التحدایت للرتبیة الإسالمیة یف ظل الثورة الصناعیة الرابعة
(اذلاکء الإصطناعی یف بناء برامج تعلمی اللغة العربیة یف العرص الرمقی)
تقدمی :ادلکتور مفتاح الرمحن

ملخص
یبحث هذا البحث التحدایت والإشلکیات للرتبیة الإسالمیة یف ظل الثورة الصناعیة الرابعة من
حیث ظواهرها اذلاکء الإصطناعی ) .(Artificial Intelligenceویری الباحث هناک دور تأثری
لذلاکء الإصطناعی یف بناء برامج تعلمی اللغة العربیة یف العرص الرمقی .ولقد تأثرت الثورة التکنولوجیة
اجلدیدة متأثر ًة جدید ًة یف بناء برجمیة اللغة العربیة وتطویرها من خالل عرب الإنرتنیت )(Internet
والربوت ) (Androidوموقع الویب ) (Websiteبغری حمدد وذلک بسبب التغیری یف اجتهات
الاسرتاجیة لعملیة التعلمی اللغة العربیة یف الزمان احلارض.
وس یعرض الباحث التوهجات وإاماكنیة اذلاکء الإصطناعي یف بناء برامج تعلمی اللغة العربیة ومعاجلهتا
الصعوابت والإشاكلیات بشلک عامة .ویتکون البحث عدة النقاط املهمة مهنا :اس تخدام
التكنولوجیا اذلكیة یف بناء برامج اللغة العربیة ،والتحدایت اليت تواهجت اللغة العربیة یف العرص
الرمقی ،وادلوافع والس باب للمرشوع تصنیع الربجمیة لتعلمی للغة العربیة ،واس تعداد املهارات الربجمیة
للغة العربیة.
وتتبع ادلراسة املهنج الوصفي التحلیيل ،وذكل ملعرفة دور اللغة العربیة يف العرص الرمقي ،والتحدایت
اليت تواهجت اللغة العربیة یف العرص الرمقی ،وتأثری اذلاکء الإصطناعی یف تطویر معلیة تدریس اللغة
العربیة حالی ًا .وأمهیة ادلراسة لإحیابة الس ئةل  :ما هو دور اذلاکء ا إلصطناعي یف بناء برامج تعلمی
اللغة العربیة؟ وماهی التحدایت والإشاكلیات الیت تواهجت اللغة العربیة ملواهجة تطور التکنولوحیاء
الرمقنیة یف العرص الثورة الصناعیة الرابعة؟
اللکامت املفتاحیة  :الرتبیة الإسالمیة ،اللغة العربیة ،اذلاکء ا إلصطناعي ،الثورة الصناعیة الرابعة.

Miftahhurrahman

املقدمة
طاملا اخرتع الإنسان قادرة عىل اإنتاج أهجزة المكبیوتر وحمراکت القراص ،ذكل بسبب التغریات
اليت أسفر عهنا الانفجار الرمقي ،حیث یشهد التارخي بأن البرشیة مرت بثورات صناعیة ثالثة
الیت تداخلت هنایة الثالثة مع بدایة الثورة الصناعیة الرابعة اليت تثلت بثورة تكنولوجیا التصال
واملعلومات اليت أحدثت الفجوة بنی لك ما هو قدمی وأصبح الیوم جلی ًا هذا التغیری ،ونتیجة ذلكل
تزاید الطلب عىل هذه التكنولوجیا اجلدیدة اليت تتاز ابذلاکء.
إان تكنولوجیا التصال تزيت بتطورات رسیعة وتأثریات مبارشة للثورة الرمقیة عىل منط احلیاة
الإنسانیة عىل الصعدة الإقتصادیة والاجامتعیة والثقافیة ،مما جتعل من التمنیة یف اکفة املیادین
مرتبطة اإیل حد كبری مبدى قدرة الإنسان عىل مسایرة هذه التحولت والتحمك فهيا بقصد اس تغالل
الإماكانت املتوفرة واملتجددة یف هذا العرص ،وطاملا أن التغیری واقع یف لك منايح احلیاة اکن ل بد
ملهمة یف جمالت علوم الرتبیة الإسالمیة ،مهنا تعلمی اللغة العربیة.
اللغة العربیة لبد أن تكون لغة العمل والبحث ،لغة احلدیث ،ولغة الدب ،أي أن اللغة العربیة
جيب أن تكون شامةل للک العلوم والفنون والآداب ،فال توجد حضارة اإل اإذا اکنت اللغة أساس
تكل احلضارة ،وقد ارتبطت اللغة العربیة ابلقرأآن الكرمی ارتباط ًا وثیق ًا ویقول هللا عز وجل ”اانا
ِ
ون” ]یوسف.[2:
َأ َنزلْنَا ُه ُق ْرأ آ ًان َع َربِ ّی ًا لَ َعل ا ُ ْمك تَ ْع ِقلُ َ
لقد تواهجت اللغة العربیة حتدایت العوملة والرصاعات اإما من العوامل اخلارجیة أو من ادلاخلیة،
ول س امی التحدایت یف الإسرتاجیة التعلمییة للغة العربیة حالی ًا .وإاذا اکنت معلیة تدریس اللغة
الکس یکیة اإمنا حتتاج اإیل املعمل واملتعمل حفسب بشلک احملادثة ولکن هذا الیوم میکن الطالب یدرس
اللغة دون املدرس أو الشخص اذلی یعمل به اللغة بتطور التکنولوجیا هذا العرص الرمقی اذلی
یسمی به ابذلاکء الإصطناعی ).(Artificial Intelligence
وتشهد أنواع اذلاکء الاصطناعي ) (Artificial Intelligenceتقدما كبریا  -واذلي میكن مالحظته
لیس فقط يف زایدة شعبیة برامج احلوار الإلكرتوين مثل :غوغل ترانسلیت )(Google Translate
أو چات-بوت ( (Chat Botأو سبیک وتزانسلیت ) (Speak and Translateاإل أنه يك تكون
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قادراً عىل استبدال املعلمنی احلقیقینی يف تدریس اللغة ،فاإن املعایری احلامسة ذلكل مفقودة :التلقائیة
والإبداع واملعرفة املشرتكة.

الثورة الصناعیة الرابعة یف الإطار النظري للبحث
أ .اذلاکء الإصطناعي ()Artificial Intelligence

اذلاکء ا إلصطناعي هو قدرة الآةل عىل حمأاکة العقل البرشي وطریقة معهل ،مثل قدرته عىل التفكری،
التطور اذلي شهده احلاسوب يف منتصف
والاكتشاف والاس تفادة من التجارب السابقة ،ومنذ ّ
القرن العرشین ،متا اكتشاف أ ان احلاسوب ابس تطاعته القیام مبهامت أكرث تعقیداً مما اعتقدان ،حیث
میكنه اكتشاف الإثبااتت للنظرایت الرایضیة املعقدة ابلإضافه لقدرته عىل لعب الشطرجن مبهارة
كبریة ،ومع ذكل ابلرمغ من اإجيابیاته الكثریة من رسعة يف املعاجلة وسعة ختزینیة عالیة اإل أنه للآن
لیوجد أي برانمج ابس تطاعته جماراة مرونة العقل البرشي خصوص ًا مبایتعلق بقیامه ابملهامت اليت
تتطلب الاس تنتاجات الیومیة التلقائیة ملا یمت التعرض هل )Copeland.J.B,2018( .
ب .إاس تخدام التكنولوجیا اذلكیة یف بناء برامج اللغة العربیة :
وتس تخدم العدید من الرشاکت تقنیات اذلاکء الاصطناعي للحصول عىل أفضل هنج يف معلیة
التعمل ،مفن املمكن توفری نظام تعلمیي خيصص معلیة التعلمی للک طالب بناء عىل قدراته وهماراته،
ابلإضافة ملساعدة املعمل لتحدید مس توى الطالب وزایدة معدل النجاح دلهيم ،وأیض ًا هناك برامج
تساعد عىل تصحیح الإجاابت وحتدید ادلرجات مما یوفر الوقت واجلهد ّ
للمعمل.
أما ابلنس بة ملسایرة اللغة العربیة للتجدید والإبداع يف عرص الرمقنة فاإن التطور الهائل يف میادین
تقنیات املعلومات واتصالهتا ،ونظم املعلومات ،والإلكرتونیك ) ، (Elektronicوالس برینتیك
) ،(Cyberوالوتوماتیك ) ، (Otomaticأو ما یسمى الآن بروبوتیك )،(Robotic/Android
والتلامیتیك ) ، (Telematicفهذه العلوم احلدیثة یطلق علهيا علوم التجدید واحلداثة ،وهذه
التجدیدات حتدد ماكنة لك دوةل عىل اخلریطة املعرفیة س تكسف هجودها لستیعاب التجدیدات
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وتسخریها حلل املشالكت التمنویة ،وإاعداد خنبة برشیة ممتزية تقنی ًا وفنی ًا ملواهجة حتدایت
التجدیدات يف اللفیة الثالثة ،اليت ل تقبل المم الضعیفة تقنی ًا وإابداعی ًا ،وإال حمكت عىل نفسها
ابدلخول حتت طائةل الاس تعامر اجلدید من خالل زحف العوملة (محزة الكتاين:
)http://www.arabization.org.ma

التكنولوجیا هنا یف ظل ا إلس تخدام اذليك تسمى (تكنولوجیا التصال الرمقی) ويه التكنولوجیا
اليت یمت بواسطهتا نقل خمتلف املعلومات سواء اکنت معطیات أو بیاانت عىل شلک اإشارات
اإلكرتونیة بنی قارات العامل ،دون أن تتأثر بطول املسافة ،ومقاومهتا للتشویش والتداخل بنی
املوجات ذات املصادر اخملتلفة ،كام أهنا أیض ًا تضمن سالمة تكل املعلومات ورسیهتا ،كذكل حتمل
هذه الإشارات الإلكرتونیة بیاانت عىل شلک كتاابت ،نصوص ،رسوم ،صور ،لقطات فیدیو
وأصوات ،وتتكفل بدجمها ونقلها من هجاز إایل أخر ،كام أن الإشارات الإلكرتونیة الرمق ّیة یف مجیع
خائصها میكن أیض ًا حتویلها اإیل إاشارات تاثلیة اإیل إاشارات رمقیة والعكس.
تشهد أنواع اذلاکء الاصطناعي تقدما كبریا  -واذلي میكن مالحظته لیس فقط يف زایدة شعبیة
برامج احلوار الإلكرتوين مثلSpeak and Translate :؛ اإل أنه يك تكون قادراً عىل استبدال
املعلمنی احلقیقینی يف تدریس اللغة فاإن املعایری احلامسة ذلكل مفقودة :التلقائیة والإبداع واملعرفة
املشرتكة.
من املفرتض أن تقوم برامج اذلاکء ا إلصطناعي (مع واهجة لغة مكتوبة أو شفهیة) بتسهیل حیاتنا
الیومیة يف املس تقبل میكن ابس تخدام أنظمة مساعدة عىل الهاتف اذليك ،مثل :سامرت فون
( )Smartphoneأو أآی -بید ( )I-Padأو غاجیت ( )Gadjetأو اتبلت ( )Tabletعىل اس تخدام
برانمج التعرف عىل الالكم واتصال الفیدیو بشلک مبارش ،مثل برانمج حوارواتساب
( ،)WhatsAppو وچییت ( ،)WeChatو لین ( )Lineو تیلیجرام ( )Gadjetوغریها من الربامج
الندوروید ( )Androidیس یطر عىل البیت اذلك تقدما رؤیة للمس تقبل حتايك التفاعل اللغوي
التلقايئ مع خشص حقیقي.
ج -التحدایت وا إلشلکیات یف تطبیق اذلاکء الإصطناعی یف برامج تعمل اللغة العربیة
هناک عدة التحدایت وا إلشلکیات یف تطبیق اذلاکء الإصطناعی یف برامج تعمل اللغة العربیة من
انحیة عرب الإنرتنیت ،مهنا:
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 .1قةل احملتوى الرمقي العريب ()Digital Arabic Content

وتواهجت اللغة العربیة كثریاً من التحدایت يف عرص الرمقنة تسهم يف ظهور العدید من القضاای
والإشاكلیات اليت تعوق ظهور احملتوى العريب الرمقي عىل الإنرتنت بشلک یلیق بأمة العرب خاص ًا،
حیث تشری الرقام اإیل أن حصة الإنتاج الفكري ابللغة العربیة املتاح عىل الإنرتنت ل یتجاوز %1
من املعلومات املنشورة عىل موقع الویب ( )Websiteوقد یعود ذكل لبعض الصعوابت اللغویة
والفنیة لتدعمی هذا احملتوى .
 .2مشالكت الربجمیة للرتمجة الفوریة الإلکرتونیة بغری ادلقة
وهناك أعداد هائةل من املواقع الإلكرتونیة والتطبیقات ،اليت تتیح الرتمجة الفوریة للنصوص
واحملاداثت الصوتیة ،لكن معظمها ورمبا مجیعها یعمتد عىل ترمجة غوغل ( .)Googleوتوفر ترمجة
احملاداثت الصوتیة الكثری من الطرائف واملفاجأآت الساخرة .وجيمع اخلرباء عىل أن الطریق ل یزال
طویال لبلوغ درجات عالیة من ادلقة حیت ابس تخدام اذلاکء الاصطناعي ،حیث یعمتد المر عىل
جحم البیاانت املتاحة بلک لغة ومدى دقة قواعد تدویهنا وصول اإیل التنقیط والفواصل .كام أن
أقىص ما میكن أن نطمح اإلیه هو ترمجة التقاریر والبحوث العلمیة والإداریة ،يف حنی تبقى ترمجة
النصوص الدبیة بطریقة أآلیة مستبعدا جدا.
أصبح مصطلح غوغل ترانسلیت ) (Google Translateأي ترمجة غوغل شائعا يف الوساط العربیة
والسویة وخاصة یف اإندونیس یاء ،للتندر من الهفوات الكبریة يف بعض نصوص املرتمجنی والإشارة
اإیل أن الرتمجة الآلیة تنقصها ادلقة ول تزال بعیدة عن فهم احملراکت العمیقة يف اللغة العربیة .ول
یس هتدف املصطلح السخریة من موقع غوغل حرصا ،بل یقصد به مجیع الرتجامت الآلیة .ویأيت
ارتباطه مبحرك البحث العمالق فقط لن ترمجة غوغل ) (Googleيه الوسع انتشارا ورمبا الوحیدة
املتاحة جماان حبسب معظم احملللنی.
هناك العدید من برامج الرتمجة الآلیة بنی لغات العامل .وتتباین الآراء بشأن دقهتا وأآفاقها املس تقبلیة،
اليت تعمتد يف هنایة المر عىل جودة البیاانت املتاحة ودقة قواعدها وعرضها ،لكن حظوظ اللغة
العربیة ل تزال ضعیفة .وتاكد تكون ترمجة غوغل ) (Googleيه الوحیدة املتاحة جماان يف الوقت
احلارض بعد أن قوضت انتشارها جدوى أنظمة أخرى مثل حمرك حبث بینغ التابع لرشكة
مایكروسوفت المریكیة ). (Bing Microsoft
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 .3مشالكت النظام للرتمجة الآلیة ابلخطاء اللغویة والإمالئیة
وتقدمت اللغة العربیة بشلک رسیع يف الس نوات املاضیة يف قامئة جحم البیاانت املتاحة لتصل اإیل
املرتبة العارشة بنی لغات العامل ،لكن معظمها ميلء ابلخطاء اللغویة والإمالئیة ،ما جيعل من
الصعب ا إلعامتد علهيا يف بناء نظام للرتمجة الآلیة .وودلت الرتمجة الآلیة اإیل اللغة العربیة قبل حنو
 24عاما ،حنی عرضت رشكة أي.يت.أي (ITC) ،اليت أسسها املربمج والباحث اللغوي العرايق
عدانن عیدان ،أول نظام للرتمجة الآلیة من اللغة الإنلکزيیة يف معرض جایتكس يف ديب عام .1994
 .4قةل مسامهة الرصید للغة العربیة
املدون بلغة سلمیة ومدى رسوخ املصطلحات والصیاغات العلمیة
إان ادلقة تعمتد عىل جحم الإرث ّ
ادلقیقة وحیت مدى ش یوع اس تخدام النقاط والفواصل تكل اللغات .وأشار اإیل أن اللغات الوروبیة
دلهيا الرصید الكرب يف هذا اجملال .وإان دروب قواعد اللغة مثل التأنیث والتذكری والضامئر وقواعد
الرصف لیست يه املشلکة ،بل اإهنا میكن أن تعزز ادلقة وإان الصعوبة تمكُن يف عدم رسوخ قواعد
واحضة وقوامس مشرتكة تعطي خالصات واحضة لكتةل البیاانت.
 .5مشالكت النظام یف فهم املعاين وقواعد اللغویة
ولكام تض ّمن القاموس املزید من اللکامت واملزید من املصطلحات بلغة املصدر الإنلکزيیة وكذكل
مكوانت النظام يف فهم
نوعیة املقابالت العربیة ملفردات القاموس العام ،لكام سهل المر عىل بقیة ّ
املعاين وقواعد اللغة وحتلیل النص املرتمج من أجل اإعطاء ترمجة عربیة ذات نوعیة عالیة .وإان
اذلاکء ا إلصطناعي میكن أن حیدث طفرة هائةل يف الرتمجة الآلیة يف الكثری من اللغات ،لكن ذكل
ل ینطبق كثریا عىل اللغة العربیة لهنا مل تُدرس وتعاجل معاجلة مكبیوتریة من لكّ جوانهبا وهذا ّ
یعرب
عن جعز ش به اتم يف املؤسسات البحثیة يف العامل العريب.

د .ادلوافع والس باب للمرشوع تصنیع الربجمیة لتعلمی للغة العربیة:
 .1عامل تقویة للغة العربیة
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وذكل ابس تخداهما یف جمال العلوم الربجمیة بتوسع ابلغ والغایة من ذكل جعل العربیة جزاءاً
ل یتجزأ من العمل الربجمي؛ لن ا إلعامتد عىل الرتمجة بدون نقل العمل نفسه اإیل اللغة والإسهام
فیه ابس تخداهما لیس ابلمر اذلي حیفظ اللغة من ا إلهنیار ،بل یؤخر حدوث ذكل فقط.
 .2تنش ئة أجیال املسلمنی قادر ًة عىل الربجمیة منذ الصغر ابللغة العربیة
لوجود لغة برجمة بلغة دیهنا أو لساهنا ،والفارق كبری للغایة بنی أن یمت تدریس الربجمة للطفال
بلغهتم مع الربجمة بلغة برمجمة أجنبیة (اإنلکزيي بطبیعة احلال) وبنی أن یكون التعلمی واللغة
الربجمیة نفسها عربینی مئة ابملئة.
أن العمل اإذا أصبح بلُغتنا اکن ابإ ماكننا الإحبار فیه مبنهتىى البساطة و الوضوح ،وس یكون
تركزيان عىل التحصیل احلقیقي للعمل ولن نُضَ ّیع اجلهد والوقت الغالینی یف حتصیل أدوات
(مثل اللغة الجنبیة) لیست مرغوب ًة یف حد ذاهتا ،بل اإن الهدف مهنا فقط أن ت ُكنا من
حتصیل العمل نفسه.
وهكذا می ُكننا الرتكزي عىل تعلمی الطفال فكرة الربجمة ل حتفیظهم اللکامت احملجوزة اخلاصة
بلغة الربجمة ،وسنى أن الطفال س یتسابقون فامی بعد فامی بیهنم ابللغاز الربجمیة وحلولها،
عىل العكس من احلاةل الثانیة اليت س یتسابقون فهيا حبفظ التلخیصات وأمثةل الربامج
والقواعد لسكهبا عىل ورقة الامتحان مث نس یاهنا متام ًا بعد ذلک.
 .3اإعطاء الفرصة لربط غری العرب ابللغة العربیة بشلک أكرب
من خالل حتویل العلوم الربجمیة إایل اللغة العربیة فتصبح اللغة العربیة ابلنس بة هلم لغة دین
وختصص علمي یف ذات الوقت ،وهو املمتزي لربطهم ابدلین بصةل و وثیقة؛ وهذا الهدف یُ َعد
من أول الهداف اليت جيب أن یسعى لها لك راغب یف الهنضة ابلمة من جدید؛ فلیس
املسلمون لكهم من العرب ،بل اإن أغلهبم من غری العرب ،و عىل أكتافهم كام عىل أكتاف
املسلمنی العرب تقع مسؤولیة الهنضة ابلمة من جدید ،وما دامت اللغة العربیة ت ّشلک أمراً
رضور ًای ل یتجزأ من احلیاة ا إلسالمیة فیجب أن یبذل أقىص اجلهد یف سبیل تقویهتا عند
غری العرب وجعلها هلم كام اکنت ابلنس بة ملسلمي الزمان ال ّول من العجم اکلإمام محمد بن
اإسامعیل البخاري (صاحب :حصیح البخار) رمحة هللا علیه قض ّی ًة غری قابةل للنقاش أو اجلدال
حولها من الصل انهیك عن التخيل عهنا.
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 .4العوامل النفس یة
جيعل من احلدیث عن الهنضة الشامةل وارسجتاع ماكنتنا احلضاریة یف لك املیادین احلیاتیة
أمراً قوي احلجة اإیل أقىص احلدود؛ مفادام المر قد جنح یف عمل من العلوم (وخاص ًة اإذا
اکن علامً یف غایة التطور مثل علوم احلوس بة) فهو قابل للنجاح یف لك العلوم ،فقد ُأثبت
أنه ل لغة للعمل وأن املهم هو الإنتاج العلمي ل اللغة اليت یمت هبا ذكل الإنتاج ،عىل العكس
مما یقوهل البعض من أن العمل :غريب الهویة ،إاجنلزيي اللغة ،وأن تغریي ذكل من امل ُحل .ول
بدّ من اجملال الربجمي فقط س نجد أن الإنتاج العلمي ابلعربیة قد توغل یف ابيق املیادین
العلمیة بدون اس تثناء ،ورمبا لو أتینا ابلس باب س یأیت الزمن اذلی یستنکر طالب العمل
فیه أن یطلب العمل بلغة غری اللغة العربیة.
ه .اس تعداد املهارات الربجمیة للغة العربیة
إان أکرث العلوم قابلیة للتطور یف ظل الثورة الصناعیة الرابعة يه العلوم الربجمیة ملا تمتتع به من
متطلبات مالیة أقل من اليت تتطلهبا ابيق العلوم الخرى ،وخاص ًة بعد هنوض حركة املصادر
الربجمیة احلرة اليت وفرت لللک أدوات الهنضة الربجمیة أحیاان بدون أي مقابل مادي ،وعىل سبیل
اذلكر توجد أنظمة تشغیلِ  ِ systems operatingومرتجامت  compilersومفرسات
interpretersومنقحات  debuggersوغریهن من الدوات حتت تصنفی الربجمیات احلرة
 ،software freeومیكن أن نس تخدم لك ذكل للوصول إایل الهدف اذلي نرغبه من حتقیق الهنضة
العلمیة حبیث ل تلکفنا اإل القلیل ماد ًای حیت ل یزجعنا أمر المتویل .وكذا لتوافر العنرص البرشى
من املربجمنی واخلرباء یف خمتلف اجملالت الربجمیة حیت وإان غلب علهيا اجملالت ذات الطابع التجاري
(حسن.)2012 ،
وما دام المر هكذا فاإن الباحث یرى أن الوقت مناسب لدلعوة اإیل مرشوع یشارك به الكثریون
لتحقیق ما هندف هل یف تطویر إاس تخدامات اللغة العربیة علمی ًا ،وهناك مرشوع جدید اذلي أطلق
علیه امس (الربجمة ابإبداع) هو المنوذج اذلي أخرته لتقدمیه كدلیل اإیل اإماكنیة ا إلس مترار یف الإنتاج
والتسویق حبجم كبری وخالصة املرشوع والغایة منه هام :تزوید العرب أو الجعمی اذلین یتعمقون
بدراسة اللغة العربیة بلک الساس یات اليت ختص علوم احلاسب الربجمیة ابللغة العربیة وعىل خمتلف
املس توایت ،بدءاً من ترمجة أمه املنشورات اليت ختص أساس یات جمال الربجمیات ،وصو ًل اإیل ِ
Proceeding Antasari International Conference

116

التحدایت للرتبیة الإسالمیة یف ظل الثورة الصناعیة الرابعة
(اذلاکء الإصطناعی یف بناء برامج تعلمی اللغة العربیة یف العرص الرمقی)

اإنتاج لغات الربجمة العربیة احلرة اخملتلفة اليت تنا ِفس اللغات الجنبیة یف قوهتا ونضجها ،ولیس
انهتاءا بصنع نظم التشغیل العربیة احلرة .
و .ا إلس تنتاجات والتوصیات :
وصل البحث اإیل مجةل نتاجئ فامی یىل :
 .1هناک دور همم ل میکن أن یستنکره بأن الثورة الصناعنیة الرابعة من حیث تطور
التکنولوجیا لذلاکء الإصطناعی ) (Artificial Intelligenceلقد تأثرت متأثر ًة یف بناء
برامج اللغة العربیة وتطویرها من خالل عرب الإنرتنیت ) (Internetوالربوت )(Android
وموقع الویب ) (Websiteبغری حمدد .وهذه التغریات لبد تغریت الإاسرتاجیة العملیة
التعلمییة للغة العربیة یف زماننا احلارض.
 .2هناک عدة التحدایت والإشلکیات یف تطبیق اذلاکء الإصطناعی یف الربامج تعمل اللغة
العربیة من انحیة عرب الإنرتنیت ،مهنا ( :أ) قةل احملتوى الرمقي العريب ( Digital Arabic
( )Contentب) مشالكت الربجمیة للرتمجة الفوریة اإلکرتونیة بغری ادلقة (ج) مشالكت
النظام للرتمجة الآلیة ابلخطاء اللغویة والإمالئیة (د) قةل مسامهة الرصید اللغة العربیة
(ه) مشالكت النظام یف فهم املعاين وقواعد اللغویة.
 .3ادلوافع والس باب للمرشوع تصنیع الربجمیة لتعلمی اللغة العربیة :مهنا )1( :عامل تقویة
للغة العربیة ( )2تنش ئة أجیال عربیة قادرة عىل الربجمیة منذ الصغر ( )3اإعطاء الفرصة
لربط غری العرب ابللغة العربیة بشلک أكرب ( )4العوامل النفس یة.
 .4الثورة الصناعنیة الرابعة ل تطلب التغریات یف مناجه التعلمی والإسرتاجیة التعلمییة
ابلتکنولوجیة حفسب وإامنا تتغری السلوک التعلمیی والإنتاج الفکری ،وذلا علینا أن نشجع
ونزید الطالب بلک الساس یات اليت ختص علوم احلاسب الربجمیة ابللغة العربیة وعىل
خمتلف املس توایت ،بدءاً من ترمجة أمه املنشورات اليت ختص أساس یات جمال
الربجمیات ،وصو ًل اإیل ِ اإنتاج لغات الربجمة العربیة احلرة اخملتلفة اليت تنا ِفس اللغات
الجنبیة یف قوهتا ونضجها ،ولیس انهتاءا بصنع نظم التشغیل العربیة احلرة .
117

Proceeding Antasari International Conference

Miftahhurrahman

املراجع :
 .1احلارییث ،صالح بن ردود ،الرساةل العلمیة للامجس تری ،دور الرتبیة الإسالمیة مواهجة
التحدایت الثقافیة للعوملة ،جامعة أم القری ،لكیة الرتبیة ،اململکة العربیة السعودیة،
 2000م.
 .2البیايت ،أ .د .فارس رش ید  ،2018احلاوي یف البحث العلمي ،دار السوايق العلمیة،
عامن .الردن.
 .3البیایت ،أ .د .فارس رش ید ،اجلورانل العلمی :اذلاکء الإصطناعی لربامج تعلمی اللغة
العربیة یف ظل الثورة الصناعیة الرابعة ،املعمتر ادلویل الثامن للغة العربیة ،اترخي-11 :
 13أبریل .2019
 .4حسن ،وائل ،الربجمة ابإبداع ،دون املکتبة.2012 ،
 .5الراکیب ،د .جودات ،طرق تدریس اللغة العربیة ،دمشق سورای :دار الفکر ،أآفاق
معرفة متجددة.1996 ،
 .6مقورة ،دکتورة سامیة شهىی ،ابی محمد ،حزية کروش ،اجلورانل العلمی :اذلاکء
الإصطناعی بنی الواقع واملأمول ،املتلقی ادلویل الإصطناعی جدید القانون ،اجلزائر:
اترخي  27-26نومفبری .2018
 .7متويل ،د .كنارمیان اإسامعیل ،اللغة العربیة بنی الانامتء والهویة والتحدایت املس تقبلیة
يف عرص الرمقنة.
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