج
  
  

 
COCA الواجهة الرئيسة ملدونة اإلجنليزية األمريكية املعاصرة. ٢الشكل 

]٨[  
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Bank of English (WordsBank Online)الواجهة الرئيسة ملدونة برمينغام . ٣الشكل 
]٩[ 

لكي يصبح متعلمو اللغة متقنني وفصحاء يف عموميا�م فإ�م : Ellisوكما أشار إيليز 
معاجلة أمثلة كافية متثلها متثيال منوذجيا خرب�م احملدودة والعارضة من حيتاجون إىل 

ُ                                                                      األفراد الكلية للغة ا�تمع الكالمي من حيث حمتواه الشامل، وما يرتبط �ا من 
تكرارات هلذا احملتوى، وخرائط الصيغ املتعددة للسياقات الوظيفية والتواصلية واملوقفية، 

.  الضرورية للمستوى النموذجي واسعة بالفعل لإلجنليزياتوعليه كانت اخلربة التمثيلية
ولذا يتضح جليا أن علم أصول التدريس لإلجنليزية قد عوجل ) ١٦٧، ص ٢٠٠٢(

ً                                                                          منهجيا بالتصدي لوقائع االستعمال الطبيعي واستقصاء ما يتواءم خطابيا ونظريات 
  .الرتبية

ن اخلطاب الرتبوي ليس وعند النظر إىل مناهج تعليم اللغة اإلجنليزية سنلحظ أ
مصطنعا، وليس من واقع خميالت املؤلفني أو من واقع النصوص األدبية فقط، ألن 
االكتفاء باملصطنع والنص األديب لن يعني على توسيع الكفاءة اللغوية ملتعلمي اإلجنليزية 

وحري بنا أن نشري هنا إىل مصادر هاتني . يف السياقات التواصلية واملوقفية املتعددة
  . )٥ و٤، والشكل ٨انظر اجلدول (املدونتني 

 عدد امللفات النسبة عدد الكلمات ا�ال
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 ٨٨٤٢ ٥٢.٣١ ٢٨٩٣٥١٠٥٨ newsاألخبار 

اإلذاعة والتلفزيون 

tv_radio 
٣٥٧٧ ١١.١٢ ٦١٥٠٨٣٥٠ 

 ٥٠٧ ١٠.٥٦ ٥٨٤٣٢٥٢٤ fictionاألدب 

 ٢٣٧ ٤.٦٢ ٢٥٥٥٤٨٩٠ lifesciاخليال العلمي 

 ٦٧٩ ٤.١٥ ٢٢٩٧٢٦٢٢ cultureالثقافة 

 ٥٢٥٩ ٣.٢٨ ١٨١٤٢٠٩٨ unclassifiedغري مصنف 

 ١٢٧ ٢.٩٨ ١٦٤٧٩٢٨٠ biogالسري 

 ١٩٠ ٢.٧٨ ١٥٣٩٤٦٤٦ businessاألعمال 

 ٢٧٣ ٢.٣٠ ١٢٧٤١٠١٦ religionالدين 

احلاسب والشابكات 

coput 
٥٠٢ ١.٥٣ ٨٤٨٣٤٤٣ 

 ١٠٠ ١.٣١ ٧٢٦٦٤٧٣ medicineالطب 

 ٧٥٠ ٠.٩٨ ٥٤٢٦٨٤٧ natsciالعلوم الطبيعية 

 ٢٧٤ ٠.٨٤ ٤٦٥٩٧١٦ lifestyleأمناط احلياة 

 ٢٨٦ ٠.٥٦ ٣١٠٥٧٦٣ leisureالرتفية 

 ٧٥٤ ٠.٤٥ ٢٤٧٨٢٩١ musicاملوسيقا 

 ٢٦٣ ٠.٢١ ١١٧٤٤٧٢ mensالبطوالت 

   وعدد كلما�ا وملفا�اBank of Englishجماالت نصوص مدونة . ٨اجلدول 
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 ]١٠ [)يلحظ الكم اهلائل لألخبار (Bank of English نسب توزيع النصوص يف. ٤الشكل 
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COCAأوعية نصوص . ٥الشكل 
]١١[ 

كما مل يقتصر األمر يف مسائل االكتساب اللغوي واملناهج اللغوية واألكادميية على 
هلا دور ) ٥انظر اجلدول (هاتني املدونتني، بل مثة اجتاهات أخرى من مدونات أخرى 

  . ليم واالكتساب اللغوي لإلجنليزية، وهو حمور احلديث القادميف التخطيط ملشارب التع
هناك تطور حبثي يقف على معاجلة ظروف العمليات التعليمية والتعلمية واالكتسابية 

ففي سياق تعليم اإلجنليزية . للغة اإلجنليزية وفقا الختالف ظروف املكان والبيئة اللغوية
ّ                                       ا، وضعت مقرتحات عديدة معظمها قد فـعل واكتسا�ا للناطقني �ا وغري الناطقني � ُ ُ

  :بشكل تطبيقي لثالثة اجتاهات رئيسة، نوردها على النحو اآليت
اكتساب اللغة اإلجنليزية نظاميا، فمراحل تعليم األطفال والناشئني والبالغني : األول

: ليميةاللغة اإلجنليزية يف الدول الناطقة �ا تتطلب تأسيس الركائز األربعة للعملية التع
املعلم ولغته األصلية اإلجنليزية، واملنهج املتغري، وتقييم ظروف الطالب النفسية 
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أما مراحل تعليم األطفال والناشئني والبالغني لتلك اللغة يف . واالجتماعية واالستيعابية
الدول غري الناطقة �ا، فكثري من الدراسات االستطالعية ملعلمي اإلجنليزية يف أمريكا 

يا تشري إىل ميل املعلمني إىل أمهية استقامة النطق األصلي، ففي دراسة ويدن وأسرتال
Wieden) تقريبا من املعلمني يؤيدون ذلك، وبلغت نسبة % ٦٠، يشري إىل أن )١٩٩١

وحري القول إن قضايا %. ٥٨الطالب املؤيدين لذلك من غري الناطقني باإلجنليزية 
ىل أو ثانية أو أجنبية يكتنفها الكثري من اكتساب اللغة اإلجنليزية بوصفها لغة أو

الدراسات والنظريات والفرضيات والنتائج التجريبية، وأهم ما يتعلق بسياق ختطيط 
 وبني اإلجنليزية General Englishً                                            االكتساب هو أن مثة تفريقا بني اإلجنليزية العامة 

اقتصادية،  (special purposes وبني اإلجنليزية ألغراض خاصة academicاألكادميية 
وهذا املفارقة دفع باملؤسسات البحثية يف كل من .) سياسية، مالية، جتارية، مهنية، إخل

بريطانيا وأمريكا وغريمها إىل توليد مناهج وطرائق تدريسية لكل خطاب إجنليزي تربوي 
من هذه اإلجنليزيات الثالثة، وتصنيف تلك اخلطابات من قواعد بيانات املدونات 

زية العامة واملتخصصة، ويعي املختصون هنا أن حجم اإلجنليزية العامة واسع ال اإلجنلي
ُ                                                                         ميكن حصره، ويكتفى هنا بالتدرج من األكثر استعماال إىل الكثري، وتغطية السياقات 
التواصلية واملوقفية املتنوعة، وصوال إىل حماولة حتقيق حد الكفاية اللغوية املطلوبة، وهو 

 TOEFLُ                                             تفحص يف اختبارات اللغة اإلجنليزية مثل التوفل حد خيتلف عن تلك اليت
، ألن األخرية تدخل ضمن اإلجنليزية األكادميية Cambridge وكامربيدج IELTSواآليتلس 

ُ                                                                      بصورة أكثر دقة، وجيرى هلا دورات تدريبية خاصة �ا ومعمول هلا مناهج ومواقع 
اكيب النحوية األكادميية وطرائق تعليمية شبكية جتمع فيها املصطلحات األكادميية والرت

 academicالتعبري والكتابة بشكل علمي، وهو ما يصطلح عليه باألعراف األكادميية 

conventions)  انظر على سبيل املثال استعمال اإلجنليزية لألغراض األكادمييةUEFAP 
  . ]١٢[) ٢٠١٥، Gillettجيليت (

رغم من التاريخ الطويل الذي حظي به اختبارات اللغة اإلجنليزية، فعلى ال: الثاني
االهتمام بقياس الكفاءة اللغوية اإلجنليزية، وتعدد أنواع اختبارات اللغة، سواء كانت 
تلك اليت تربهن على كفاءة غري الناطق باإلجنليزية على القدرة على االخنراط يف 

صنف مستوى جامعات الدول الناطقة باإلجنليزية، أو تلك االختبارات األخرى كاليت ت
الطالب أو املهنيني، أو تشخص مستواهم بعد مضي فرتة من االكتساب والتعلم، أو 
تكشف أهليتهم يف املقدرة التواصلية يف أسالك عملية معينة يف املهن اليت تتطلب 
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لتؤكد على صالبة استعمال اللغة اإلجنليزية، إال أنه ما زالت األحباث فيها مستمرة 
انظر ( لسببني IELTS وTOEFLاالهتمام باختبارات اللغة اإلجنليزية العاملية على غرار 

، ٢٠٠٦، Shohamy، وشوهامي ١٩٩١، Bourdieu، وبورديو ١٩٧٩، Foucault  فوكو
  ): ١٣٨ص 

 القوة الرمسية اليت يتمتع �ا من جيتاز احلد األدىن املطلوب ألحد هذين النوعني: األول
  . من االختبارات عامليا واليت تربهن على أهليته يف تداول اإلجنليزية مبهارا�ا األربع

تنوع مواد ونصوص وأسئلة قياس املهارات اللغوية األربع عند اختبار كل : الثاني
جمموعة جديدة، ومفاجأة املختربين بكل ما يستجد من موضوعات علمية واقتصادية 

  . قوى االختبارات عامليا من حيث املصداقيةواجتماعية، وهي بذلك تكون أ
ُ                                                                       ومثة اختبارات قياسية أخرى جديرة بالذكر تصمم دوريا لألغراض اخلاصة كاختبار 

، واختبار تقييم اإلجنليزية ISE، واختبار كلية ترينييت بلندن TSEاإلجنليزية املنطوقة 
تواصل الدويل ، واختبار الMELAB، واختبار ميتشيجان CELBANللممرضات يف كندا 

TOEIC واختبار كندا اإلجنليزي للباحثني واملتدربني ،CanTEST انظر تقرير ( وغريها
  .]١٣[)٣٤-٢٩، ص ١١، ا�لد IELTS Research Reportأحباث اآليلتس 

 تطوير املعاجم اإلجنليزية الذي ال يقل أمهية عما قلناه سابقا عن أمهية الدراسة :الثالث
، كو�ا تستحق االلتفات نظرا ملا توليه السياسة والتخطيط lexiconاملعجمية الذهنية 

للمعجم اإلجنليزي من أمهية تدقيقية وأغراضية وحتليلية للمعجم الذهين ومتثيله يف معجم 
  .ورقي وإلكرتوين، وهو حمور املبحث القادم

  تطوير المعجم العربي. ٦
جم الورقي من جهة أخرى إن تفريق الدرس اللغوي بني املعجم الذهين من جهة واملع

، ويتمثل األول )٢٠٠٢، Lipkaليبكا (ً                                     كان عامال مساعدا لتطوير األخري من األول 
وعلى الرغم من اهتمام املؤسسات الربيطانية . ]١٤[يف املدونات اإلجنليزية احلية

واألمريكية منذ عهد طويل يف تطوير املعجم اإلجنليزي، إال أن مراحل هذا التطوير قد 
حقبة ما قبل االعتماد على املدونة احلاسوبية : حقبتني رئيستني؛ ومهاشهدت 

  . اإلجنليزية، وحقبة ما بعد االعتماد عليها
وقبل احلديث عن تلك احلقبتني وما جرى بينهما من معاجلات وحتليالت معتمدة على 

فرق بني املدونة اإلجنليزية احلاسوبية لغرض التطوير، فلزاما مين أن أنبه القارئ إىل ال
كو�ا فنية، ومفهوم تفاصيل ) اجلمع والفرز والتنسيق إخل(مفهوم البنية الكربى للمعاجم 
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املدخل ومعلوماته الصوتية والصرفيمية والرتكيبية والداللية والسياقية (البينة الصغرى 
وسيكون الرتكيز على أهم . ، ومفهوم املعجم الذهين)واملتصاحبات واألمثلة والشواهد

ّ                                                                     عد املنظم األول وهي معاجلة املعجم الذهين والبنيات الصغرى للمداخل املعجمية ُ       بؤرة ت
وقد أثبت عدة . املعىن: ومعلوما�ا الصرفيمية والرتكيبية والتصاحبية والداللية على أساس

دراسات أن املعىن يعترب املعول الرئيس الذي يلجأ إليه مستعملو اللغة، ففي دراسات 
 Tomaszczyk، وتوماسيزيك )١٩٧٣ (Quirk، وكويرك )١٩٧٥ (Barnhartبار�ارت 

وغريها الكثري، ) ١٩٩٣ (Svensén، وسفينسني )١٩٨٠ (Baxter، وباكسرت )١٩٧٩(
قام اجلميع بتقدمي استبانة لشرحية كبرية من مستعلمي اللغة، وظهرت النتائج على النحو 

بحث عن املرتادفات ، تليه النطق وال%٨٠البحث عن املعىن بنسب تزيد عن : اآليت
  !واالشتقاقات والنحو واالستعماالت الدقيقة

كليفورد (ً                                                               وعودا إىل احلقبتني، فمنذ ظهور أول معجم إجنليزي يعرف باسم جوهانسون 
Clifford جملدان(وبسرت األمريكي ، وما تاله من معاجم عديدة منها )١٩٧٩( ،

 معجم ورقي ١٠٠لذي يفوق وغريها الكثري ا) ً       جملدا٢٠(ومعجم أكسفورد الربيطاين 
، وما زال التطوير واملعاجلة )٢٢١-٢١٨، ص٢٠٠٢، Lipkaليبكا (وإلكرتوين  

: ٢٠١٠ Stevensonانظر مثال ستيفنسون (ٍ                                    واالستدراكات فيها تبعا ألغراضها جار، 
الطبعة الرابعة ملعجم أكسفورد لإلجنليزية الذي خلف طبعات ثالثة أوهلا كان عام 

ات حديثة وفق استعماال�ا يف املدونة اإلجنليزية، وخمتلف متاما ، ويتضمن كلم١٩٩٨
ومثة مواقف غريبة ). ١٩٨٩ Oxford English Dictionaryعن معجم أكسفورد التارخيي 

ً                                                                    بني هذه املعاجم من جهة، وبني املعجم الذهين املرتاكم جتربة واستعماال ألكادمييني 
تعجب األسكتلندي من تعريف سياق ي: وغريهم من مستعمليها، فعلى سبيل املثال

: الرتمجة (a crumbling Scottish churchخاص ملعىن من املعاين يف مدخل معجمي بـ 
 يف اجلملة التعريفية crumbling، وإدخال الوحدة املعجمية )كنيسة أسكتلندية متهدمة

 Oxford English، و١٩٦١ Webster'sقارن بني (يتناقض وواقع الذهنية األسكتلندية 

Dictionary و١٩٨٩ ،Oxford Dictionary of English وقد عوجل األخري وفقا ٢٠١٠ ،
 The Oxford Englishلواقع االستعمال احلي املسرتد آليا من مدونة أكسفورد لإلجنليزية 

Corpus.(  
من بعض الشواهد اليت تفصل بني حقبة صناعة املعاجم باجلهود اللغوية القائمة على 

، وتلك القائمة على املدونة اإلجنليزية احلاسوبية ما ورد يف معجم كل ما هو ورقي
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Webster's) مادة ١٩٦١ ،hind :(an English farm manager known as a bailiff 
، يف الوقت الذي فيه يصطدم ذلك مع )مدير مزرعة إجنليزية يعرف بـاملأمور: الرتمجة(

وكما هو مدخل –يزية احلاسوبية، واليت فيها املعجمية الذهنية املتمثلة يف املدونة اإلجنل
 Longman Dictionary ofتبعا للتحليل املدوين يف معجم لوجنمان لإلجنليزية املعاصرة 

Contemporary English) أن الوحدة املعجمية - )٢٠٠٣hind تدل على شخص يهتم 
يطلق ذلك على ً                                                              باملزرعة أو باألرض اململوكة عموما، سواء كانت مملوكة له أم لغريه، و

 Schnadtانظر تشادت وكوريل (كل جغرافيا االستعمال اللغوي اإلجنليزي واألسكتلندي 

and Corley حول أثر العوامل املعجمية واملفاهيمية والتخطيطية ٧٥٥- ٧٥٠: ٢٠٠٦ 
  ).  يف إنتاج واقع لغوي غري دقيق

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  عاجم اإلجنليزيةمراحل تطوير امل. ٦الشكل 

ويف عمليات صناعة املعاجم باالعتماد على االستعمال الواقعي يف املدونات احلاسوبية 
ومسحية صفية (، تشرتك اجلهود يف نطاقات حبثية وحتليلية آلية )٦انظر الشكل (

 يف معاجلة مداخل املعاجم األحادية اإلجنليزية، مع تسيري هذه النطاقات ]١٥ [)أحيانا
ُ                                                             هات خمتلفة باختالف غرض كل معجم يراد تصميمه، والذي حيدد يف مقدمة لعدة اجتا

 أنواع المعاجم

 لألطفال

للمتعلمین 
 الناشئین

متعدد  (
 )األغراض

لمتعلمین ل
 المتقدمین 

 المعاصر

 التاریخي

 المعاني

فرز الكلمات المھجورة 
 عن المعاصرة آلیا 

جمع 
المداخل 
 المعجمیة 

فرز الكلمات 
 المعاصرة

 الفرز وفقا ألغراض المعجم

مدونات متعددة (التعبئة المعجمیة 
 )األغراض موسومة أو غیر موسومة

مدونات 
المعاجم 
 الورقیة

 عجمتطویر الم



        

  

 
٤٧٢ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

 ������ ������: ا������ ا����ي وا������

هارمتان وجيمس  (introductory matterكل معجم فيما يعرف باملادة التمهيدية 
Hartmann and James ،وقد مرت مراحل تطوير املعاجم اإلجنليزية بتطوير ما ). ٢٠٠٣

ُ                                         كان متوفرا من املعاجم الورقية اليت مجعت عل ى مدى فرتات طويلة، كما أن علم ً
 قد ساعد على إعادة صياغة تصنيف الوحدات املعجمية للموجودات ontologyالوجود 
entities واملواد الثقافية material culture انظر مثال( من جهة :Longman Lexicon of 

Contemporary English(ها ، والوحدات املعجمية للمجردات واألشياء والعالقات بين
يف - وسنذكر. ]١٦ [)Longman Dictionary of Contemporary English: انظر مثال(

 املأمول، وختطيط املدونة Arabic status planningهنا التخطيط لوضع اللغة العربية -اآليت
 املأمول، وختطيط املعجم العريب الذهين Arabic corpus planningالعربية احلاسوبية 

Arabic lexical planning١٧[ والورقي واإللكرتوين املأمول أيضا[.  

  وضع اللغة العربية. ٧
معظم القوانني الدولية قد عاجلت قضية االزدواجية اللغوية والتعددية اللغوية، ومنها ما 

 يف عام ICCPRاملعاهدة الدولية للحقوق السياسية واملدنية "قد صدر يف تقرير 
العامل العريب ليست مشكلة تعددية ثقافية انظر، ومشكلة اللغة العربية و]١٨[م١٩٩٦

مستغرقة يف االستعمال الرمسي أو غري الرمسي واملنتشر جغرافيا لغري اللغة العربية، وهذه 
كن تلخيص حمور املشكل ُ                                                     من وجهة نظري مزية حتسب للعامل العريب والدول العربية، ومي

دة، وال عالج لذلك ّ                                                      األس للغة العربية على التنويعات اللغوية واللهجات العدي
االستغراق يف املالمح اللهجية إال بتوسيع نطاق االستعماالت العربية النموذجية على 

  . الصعيد الرتبوي واإلعالمي، وخلق أجواء العدالة اللغوية ا�تمعية واالقتصادية
ولو نظرنا يف الصحف اإلجنليزية املستغرقة يف الرمسية نلحظ أن من يكتب فيها هم 

ُ                                                                  ون فقط، أما الصحف الشعبية فاألسلوب اللغوي فيها حيمل عرفا يعترب أقل احملرتف ً
 وصحيفة مرتو Independentقارن بني صحيفة اإلندبندنت (مستوى من االحرتاف 

Metroواملأمول حقا هو أن تندفع املساعي حنو تكميم قدر كبري من . ) اإلجنليزيتني                                                    ً
 األعراف اللغوية التنويعية املتعددة، وفتح التنويعات اللغوية للغة العربية وحنو تقييس

وهلذه . فرصة استعماهلا وتداوهلا كو�ا ما تزال يف نطاق خصائص العربيات النموذجية
السياسة ضمان يكفل حبسب نتائج السياسات اللغوية املعتربة يف الدول املتقدمة كال 

بوي والتعليمي بصورة من االرتقاء القومي واالنتشار املتنوع الالقومي والتخصيب الرت
: ُ                                                               وعليه؛ يرى ضرورة ختطيط وختريط األعراف اللغوية املتغرية بتغري أوعيتها. أكثر فعالية

وضرورة . سياسية، وثقافية، وتعليمية، واجتماعية، وترفيهية، ومصطلحية، وإعالمية، إخل
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ة يف تلك البعد عن أو احلذر من كثري من املستويات التنميطية أو األيديولوجية املكرور
األوعية، وهي اليت ختفي معامل لغوية استعمالية كثرية يف حمامل تلك األوعية اللغوية، 

  . وختفي الواقع االستعمايل التواصلي األرحب للغتنا العربية
ومبا أن لوضع اللغة العربية مكانة عميقة يف نفوس كل املسلمني قاطبة على وجه 

ً                                            دول املتقدمة نظرا ملا تتمتع به جغرافية العامل األرض، ومكانة إسرتاتيجية عالية يف ال
ّ                                                                         العريب من ثروات ومواقع إسرتاتيجية مفصلية اقتصاديا وسياسيا وجتاريا بني الشرق 
ٍ                                                                            والغرب، فإنه يرى أن تكون هناك مساع إىل إعادة تكوين مفاهيم الوضع، ففي اخلليج  ُ

شارها بشكل كبري بني العمال  وانتpidginالعريب، على سبيل املثال، نلحظ اللغة اهلجني 
فهم معىن ما (واالستيعابية ) فهم ما يقال(من غري العرب، وعند تطبيق حمور املفهومية 

كما هو للغة ) فهم ما يدل عليه ما قيل يف سياق اجتماعي حمدد(والتفسريية ) يقال
رات ُ                                          على العربية، فإنه يرى مثال ضرورة وضع اختبا.) ٢. ٤انظر املبحث (اإلجنليزية 

خاصة ألولئك العمال واملهنيني الذي يعملون يف مراتب عالية يف القطاعات اخلاصة 
والشركات الكربى، وهذا االجتاه سيجعل من العربية وضعا آخر يف نفوس أولئك 
العاملني، وسيدفعهم إىل االخنراط يف دورات تعليم العربية اليت ستؤهلهم، على أقل 

ومثة إطار . ا وممارسة التحدث �ا يف سياق عملهمتقدير، إىل اكتساب العربية شفهي
يعد األهم يف جمال تطوير وختطيط وضع العربية، وهو متعلق بالنصوص العربية واملادة 

اليت البد من وجود قواعد بيانات هلا حتدد جنسها ) مستويات االستعمال(العربية 
تفتقر العربية إىل و. النصي، وتنوع يف التصدي ألجناس أخرى وفق النصوص املتوافرة

دين، أدب، سياسة، : قواعد بيانات متاحة لنصوص مصنفة وفقا للجنس النصي
كما تفتقر . اقتصاد، أعمال، جتارة، ترفيه، أدب األطفال، علوم، معارف، طب، إخل

أدوات ختطيط الوضع للعربية إىل تفعيل مؤسسايت لقنوات اإلعالم العريب، وإجبار تلك 
من مسات اللهجات العربية املستغرقة صوتيميا وصرفيميا وتركيبيا، القنوات على التقليل 

ّ                                                                         وإىل السعي إىل التوسيط يف لغة اإلعالم بني الفصيح واللهجي، وهذا الدور لو فـعل  ُ
ُ                                                                      جبدارة فإنه سيمكن من مجع مدونات عربية حتول فيها العربية املنطوقة إىل نصوص 

  . مكتوبة، وتكون ذات جدوى حبثي وتطويري
  لمدونة العربية الحاسوبيةا. ٨

هناك العديد من املدونات اللغوية احلاسوبية املتعددة بتعدد أصنافها وأهدافها وطرق 
تصميمها، وأفضلها من حيث الكم واملعاجلة هي مدونة اللغة العربية ملدينة امللك 

 King Abdulaziz City for Science and Technology’s Arabicعبدالعزيز للعلوم والتقنية 

Corpus) sa.org.kacstac.www://http (/ واملدونة اللغوية العربية للمكتبة اإلسكندرية
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)aspx.about/ar/ica/org.bibalex.www://http(؛)  ٢٠١٥انظر أيضا صيين وآخرين( 
 طور التخصيب، ألن هناك الكثري من وحال املدونات اللغوية العربية ما زال يف

َّ                                                                               األدوات التقانية واآلليات احلاسوبية اليت البد من بنائها والعمل على تطويرها والبد من 
ممارستها والتدريب عليها ونشر أمهيتها للمختصني يف اللغة، ويف حال توافرها يف جمال 

 ستنتقل مما ميكن التخطيط اللغوي للمدونات العربية فإن ممارسة التخطيط وصورها
تسميته بالتخطيط الرومانسي إىل التخطيط الواقعي التجرييب، وال يقتصر األمر فحسب 
على الكشافات السياقية والتكرارات والتمييز بني الكلمات والتصاحب اللفظي، بل 
البد من جتاوزها إىل آليات تصل إىل املستويات التطبيقية الذكية كما هو احلال يف حال 

ُ                                        وما حيتاج إليه يف العربية أيضا هو التصدي ). ٣ و٢الشكل (ونتني إجنليزيتني أكرب مد
ملعامل املصطلحات وخصائصها الصرفيمية واالشتقاقية والرتكيبية اليت ميكن ترميزها من 
أجل حتديد أقل ما ميكن منها، وبغية معاجلة تراكيبها ومعاملها املفاهيمية ومتصورا�ا 

ا�يول، : انظر الفصل الثالث والرابع يف(فاهيمها الداللية الدقيقة وفقا ملكونات م
ُ                                                               ، ومن مثة بناء برامج حاسوبية تقوم بالتصدي هلا يف أي نص عريب مدخل، )٢٠٠٨

كذلك احلال مع معاجم اللغة العربية املكرورة يف التصدير واإلخراج، وواقع االستعمال 
نخب يف املؤسسات اللغوية العربية اللغوي العريب املعاصر املرتوك بسبب نظرة معظم ال

إليها على أ�ا مستوى معاصر ركيك، وهو األمر الذي خيلق مزيدا من الفجوة بني 
العربية بأنظمتها اللغوية االستعمالية وخصائها الوصفية النموذجية وبني العريب وغري 

كالسيكية العريب الذي يتعلمها، وهنا فإن مثة مؤشرات تثبت مدى الفجوة بني العربية ال
، al-Mujaiwelانظر (والعربية املعاصرة مع اعتبارمها علميا بعربيات منوذجية 

forthcoming .( 
وال جند يف العامل العريب إال قلة من املؤسسات اللغوية واألقسام اللغوية األكادميية اليت 

لغة الطبيعية تعري اهتماما �ال اللسانيات احلاسوبية ولسانيات املدونة اللغوية ومعاجلة ال
وحوسبة املعجم وتصنيف النصوص العربية احلية والطبيعية وتقييم واقع املصطلح العريب 
املبعثر، ومنها حبسب ما أعلم ما هو يف جامعة امللك حممد اخلامس باململكة املغربية، 

ة وقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب جبامعة األمرية نورة بن عبدالرمحن يف اململكة العربي
، أما ما عداها فهي منطلقة من كليات احلاسب اآليل وعلومه، ومن جزء ]١٩[السعودية

ُ                                                                       اختصاصا�ا اللسانيات احلاسوبية، أما املعاجلات واالهتمامات اليت جترى فيها على 
وحتتاج املدونة العربية . اللغة العربية فهي تفتقر إىل الواقع املعريف اللغوي االختصاصي

Arabic Corpusناهجها املتشعبة بدءا من التصميم والتوسيم والتحشية وصوال إىل  وم
 corpus linguisticsالتحليل وتطوير أدوا�ا وفقا ملعايري حقل لغويات املدونة احلاسوبية 
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إىل رعاية خاصة يف جمال التخطيط اللغوي والسياسة، وأهم ما يتطلب فعله يف ختطيط 
شائها يف امتدادات حاسوبية قابلة لقراءة النص املدونة هو حتديد املدونة اللغوية وإن

العربني وذكية بأدوات حتليل اللغة العربية، وذلك كله من أجل توفري دراسات حلاالت 
االجتاهات اللغوية (، وحاالت الواقع اللغوي )االجتاهات النفسية(الواقع العريب مع اللغة 

اجلة أسئلة أحباث السياسة ، ومناهج لغويات املدونة احلاسوبية يف مع)االجتماعية
ويقدم ). ٢٠١٥، ٢٠٠٩ Fitzsimmons-Doolanدوالن - انظر فيتزسيمون(اللغوية 

األخري جمموعة من األسئلة اهلامة إلطار مناهج أحباث السياسة اللغوية املعتمدة على 
  : املدونة، وهي على النحو اآليت

قابلة للقراءة واملعاجلة اآللية يف ما دور املقاالت الصحفية احملولة إىل نصوص رقمية : أوال
  تشخيص موضوعات السياسات اللغوية؟ 

  مباذا ميكن أن تفيدنا املدونات بالسياسات التعليمية وقياس اجتاها�ا يف ا�تمع؟ : ثانيا
  تخطيط المعجم العربي. ٩

ً                                            معجما عربيا لأللفاظ قدميا وحديثا، وأكثر من ٢٥(حتتاج املعاجم العربية املتوافرة 
) ١٩٩٣ معجم عريب متعدد يف مجع ا�االت يف التاريخ العريب، انظر إقبال، ١٥٠٠

  : إىل إعادة نظر من عدة جهات
عدم : الثانية. إعادة فرزها آليا مع مراعاة غرض كل معجم وحتديده بدقة: األوىل

التدخل يف صياغة املعجم، وأن يكون سياقيا وواقعيا للغرض التواصلي، مع إمكانية 
 وحدات معجمية تارخيية وتربوية وثقافية بالقدر املطلوب للمعاجم ذات إضفاء

البدء يف تصميم معجم األطفال حبصر مجيع تفاصيل املواد : الثالثة. األغراض التعليمية
معجم أكسفورد املصور : انظر على سيبل الرابعة(يف احلياة  material-cultureالثقافية 

the Oxford Picture Dictionary ( املراحل التعليمية األوىل وتوزيعها على األطفال وطالب
إلشراكهم يف البحث عن تلك املسميات سواء كانت من جتار�م أو من جتارب 

تكوين مدونة تتضمن كتب الرحالة واسرتداد الوحدات املعجمية : اخلامسة. جمتمعهم
 احملسوسات الواصفة للمواد الثقافية يف العربية، وهذه العملية مهمة لدعم معجم

concretesعدم اخللط بني الوحدات املعجمية : السادسة.  أو املوجودات أنطولوجيا
التارخيية والوحدات املعجمية الوصفية والفصل بينهما لتكون األوىل يف معاجم تارخيية 

ومن الضروري التعاون مع املؤسسات غري العربية، فحال . والثانية يف معاجم معاصرة
إلجنليزية كان مدعوما من جهات عديدة، واللغة اإلجنليزية فيها ليست االنتشار للغة ا

اللغة األوىل، وحري يب هنا أن أذكر مثال تعطل املعجم العريب التارخيي الذي ابتدأ به 
فيشر من جامعة ليبزغ بأملانيا، واعرتض عليه جممع اللغة العربية بالقاهرة، واستبدله 
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وال غرو أن يتأخر املعجم الكبري ). ٢٨، ص ٢٠٠٨عبدالعزيز، (باملعجم الكبري 
يف إكمال إصداراته، وأن يتوقف عند املادة ) ٢٠٠٨، ٢٠٠٦، ١٩٨٧، ١٩٧٠(
  :، لعدة أسباب من أمهها)ذ(

أنه مل يفرق بني مفاهيم املعجم التارخيي ومفاهيم املعجم املوسوعي، فاملعجم : أوال
ا، ويعمل على تتبع استعماال�ا وفقا التارخيي معجم يتصدى لتطور املادة املعجمية داللي

للمعاين السياقية، مع تأرخيها وذكر أكثر األمثلة أو الشواهد تكرارا هلا، بعيدا عن 
املعلومات الصرفية والنحوية واألدبية والبالغية والنقدية كو�ا عمال موسوعيا غري 

، )١٩٨٩(تارخيي، وأن يكون خبط صغري يف اإلخراج متاما مثل حال معجم أكسفورد 
ُ                                                                             وأن يطور من بعد بقواعد بيانات تتضمن نصوص العربية بعد معاجلتها، والتحليل اآليل  ُ
هلا هنا سيعني على تتبع أكثر دقة، وينقص من الوقت الطويل الذي حيتاجه العمل 

  . اليدوي يف طريقة التتبع
ت هلا قليلة للمواد املعجمية ومداخلها مكرورة، واإلضافا) القوائم(أن اجلذاذات : ثانيا

نظرا خللو منهج االسرتداد اآليل للمعجم العريب الذهين املأمول حصره وفقا آللية 
التقليب الثالثي بني حروف العربية، واستبعاد ما ليس مستعمال، والنظر يف املواد 
االشتقاقية املنتجة فعال يف قواعد بيانات النصوص العربية كلها من اجلاهلي حىت العصر 

  . احلديث
ُ                                                               عدم االلتفات إىل جتارب دول أخرى، وما جتريه من أدوات وآليات يف سبيل : لثاثا

تطوير املعجم الذهين يعرقل الكثري، هذا باإلضافة إىل االنزواء عن دور مؤسسات عاملية 
يف خدمة اللغة العريب، وعدم اجلدية يف تصحيح مسارات تلك الدول، والتعاون املتبادل 

َ                                                        حتظى به من اهتمام توليه لنصوص العربية املنتجة واملكنوزة يف والشراكة يف العمل، وما 
أرشيفات املكتبات الدولية مثل املكتبة : على سبيل املثال(قواعد بيانات حاسوبية 

الربيطانية الوطنية ومكتبة الكوجنرس وقواعد بيانات العربية يف االحتاد اللغوي للبيانات 
Linguistic Data Consortium .(ا أن أية حماولة تقليدية لتصميم معجم عريب وأرى هن

ستكون نسخة مكرورة حتتوي على أسس حدسية وجهد مضين بال تغيري جذري، ألن 
مفاهيم تصميم املعاجم املتعددة األغراض حتتاج أوال وقبل كل شيء إىل األدوات 

ية اجلديدة وخباصة تطوير معامل االسرتداد اآليل اليت ختدم حقول اللغويات التطبيق
applied linguistics وعلم اللغة الرتبوي pedagogical linguistics وعلم املعجم lexicology 

 Natural Language ومعاجلة اللغة الطبيعية computerized corporaواملدونات احملوسبة 

Processing.  
  الخاتمة . ١٠
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 لكن التجارب تصعب ترمجة هذه اإلسرتاتيجيات يف مدة وجيزة لصاحل اللغة العربية،
اليت تثبت فعاليتها ستبقى األمثل مامل يتحقق خالفه بالتجريب اإلنساين، ومل تعد 
العربية واصفة للحياة بدقة، وسبب ضعف خمرجات التعليم يف العامل العريب يف التعليم 
ُ                                                                        العام يف اللغة العربية يعزى بالدرجة األوىل إىل ضعف النمو اللغوي العريب �االت 

موادها الثقافية وضعت التخطيط اللغوي للعربية بسبب ضعف الدعم املادي هلا احلياة و
ومبا أن علماء اللغة التطبيقيني قد أثبتوا فعالية الصغار يف اكتساب . يف العامل العريب

اللغة، وقدر�م املهولة يف اختزان وحدات معجمية للمواد الثقافية من املوجودات 
ُ                                               ات من اآلالف عند بلوغ السن العاشرة، فال يدرى هنا واحملسوسات اليت تتجاوز العشر

ما حال الطفل العريب الذي ال خيرج مبادة معجمية ذهنية تتناسب وقدرته العقلية يف 
ُ                                                                            التحصيل اللغوي، وال يكتسب مواد معجمية ملواد ثقافية تشعره بصلته بالواقع احملسوس 

 . وامللموس
للغة ) االكتساب(، و)املدونة(، و)الوضع(ومعظم التجارب الناجحة يف ختطيط 

اإلجنليزية حتتاج إىل أن تؤخذ يف االعتبار، وأال تتوقف سبل االستفادة منها يف تطوير 
سبل التخطيط اللغوي للعربية على الداخل وحسب، بل البد من إشراك ا�تمعات 

خباصة الدولية املهتمة باللغة العربية يف عمليات تنشيط هذه االجتاهات التخطيطية، و
ُ                                                                                  يف العوامل اخلارجية اليت فيها تستعمل العربية والعوامل املوسعة اليت �تم بتعليم العربية يف 
املؤسسات األكادميية، ومل يكن لإلجنليزية حظ التطوير النابع من القومية الداخلية 
فحسب على مستوى الوضع واملدونة واالكتساب كما مر بنا يف البحث كله، بل 

 دوريا بني العامل الداخلي واخلارجي واملوسع لتلك االجتاهات التخطيطية الحظنا تفاعال
  .   الثالثة
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  الحواشي
هلذا املعجم تاريخ كان قائما على اجلهد البشري، وميكن االطالع على تاريخ إعداده الطويل ]. ١[

  ).٩١-٧٥، ص ٢٠٠٨عبدالعزيز، : (للمزيد انظر.  عاما٧٠الذي استغرق قرابة 

ُ                                                                            هذه التقارير الصادرة من مركز االستخبارات املركزية األمريكية عما ذكر يف األحباث ختتلف]. ٢[
تشري بعض الدراسات إىل أن عدد مستعملي اإلجنليزية من غري أهلها : األكادميية، فعلى سبيل املثال

م سيصل عدد متحدثي اللغة ٢٠٥٠يف العامل، بينما تذكر بعض الدراسات أنه يف عام % ٨٠يبلغ 
ولعل ). ٣، ٢، ص ٢٠١٤، Malinaانظر مالينا (إلجنليزية من غريها أهلها ما يقرب النصف مليار ا

ذلك يعزى إىل مفهوم االستعمال فيم إن كان اكتسابا ثنائيا تبادليا حمضا يكون فيه مكتسب اللغة 
ب فيها اللغة ُ                                                                            اإلجنليزية مستعمال هلا كحال أهلها، أو كان اكتسابا مضافا كحال بعض الدول اليت تكتس

اإلجنليزية يف نظامها التعليمي يف وقت متأخر، أو كان سلبيا أو ناقصا لغرض القراءة فقط أو لغرض 
ُ                                                                                          التواصل الشفهي فقط، وكل حال من هذه األحوال يعزى إىل مفاهيم الثنائية اللغوية املتعددة، ولرمبا 

  .ن أحوال الثنائية اللغويةكانت األرقام متفاوتة بسبب النظرة املتفاوتة بتفاوت كل حال م

   htm.ice/projects/usage-english/uk.ac.ucl.www://http: املصدر]. ٣[

  html.corpora/resources/net.learning٤poracor.www://httpاملصدر ]. ٤[
  htm.corpora/dlee~/au.edu.uow.www://http: املصدر]. ٥[
  tmh.corpora/dlee~/au.edu.uow.www://http: املصدر]. ٦[
  about/edu.upenn.ldc.www://https: املصدر]. ٧[
  http://corpus.byu.edu/coca: املصدر]. ٨[
  login=module?/auth/ku.co.harpercollins.wordbanks://http: املصدر]. ٩[
   html.English_WordBanksOnline/WBO/Docs/uk.co.harpercollins.wordbanks://http: املصدر]. ١٠[
    /coca/edu.byu.corpus://http: املصدر]. ١١[
  com.uefap.www://http: املصدر]. ١٢[
  ١١vol/pdf/org.ielts.www://http_pdf.reportb_full: انظر]. ١٣[
اهات التخطيط الرمسي وإسرتاتيجيا�ا من لدن الدول الراعية بزمام تطوير عند النظر يف كل اجت]. ١٤[

اللغة اإلجنليزية على مجيع األصعدة، سنلحظ أن نقطة بداية ختطيط الوضع يعود إىل آخر نقطة يف 
ختطيط املدونة، وأن نقطة بداية ختطيط االكتساب يعود كذلك إىل �اية آخر نقطة يف ختطيط املدونة 
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، وأن املدونة مبفهومها العام واخلاص هي ممثلة لواقع املعاجم الذهنية )٢٩، ص٢٠٠٦ينتو، انظر ريس(
lexica االستعمالية قدميا وحديثا، وتارخييا ووصفيا، وهي الدليل الذي يكشف واقع اللغة الطبيعية اليت                                                                                         ً ً

ات الكربى، أو كبرية ُ                                                                     منها و�ا تبىن قرارات التخطيط الوضعي واالكتسايب، واحلديث هنا عن تلك املدون
 specialized corpora، وتلك املدونات االختصاصية large-scaleاحلجم، واملصطلح عليها بـ 

  . genre أو الوعاء registerباختصاص السجل اللغوي 

وتركيزه ) ١٩٩٣ Summersانظر مسرز  (Language Activatorانظر على سبيل املثال معجم ]. ١٥[
، وإجراء مصمميه ألحباث صفية quasi-synonymityمجع أشباه املرتادفات  وconceptعلى املفهوم 

للطالب لكشف نسب الفوارق الداللية يف أذها�م، وحتليل ذلك يف االستعمال اإلجنليزي احلي يف 
 كلمة مفتاحية، كل كلمة تتضمن عشرات الوحدات املعجمية املتقاربة ١٠٥٢ويضم . املدونة اإلجنليزية

  .مايزة سياقاً           دالليا واملت

 الشبكي الذي يعاجل املعجم اللغوي Sketch Engineمن الضروري االطالع على مشروع ]. ١٦[
: الذهين النصي بوظائف عديدة على الرابط اآليت

documentation/uk.co.sketchengine.www://http .  

  : ع سالسل معاجم أكسفورد من حيث التنوع الغرضي كما يف الرابط اآليتقارن م]. ١٧[

pdf.dictionary_the_and_oxford/٢oedtoday/staticfiles/com.oed.www://http.  

  aspx.ccpr/pages/professionalinterest/en/org.ohchr.www://http: املصدر]. ١٨[

  . pdf.arabic/documents/tgraduatepos/deanships/arr/sa.edu.pnu.www://http: انظر]. ١٩[
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  قائمة المراجع العربية

 معجم املعاجم، تعريف بنحو ألف ونصف ألف من ). ١٩٩٣. (إقبال، أمحد الشرقاوي                                         ٌ

  . دار الغرب اإلسالمي: بريوت. املعاجم العربية الرتاثية

 حممد : ترمجة. خلفيا�ا ومقاصدها: السياسة اللغوية). ٢٠٠٨. (توليفسون، جيمس

 . مؤسسة الغين للنشر: املغرب. عبدالغين أبوالعزم: طايب، تقدميخ

  ،صيين، حممود، والفيفي، عبداهللا، والثبييت، عبداحملسن، والشمري، عقيل، وا�يول
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  .   خلدمة العربيةمركز امللك عبداهللا الدويل: الرياض. العصيمي
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٧.  

  الرياض. نقل مصطلحات اللسانيات االجتماعية إىل العربية). ٢٠٠٨(ا�يول، سلطان :
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  .٢١٨- ١٦٨، ص )١(، العدد )١٧(جملة الدراسات اللغوية، ا�لد 

 قائمة المراجع األجنبية
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