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 . المغة، المصطمح، الرمز، التطوير، الحاسوب:المفاتح

 

 تمتاز المغات الحية بتفاعميا الدائـ مع المغات العالمية، تأخذ منيا :الخالصة
غير أف ما تأخذه المغة مف أي لغة أخرى يجب أف يصاغ بشكؿ يتسؽ مع . وتعطييا

في العصر الحديث تتطور العمـو والمعارؼ بشكؿ مطرد . قواعد المغة ونصوصيا
ولـ تتمكف المغة العربية رغـ إمكاناتيا الكبيرة مف مواكبة التطور العممي . وسريع جداً 

وتعد الرموز العممية والمصطمحات العممية أىـ أدوات التطوير . العالمي المتسارع
العممي ومنتجاتو في آف واحد وتكاد تكوف المجاؿ الوحيد الذي يجب أف تتركز فيو 

مفردات تتسؽ  (نحت)أنماط مف الحرؼ العربي واشتقاؽ  (رسـ)الجيود بيدؼ ابتكار
في ىذه . أصوليا وقواعدىا المتينة، ولحنيا الجميؿ وجرسيا المعبر: مع المغة العربية

 نماذج مف الخط العربي تـ ابتكارىا لتقـو مقاـ الرموز األجنبية ةالورقة عرض لثالث
رىاؽ لمحس وصعوبة في التعمـ . التي يؤدي استخداميا إلى نشاز في النص العربي وا 

معبرة مف الناحية العممية، : ولقد وضعت قواعد وأسس ليذه الرموز المبتكرة لكي تكوف
 تالمس عندماومتسقة مف الناحية المغوية، ومرىفة حيف تقع عمى الحواس، ومؤثرة 

 .الشعور وتطرؽ الوجداف
استخداميا بدؿ الرموز األجنبية في :  ىوىذه الرموز المبتكرةالغرض مف  

الترجمة، في الصيغ والعالقات الرياضية في  صياغة النصوص العممية، لمتأليؼ أو
الرياضيات والفيزياء واليندسة وسائر العمـو األخرى، ورموزًا لمعناصر والمركبات 

الذي أصبح سمة مف "  االختصار " الكيميائية، وفي إنشاء المعاني المختصرة أو 
ليست إال الخطوة األولى التي ال بد أف وعمى كؿ حاؿ فيي . سمات المغات الحية

إنيا بمثابة أصؿ البناء الذي يستمـز لمسات فنية مف النحاتيف . تتبعيا خطوات
ذا كاف األصؿ في إبداع الخط ىو ريشة الخطاط فمقد وضعت . والرساميف والدىانيف وا 

قواعد وأسس ىندسية لنماذج الرموز المبتكرة تساعد الخطاط عمى تحريؾ ريشتو 
بالكيفية المناسبة وتساعد العامؿ بالحاسوب والبرامج عمى تشكيؿ ىذه الرموز بجماؿ 

إف إبداع رموز عربية عممية ال يفيد فقط مئات المالييف مف . متناه وسيولة فائقة
الناطقيف بيذه المغة بؿ سيجد مكانًا رحبًا في الدوؿ التي تستخدـ حروفًا مشابية لمخط 

 .العربي التي ستجد في ذلؾ حاًل لمشكالتيا المشابية
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 المقدمة. 1

. ويعمؿ الحاسوب عمى تسريع عجمة ىذا التقدـ. تتقدـ العموـ بشكؿ مطرد
فالعمؿ الذي ينجز بضغطة زر واحدة ربما يحتاج إلى أياـ وأسابيع أو حتى سنوات 

 .طويمة، إف لـ يكف إنجازه بطريقة الحساب التقميدية ضربًا مف المستحيؿ
 في أطروحة لنيؿ درجة الدكتوراه لمباحث فاؽ عدد العمميات الحسابية 

ولو قدر ليذه . وتكرر الكثير مف ىذه العمميات مرات عديدة. العشريف مميوف عممية
الدراسة أف تنجز باستخداـ الطرائؽ الحسابية األولية، أو بوساطة أداة مساعدة 

عمؿ باعتبار أف كؿ -  سنة120كالمسطرة الرقمية،  فإنيا تتطمب ما يقرب مف 
ورغـ ىذه السرعة الخيالية فكثيرًا ما كنت أشعر . عممية تستغرؽ دقيقة واحدة فقط

إنيا حالة مف الشعور العاـ تعتري كؿ ! ". الكمبيوتر بطيء لمغاية " بالضيؽ ألف 
ليذا . مف يعمؿ بيذا الجياز الذي اختصر الزمف كثيرًا فاإلنساف عجوؿ بطبعو

يعمؿ المختصوف، كؿ في مجالو، عمى تطوير الحواسيب والبرامج الحاسوبية 
ومع كؿ إضافة جديدة يتضاعؼ حجـ العمؿ المنجز في وحدة . بخطى حثيثة

الزمف بما يشبو المتوالية اليندسية، ألف أثر ىذه اإلضافة ينعكس عمى الكثير مف 
وال أحد منا يستطيع أف يتخيؿ ماذا . الوظائؼ المتشابكة التي يؤدييا الحاسوب

وليس غريبًا أف نحمـ . سيكوف عميو الحاؿ في المستقبؿ، حتى القريب منو
بحواسيب نخاطبيا بأميات أفكارنا فتعطينا نتائج مالييف العمميات الحسابية دوف أف 

وغني !. عناء البرمجة التي نعدىا اليـو ضرورية -  نحف العامميف عمييا- تكمفنا
عف القوؿ أف الرقـ والخط والرمز ىي المبنات أو األدوات األولية التي ينجز بيا 

وأي تحسيف أو تطوير فييا ينعكس إيجابيًا عمى أداء . العمؿ أو الوظيفة الحاسوبية
. الحاسوب

لقد أبدع العرب باختراع المفظ أو المغة العربية، التي تعد أفضؿ المغات 
وأبدعوا بابتكار الخط العربي، الذي ىو طراز جميؿ مف . التي عرفتيا البشرية

كما أبدعوا بابتكار األرقاـ العربية . الكتابة يسيؿ صياغتو وتشكيمو والتعبير بو
الذي بنيت عميو كؿ العمـو والمعارؼ، وانبثقت مف  (الصفري)والنظاـ الرقمي 

 العاـ وصناعة الحاسوب ونظـ اأسسو الثورة المعاصرة في مجاؿ الصناعة بمفيومو
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نفسيا . غير أف ىذه اإلبداعات لـ تتواصؿ بالوتيرة. المعمومات عمى وجو التحديد
 (  1)فيما طور الخط والرمز في المغات األخرى ليستوعبا التطورات العممية والتقانية

ىذه الورقة تتضمف نوعًا مف االبتكار في مجاؿ الخط والرمز الذي تبدو .اليائمة
ولكف قبؿ تناوؿ . المغة العربية في أمس الحاجة إليو في القرف الحادي والعشريف

التفصيالت ال بد مف التأكيد عمى أىـ الخصائص التي تمتاز بيا المغة العربية 
والتي تجعميا تحتؿ وضعًا متقدمًا في مجاؿ الكتابة العممية ويجيميا عنيا حتى 

 .        أبناؤىا

مزايا المغة العربية . 2

فعالوة عمى الناحية الجمالية .  تمتاز المغة العربية بميزات عظيمة
، التي تخدـ النص أو التعبير األدبي، ىنالؾ الكثير مف الخصائص التي (البالغية)

. التي تفيد في اختصار الوقت والجيد والكمفةو، تيـ الكتابة العممية والبحث العممي
 :ومف ىذه الميزات ما يمي

 فيي تمتمؾ قابمية .متضامةعباراتيا  أف  بمعنىالتضام البنائي  و اإلنشائي؛ : ووًال 
الدمج لمعديد مف المفردات في كممة واحدة، وبصيغة قوية ورزينة ومتفقة مع 
القواعد المغوية األصيمة، مما يوفر أيضًا الحيز الالـز لكتابة النصوص ؛ 

خذ مثااًل عمى ذلؾ ىذه الكممات مف القرآف . وبالتالي الوقت والجيد والماؿ
أداة استفياـ :  فيي تضـ ست كممات في كممة واحدة"  نمزمكموىا ": الكريـ

                                                 

صناعة : عمى وزف فعالة، مثؿ" تقانة " باألجنبية " تكنولوجيا " تعرب بعض األوساط العربية لفظ .   1
إف " إتقاف،  : ويبدو أف أصؿ ىذه الكممة يعود إلى العربية مف كممة . إلخ..وتجارة وزراعة وحجامة

ذا كاف األمر كذلؾ فيذا واحد مف األمثمة عمى تبادؿ " . اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عماًل أف يتقنو وا 
الغوؿ والخوارـز وقبطاف التي أخذت مف العربية وأعيدت إلييا : مثؿ كممات. المصطمحات بيف المغات

 .  كحوؿ، ولوغاريتـ وكابتف: بالترجمة مخففة
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. "فمنولينك"   وكممة  "فسيكفيكيم" وكذلؾ كممة . وفعؿ متعد وفاعؿ ومفعوليف
وتأمؿ مساحة  الحيز الذي تشغمو الترجمة  التي تفيد معاني ىذه الكممات، 

نظر كذلؾ األمثمة في الفقرات ثانيًا ا، (1)في الجدوؿ والتي تظير بخط بارز
: لخإوثالثًا 

  .ومقارنتيا بالنص العربي القرآني ترجمة معاني بعض اآليات الكريمة :1الجدول 

اآلية الكريمة  (1)الترجمة
Shall We compel you to accept it 
when ye are averse to it. 

.  وأنتـ ليا كارىوفَ نُمِزُمُكُموىا
 ( مف سورة ىود28اآلية  )

But God will suffice thee as against 
them as he is the All-Hearing the All- 
Knowing. 

.  اهلل وىو السميع العميـَفَسَيكفيَكُيمُ 
 ( مف سورة البقرة137اآلية  )

To Solomon We inspire the (right) 
understanding of the matter. To 
each (of them) We gave judgement 
and knowledge. 

سميماف وكاًل آتيناه حكمًا وعممًا َفَفيَّْمناىا 
 ( مف سورة األنبياء79اآلية  )

Now shall We turn thee to a Qibla 
that shall please thee. 

 . ِقْبمة ترضاىاَفَمُنَولِّلينَّكَ 
 ( مف سورة البقرة144اآلية  )

 مفردات  القرآف الكريـ، أو عمىوال تقتصر ىذه الخاصية في المغة العربية عمى
نما ىي خصيصة عامة وشاممة  ؛ "بو" و "منو " و " لو" :فمفردات مثل . بعينيا وا 

لخ ،  تتكرر في كؿ جممة وفي إ … " سمعتموىن"  و "ر يناىم" ، و "ودعتو" و 
 (2) .الجممة الواحدة، بؿ ىي أصؿ البناء المغوي في العربية

                                                 

  .1973ليبيا ؛ - إصدار جمعية الدعوة اإلسالمية .  ترجمة وشرح عبداهلل يوسؼ عمي:  مف كتاب القرآف. 1

 . حاوؿ ترجمة مثؿ ىذه المفردات والتعرؼ عمى الحيز والجيد المطموب. 2
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 أف مفرداتيا أكثر دقة ووضوحًا في التعبير عف  بمعنىالدقة التعبيرية؛  :ثانياًال 
 لتوضيح ، مثاًل،  يعبر عنيا بالمغة اإلنجميزية"  جاءتا : "فكممة. المعنى

 The two women ”:المعنى بدقة ال تقبؿ المبس في الفيـ كما يمي

have come”تعني بتمؾ المغة" جاء " ؛ و" : The man has 

come "وكمتاىما يعبر عنيما بالمغة اإلنجميزية بكممة ،:   come . 
بينما تتضمف .  واحدًا فقطخطاً حروفيا ترسـ بالحد األدنى  ؼ؛تركيز الحرف: اًال لثثا

 و  ph و    th و sh :المركبة مثؿ المغة اإلنجميزية مثاًل عددًا مف الحروؼ
gh  وchو ck. 

.  حيث  تمتاز قواعد التصريؼ في المغة  بقابمية االنضغاطالجذر؛نضغاط ا: رابعاًال 
وىنالؾ صيغ لمفعؿ منضغطة جدًا، . فمعظـ األفعاؿ تعود إلى الجذر الثالثي

  و " قو: " في ىاتيف الجممتيف" رَ "  والفعؿ " ٍق " الفعؿ : مثؿ. في حرؼ واحد
 .بمعنى احفظو و انظره  بالترتيب" ره" 
فال . فحروفيا ومفرداتيا تكتب كما تقرأسيولة  و البساطة في  الكتابة؛ ال :خامساًال 

 و    know: فمثالً . تجد فييا مشكالت كتابية معقدة كما في المغات األخرى
no،وتأمؿ كيؼ يكتب لفظ . ابياف في المفظتشت ، مف المثاؿ السابؽi في  

    fat:و كممات.  I و eye و high و tieو buy  و by: ىذه الكممات 
:  ىيf  تتضمف أربع صيغ لمحرؼ tough philosophy  و buff و 
f و ff و gh  وph ، وكذلؾ .مع فارؽ ما بينيا في الشكؿ :sio و su و 

ge في divisionو leisure  و damage كميا تمفظ مثؿ حرؼ j في 
 تمفظاف مثؿ daughterفي كممة    u وaوحرفا العمة major. كممة 
oo في door ومثؿ  o في  shore و  a  في water .  وحرفا ou  
 وck   : والحروؼ brown .   في ow  يمفظاف مثؿ حرفي cloud في 
ch   وqu  و q  في  :duckو   technique  و quick تمفظ كميا 

.  takeفي   kمثؿ الحرؼ 
 الترشيد في الحرف،  ي الخمو إلى حد كبير من الحروف الزائدة؛ :سادساًال 

فمفردات المغة العربية تخمو، مقارنة مع غيرىا، مف الحروؼ غير المقروءة، 
بينما تكثر ىذه الحروؼ في  .كما يتبيف مف الفقرات السابقة وغيرىا الكثير

انظر . المغة اإلنجميزية، وأف الحروؼ الزائدة كثيرًا ما تتعدد في المفردة الواحدة
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 في w و k :  وuniqueفي  e   و uو  know  في w و  k: مثالً 
know و ugh في  although. 

حروفيا واضحة المفظ وليا مخارج محددة  أف  أي  الوضوح في المفظ؛:اًال سابع
عمى خالؼ المغة اإلنجميزية، مثاًل، التي تختمط فييا . وأصواتيا موحدة

بشكؿ بعض الحروؼ  في كممة  ينطؽالمخارج وتختمؼ األصوات،  حيث 
. danger   وwaterفي  a : في كممات أخرى، مثؿا لنطقور تماماً مغاي

  full: بأصوات  مختمفة تمامًا في الكثير مف المواقع مثؿ uويمفظ الحرؼ 
يختمؼ لفظ وحتى في الكممة الواحدة . urgent وunder   وuniqueو

 في   i و ،electricity  و cycle  كممتي  في c حرؼ:مثؿالحرؼ، 
initial  ، وغير ذلؾ . 

 الحركات ـإلى استخدا ويعود ذلؾ .مفرداتيا ونصوصيا مدمجة؛ ؼاندماج النص:ثامناًال 
في المغة العربية بداًل مف الحروؼ،  (..الفتحة والضـ والكسرة والتنويف)المقدرة 

.   (1) التي تظير في الكتابة
وتسبب صعوبات . ىذه المشكالت عامة وواسعة االنتشار في المغة اإلنجميزية، مثالً 

  (2،3،4). وتجر كمفًا باىظة وىدرًا في الجيد والوقت. تعميمية وتقانية بالغة

                                                 

 إف محاولة كتابة المفظ العربي بالحرؼ الالتيني تضفي بعدًا مف نوع آخر عمى مشكمة الحيز والجيد المطموبيف .1
حيث " . ضرب"أو " غرب" أو " شرب: " خذ مثااًل كممة مثؿ. لمتعبير عف النص العربي بالحروؼ غير العربية

 حيث يمـز سبعة حروؼ التينية في كؿ مرة لمتعبير عف ثالثة dharaba و gharuba و shariba: تكتب 
  .حروؼ عربية

األلؼ التي تمي واو : مثؿفقط تشبو ما ذكر مف صعوبات المغة اإلنجميزية،  محدودة   في المغة العربية  حاالت 2.
غير أف ىذه الحاالت تتبع .  التعريؼ قبؿ الحروؼ الشمسية ، ال تمفظ؛ والحركات ال تكتب"أؿ"الجماعة، والـ 

 قواعد ثابتة فيسيؿ حفظيا وتذكرىا

وقد اتبع األسموب نفسو  .  بسبب ما ورد مف صعوبات تدرس المغة اإلنجميزية بطريقة حفظ صور المفردات.  3
 .(لمباحث ورقة في ىذا المجاؿ )لتعميـ المغة العربية، وىذا يعد  تقميدًا غير موفؽ 

بعد ما يزيد عف نصؼ قرف قضيناىا في الدراسة بالمغات األجنبية نجد أنفسنا نعزؼ عف دراسة النص العربي  .4
صرؼ ف مف صعوبات، وأننا فإننا بعد ىذه المدة الطويمة ال نتذكر ما يواجيو المبتدئو. األجنبي ونستسيؿ النص

.  في تعمـ المغة  أضعاؼ الوقت الذي أنفقناه في التحصيؿ العممي
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 : ترجمة السطريف األخيريف، لممقارنة، خذ مثاالً 

These problems are common and widely spread, for 
example, in English language. They cause sever educational 
and technical difficulties. And entail tremendous losses and 
waste in time and effort.  

    المدمجة المفرداتمفتمامًا ومع أف ىذه الجممة اختيرت عشوائيًا، وتخمو 
 رمزًا بالمغة 132 في الفقرة أواًل، إال أنيا تبيف أف ت وردالتيوالعبارات المتضامة، ؾ

انظر الجدوؿ )  رمزًا بالمغة اإلنجميزية195العربية تؤدي المعنى نفسو الذي يؤديو 
مقداره  أي أف ىنالؾ وفرًا في الحيز، حجـ العمؿ الورقي، والجيد والوقت. (2

 (التأليؼ والطباعة والتدقيؽ)فإذا قدرت قيمة األعماؿ المكتوبة .  عمى األقؿ50%
بكؿ الوسائؿ والسبؿ، في العالـ، بنحو مميار دينار في اليوـ، فإف الوفر المتأتي مف 

 مميارًا 180 مميوف دينار في اليـو أو 500الجيد والوقت وحجـ المنتج يبمغ حوالي 
 وتتضاعؼ ىذه األرقاـ مرات عديدة إذا ما اعتبرت المزايا األخرى .في السنة

 .أواًل إلى سابعاً  الخاصة بالمغة العربية الواردة في الفقرات مف

أما الخسائر الناجمة عف  صعوبة التعمـ وعف الحد مف سرعة إنجاز 
.  المنتج الفني واآلثار المتشابكة ليذا الصعوبات فال ريب كبيرة جداً 
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مما 
سبؽ يتضح أف 

أىمية المغة 
العربية ليست 
فقط في كونيا 
لغة قومية لعدد 
كبير مف الناس؛ 

أو ألنيا كانت بمثابة الجسر الذي انتقمت عنو حضارات الشرؽ إلى الغرب أو 
بسبب المساىمات الكبرى التي قدمتيا لمحضارة البشرية؛ ولكف كقيمة إنسانية تيـ 

وىذا يستمـز االىتماـ بتطويرىا لتستوعب مفردات العصر واحتياجاتو، . البشرية كميا
 . حتى يتسنى توفير الوقت والجيد واستخداـ الموارد في مجاالت أكثر إلحاحاً 

 مجاالت التطوير. 3

كانت المغة العربية، شأنيا شأف غيرىا مف المغات الحية،  تتأثر وتؤثر في 
أخذت قديمًا الكثير مف األلفاظ مف الفارسية والتركية واألوردية . المغات العالمية

غير أف األصؿ في األخذ أف يتوافؽ المفظ المقتبس مع . واليندية وأعطتيا الكثير
أي أف يكوف ىنالؾ تناغـ وانسجاـ لدرجة ال يمكف، أو . المغة التي دخؿ إلييا

ستبرؽ المتيف وردتا : يصعب عمى األقؿ، تمييزه عف ألفاظيا، مثؿ كممتي سندس وا 
أما أف يؤخذ المفظ كما ىو . في القرآف الكريـ والمتيف ترجعاف إلى األصؿ الفارسي

نترنت فذلؾ مع مرور الزمف وكثرة المصطمحات : مثؿ تمفزيوف وتمفوف وفاكس وا 
إلى نشاز في المفظ العربي، الذي يتميز بالجماؿ : والعبارات المقتبسة سيؤدي

                                                 

 . الرموز تعني الحروؼ والفواصؿ والنقط .1

 .تحسب الكمؼ والجيد عمى أساس حجـ العمؿ الكتابي الذي يشمؿ الفراغات بيف الكممات .  2

 إحصائية حاسوبية لمفقرتيف العربية في الفقرة خامسًا وترجمتيا :2الجدول 
 .اإلنجميزية

 
 

الفقرة  الفقرة اإلنجميزية
 العربية

الخاصية 
 عدد األسطر 2 3

 عدد الكممات 21 29

 1عدد الرموز دون الفراغات 118 166

195 132 
1،2عدد الرموز مع الفراغات    
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لى خمؿ في تطبيؽ قواعد المغة، التي تمتاز بالشمولية والدقة  والسالسة والتناغـ؛ وا 
: ىذه العبارة: خذ مثاالً . والوضوح

 في التي شاىدتيا مكتوبة عمى الفتة أحد المحالت في روالبندي"  موتور ديمر " 
انتشرت تكنولوجيا " : وعبارة وردت في إحدى الصحؼ المحمية تقوؿ. الباكستاف

وحمت اإلنترنت محل التمفون . المعمومات كالكمبيوتر واونترنت والسيدييات
 ."والفاكس والتمكس

فمقد أدى غياب الرمز . واألمر أكثر تعقيدًا عند الحديث عف الرمز العممي
العربي وعدـ إمكانية التعبير عنو كتابة إلى عدـ إمكانية استخداـ الحرؼ العربي 

واضطر العمماء العرب إلى كتابة ىذه . في كتابة العالقات الرياضية والكيميائية
واضطروا تمشيًا مع طبيعة ىذه الرموز إلى كتابة . العالقات باأللفاظ األجنبية

المعادالت والصيغ وحتى األرقاـ والوحدات مف اليسار إلى اليميف، كيذا المثاؿ 
الذي يعبر عف العالقة بيف الجرعة اإلشعاعية  وعدد حاالت السرطاف المتأتية 

 : عنيا

I = (α1D + α2D
2)e-ß

1
D  

ذا كانت   وا 

D= 4x10
-3

 Sv/year 0.5    و / ( mSv)
 2 

 =ß 0  و = ß1= α1  
  . لكؿ فرد  في السنة I = 4x10-6اإلصابة بالسرطاف   فإف احتماؿ

كما اضطر بعض المؤلفيف إلى استخداـ الحروؼ العربية مع الرموز 
 : األجنبية، مثؿ

e-ß (2 دα2+  د α1) =ح 
1
D   
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ومع أف مثؿ ىذه الطرائؽ المختمطة تفيد في توفير عناء ترجمة النصوص 
، ليصرؼ  الدارس وقتو وجيده  في التحصيؿ العممي، إال أنيا غير مريحة لما 
تضفيو مف نشاز وتعقيد عمى النص، سواء أثناء الكتابة أو القراءة، والسيما في 

األمر الذي يحد مف . النصوص والعالقات الرياضية والعممية المعقدة والطويمة
ولو استخدمت رموز . فيكسد سوؽ ىذه الكتب. اإلقباؿ عمى المؤلفات العربية

عربية مناسبة لراجت ىذه السوؽ رواجًا ىائاًل في ظؿ طفرة العموـ والتكنولوجيا 
والزيادة السريعة في عدد الجامعات والمعاىد العممية في العالـ العربي، وارتفاع 

عدد الدارسيف في ىذه الجامعات والمعاىد العربية عمى حساب عدد  الدارسيف في 
كما أف تطوير الرمز العربي يخدـ الكثير مف المغات األخرى التي .(1)الخارج

.  تستخدـ الخط العربي كالفارسية وغيرىا

بؿ ىو مف سمات . أي لغة- ف التطوير ليس غريبًا عمى المغة إ :خالصة القول
ولكي يكوف التطوير ذاتو حيًا ومقبواًل . المغات الحية، وضرورة مف ضرورات التقدـ

ىو " الرمز" وباعتبار أف . يجب أف يكوف مريحًا وسياًل  وغير مخؿ باألصؿ
مجاؿ التطوير فإف الرمز المبتكر يجب أف يتسـ بالجماؿ وتعدد األسماء واألشكاؿ 

وأفضؿ صيغ التطوير في الرمز ىي التي تعتمد عمى  قواعد . أو الصوت والصورة
.  عامة في تصميميا صوتًا وصورة 

                                                 

.  عامًا كنا نشعر أف عمينا لزامًا أف نتعامؿ مع النص والرمز األجنبي30عندما ذىبنا إلى الجامعة قبؿ نحو مف . 1
 حثيثة مف قبؿ الشركات المعنية بالمعمومات اً كما أف ىنالؾ جيود. أما اليـو فقد كثرت أعماؿ الػتأليؼ والترجمة
يحدوىا في ذلؾ كثرة الطمب الناجـ عف كثرة عدد الدارسيف وزيادة . والحاسوب إلنتاج  برمجيات بالمغة العربية

 .متطمبات الحياة مف الوسائؿ الحديثة والتعقيد المتزايد لمغات العممية األجنبية في مجاؿ المصطمح والرمز
 



 

 
 

51 

 

 

لقد عمؿ الباحث في مجاالت واسعة ومتعددة مف العمـو والتقانة منذ ما يزيد      
وكاف دائـ االىتماـ بنواحي التطوير المطموبة في المغة العربية .  عاماً 33عمى 

 ونتيجة  لمتجربة الطويمة .(1)  والمختصر الرمز والمصطمح:توبخاصة في مجاال
ابتكر رسمًا لثالث نماذج لمخط العربي، ليعوض 

المغة العربية عف اإلمكانات المتوفرة لمحرؼ 
الالتيني الذي يستقي رموزه مف عدد مف المغات، 

 ، 3 ومف إمكانات فنية ذاتية كما يبيف الجدوؿ
وحتى ىذا العدد مف اإلمكانات المبينة في الجدوؿ 
ليس كافيًا لتغطية كؿ احتياجات العموـ والمعارؼ 

 مثاًل، Aفطورت أشكاؿ إضافية كثيرة لمرمز الواحد، 
 ę Ęو .  À ،Á ،Â ،Ã ،Ä، Å ، Æ :كما يمي

ė ě Ě Ė ĕ Ĕ ē Ē  لمحرؼ  e و ،ŧ  Ţ ţ Ť ť 

Ŧ رموزًا لمحرؼt .وىكذا لسائر الحروؼ .
سمات التطوير  . 4

المرفقة النماذج المبتكرة لمرمز العربي  (3)و  (2)و  (1) تبيف الموحات 
 :وفيما يمي نبذة عف كؿ نموذج مف النماذج الثالثة. العممي

من حيث الرسم  .   
مع أف الخط نوع مف أنواع الفف الراقي يرسـ رسمًا بريشة فناف أو خطاط 
بارع فقد روعي أيضًا وضع  قواعد ىندسية في رسـ الرموز المبتكرة بحيث تسيؿ 

:  وعمى النحو التالي. كتابتيا ويكوف شكؿ الحرؼ متناسقًا مع نفسو ومتسقًا مع غيره
طوؿ .  رسـ عمى أساس أف الحرؼ مثمث كامؿ متساوي األضالع:النموذج األول

تطبؽ قواعد . O 60وزواياه متساوية وكؿ واحدة تساوي . ضمعو وحدة واحدة
ستيني القائـ الزاوية لرسـ وحساب أطواؿ وزوايا الحروؼ - المثمث الثالثيني

(. 1)واألجزاء غير المكتممة عمى ىيئة مثمث كامؿ، انظر الموحة 

                                                 

 صطمحاتألسماء والـ مخصصة ؿعداد ، وىنالؾ ورقة قيد اإل الرياضيلرمزلممختصر وا خصصت ىذه الورقة .1
 .والرموز الكيميائية

 بعض اإلمكانات :3الجدول 
. المتاحة للخط الالتيني

A B C D E F G 

a b c d e f g 

A B Θ Δ Ε Ψ Γ 

α β θ δ ε Φ γ 
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 رسـ عمى أساس أف الحرؼ مربع كامؿ طوؿ ضمعو وحدة واحدة :النموذج الثاني
تطبؽ قواعد المثمث الخمس . O 90وزواياه متساوية وكؿ واحدة تساوي . وزواياه قائمة

 خمس أربعيني القائـ الزاوية لرسـ وحساب أطواؿ وزوايا الحروؼ واألجزاء  –أربعيني 
(. 2)غير المكتممة عمى ىيئة مربع كامؿ، أنظر الموحة 

 رسـ عمى أساس أف الحرؼ دائرة كاممة طوؿ نصؼ قطرىا وحدة :النموذج الثالث
          تطبؽ قواعد المربع والدائرة  لرسـ وحساب أطواؿ وزوايا الحروؼ. واحدة

(.  3)واألجزاء غير المكتممة عمى ىيئة دائرة كاممة، أنظر الموحة 
من حيث اوسم .  ب

خذ مثااًل . وجود أسماء مناسبة ومتعددة لمرمز ضروري لمكتابة العممية
 :، والذي يقرأ لتوضيح ىذه الضرورة االقتراف التالي بالمغة اإلنجميزية

 T capital equals integral from t small equals zero to t 
small equals tow tdt  

         t =  

T  =    
  
t d  t  

      t = o 

 . tىنا الضرورة ىي التي اقتضت تنوع الرسـ والمفظ أو الصورة والصوت لحرؼ 
صغرى تساوي صفرًا  و : وليا نيايتاف.  يرمز لمدالة أو الكمية المتغيرةtفحرؼ 

مالتياتو  ويقرأ كبرى تساوي رقمًا معينًا يرمز لو بالحرؼ   .   بمد الواو وا 

واآلف تصور لو كتبت ىذه العالقة بالمغة العربية ىكذا، مثاًل، واستخدمت 
:  أشكاؿ مختمفة لمحرؼ الواحد لمتعبير عف تنوع المعاني أو تعدد الكميات

ع =  ع                        
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 ع  د ع  =    ع

 0 = ع                                                        

 تساوي عين تساوي صفرًا إلى عين مف عين تساوي تكامؿ عين: ىنا يقرأ االقتراف
وقد . وىذا مخؿ بالمعنى، ومربؾ لمفيـ، وصعب عمى الحفظ والتذكر . (عين)

وعيف موصولة مف األماـ أو مربوطة أة منفصمة، عيف مفردة :  مثؿاً نستخدـ ألفاظ
وىذا ما يستمـز بإلحاح شديد . وىذا كذلؾ نشاز وىدر لموقت والجيد. مف الخمؼ

وضمف القواعد والشروط  .وضع رموز متعددة الرسـ والمفظ أو الصورة والصوت
. المذكورة سابقاً 

لقد اتبعت أسس لغوية وعممية وفنية وشعورية في رسـ وتسمية الرموز 
وفي ما يمي . كما روعي أف تتناسب مع الوظائؼ المطموبة. المبتكرة في ىذه الورقة
.  توضيحًا ليذه األسس

 اشتقت أسماء الرموز مف األسماء األصيمة لمحرؼ العربي بتثبيت : النموذج األول
ضافة حرفي األلؼ والياء إلى الحرؼ  الحرؼ األوؿ مف اسـ الحرؼ األصيؿ وا 

... ألؼ وباء : الحروؼ وياي أسماء لمرموز التي تقابؿ...  وباي آي: األوؿ ، مثؿ
واشتؽ مف ىذا النموذج صور متعددة لمرمز الواحد لتوسيع مجاؿ . وياء بالترتيب

المشتقة أسماء تنسجـ مع طبيعة ونوع  (الرموز)وأعطي لمنماذج . االستخداـ
االستخداـ المتوقع فالزوايا، مثاًل، يرمز ليا في الكتابة العممية، عادة، بأسماء 

كما روعي أف يكوف ىنالؾ تشابو بيف أسماء . إلخ...بيتا وتيتيا ونيتا: المؤنث
. الرموز العربية والالتينية لمتسييؿ عمى الدارسيف

اشتقت أسماء الرموز مف األسماء األصيمة لمحرؼ العربي : النموذج الثاني 
ضافة حرفي األلؼ والباء إلى  بتثبيت الحرؼ األوؿ مف اسـ الحرؼ األصيؿ وا 
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و يباب أسماء لمرموز التي ...  و بواب أواب:  اسـ الحرؼ األصيؿ، مثؿرآخ
وخص ىذا النموذج بأسماء المذكر . وياء بالترتيب... ألؼ وباء : تقابؿ الحروؼ

. لتقابؿ النموذج األوؿ لتمبية احتياجات الكتابة العممية

اشتقت أسماء الرموز مف األسماء األصيمة لمحرؼ العربي بتثبيت : النموذج الثالث
ضافة حرفي األلؼ والنوف إلى آخ  اسـ رالحرؼ األوؿ مف اسـ الحرؼ األصيؿ وا 

:  و يماف أسماء لمرموز التي تقابؿ الحروؼ ...أسواف وبناف: الحرؼ األصيؿ، مثؿ
ولقد استثني بعض الرموز مف ىذه القاعدة العامة . وياء بالترتيب... ألؼ وباء 

بأسماء -  كقاعدة عامة- النموذج وخص ىذا. لألسباب الواردة في الفقرة السابقة
. أماكف ومواقع عربية أو غير عربية  ليا شيرة وليا نفس المحف في النطؽ

ولقد استثنيت بعض الرموز مف ىذه القواعد العامة المذكورة سابقًا ألسباب 
 .جمالية أو لعدـ وجود لفظ ذي معنى معبر أو مفيد

 تطبيقات على الرموز المبتكرة. 5

إف استخدامات الرموز العممية في الفيزياء واليندسة والكيمياء وسائر  
والجدوؿ التالي يبيف . ال تحصى وال تعد، وفي اختصار الكممات والجمؿ ،العموـ

. بعض األمثمة البسيطة جدًا لالستخدامات العممية الكثيرة والمعقدة لمرموز العممية
مكتوبة "  الرمز العممي العربي"  كما يظير في السطر األوؿ مف الجدوؿ عبارة 

وفي السطر األخير مثاؿ عمى فائدة ىذا الرسـ لمخط العربي . بالرموز منفصمة
. لالستخداـ في مجاؿ المختصرات المفظية التي تحتاج إلييا الكتابات المعاصرة

                                                            

. أمثلة على استخدام النماذج المبتكرة للرمز العربي العلمي ومقارنة مع مثيالتها باللغة اإلنجليزية : 4الجدول 
 

  الرمز العلمي العربي
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Z = Y (y)       =       (ص)  

K = sin T . tan N   =           ظل.  جا  

      α      =    β     =    γ  

Sin A     sin B      sin C 

          

       جا =   جا ب = جا أ     

Arab Countries League: 

ACL 

: جامعة الدول العربية   

 النتيجة . 6

 مجااًل واسعًا مف اإلمكانات لمخط العربي-   المبتكر–   يضيؼ ىذا المقترح 
في الرموز العممية والمختصرات المفظية والمعامالت الرياضية : لكي يستخدـ

عددًا ويتضمف المقترح . وكحروؼ كبيرة مثؿ تمؾ المستخدمة في المغات الالتينية
تمكف مف استخداـ المغة العربية كمغة عممية، المبتكر مف الخيارات لمرمز العربي 

وتساىـ في نشر الرمز والمصطمح العربييف العممييف وكذلؾ أعماؿ البرمجيات 
. مع الخط العربيحروفها والتأليؼ والنشر في الدوؿ العربية والدوؿ التي تتشابو 

إال أف  ومع أف صور الرموز المبتكرة رسمت يدويًا وليس مف قبؿ خطاط أو رساـ
الناحية الجمالية فييا واضحة وكذلؾ إمكانية تشكيميا في رسوـ أكثر جمااًل وأناقة 

كما يوفر الحاسوب إمكانيات كبيرة في تشكيؿ ىذه الرموز المبتكرة لكي . واتساقاً 
وأخيرًا . تكوف أكثر نعومة وجمااًل، ولقد وضعت لذلؾ أسس عممية وىندسية دقيقة

 :يجدر أف نشير إلى الممحوظات التالية
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  في النص العربي  (منفصمة)فمع أف ىذا الخط وضع مف أجؿ استخدامو رموزًا
العممي، المؤلؼ أو المترجـ، فإنو يمكف أف يستخدـ في الكتابة حروفًا مقطعة كما في 

 (.1)السطر األوؿ مف الجدوؿ، كما يمكف أف يطور ويستخدـ مربوطاً 

  ومع أف النماذج الثالثة تتبع قواعد ىندسية محددة لكؿ نوع إال أف الناحية
الجمالية قد تقتضي أف ترسـ الحروؼ بطرائؽ شتى، وأف تضاؼ إلييا بعض 

الحركات والزخارؼ، وقد يتطمب ذلؾ مزج قواعد الرسـ اليندسية المذكورة في رسـ 
. الرمز الواحد، ولكف دوف أف يفقد كؿ نموذج ميزتو الرئيسة

  أف يستخدـ نموذج واحد فقط في – كما في الكتابة العممية –ليس بالضرورة 
فطبيعة الكتابة العممية تقتضي تنويع الرسـو واألسماء كما ورد في . النص الواحد

 .بداية ىذه الورقة

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 

 . توجد محاولة لتطوير نموذج مربوط لتستخدـ الرموز المبتكرة في كتابة النصوص بطريقة الربط 1.
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 شكر وعرفان

يود الباحث أف ينوه بالشكر والعرفاف بمبادرة األستاذ الدكتور إبراىيـ بدراف، أميف 
عدنية األسبؽ عمى اىتمامو ودعوتو الباحث لممشاركة ـعاـ وزارة الطاقة والثروة اؿ

في ندوة نظميا مجمع المغة العربية في األردف في مطمع الثمانينات ليذه الغاية 
كما يتقدـ بالشكر والتقدير لمعالي األستاذ . حيث عرضت فكرة أولية ليذا المبتكر

، عمى جيوده في يالدكتور عبد الكريـ خميفة، رئيس مجمع المغة العربية األردف
 .تطوير المغة العربية،  وعمى االىتماـ والتشجيع
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