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مػػقػػدمػػة عػػامػػة 

، كأصدر كتابان يكثؽ 1983بدأ مجمع المغة األردني مكاسمو الثقافية منذ عاـ 
المساىمات العممية كاألدبية لمختصيف استقطبيـ المجمع مف مناطؽ مختمفة في داخؿ األردف 
كخارجو، كبمغت اإلصدارات قبؿ المكسـ الحالي أربعة كعشركف إصداران، ككاف لمحكر تكظيؼ 

التقنيات الحديثة في خدمة المغة العربية نصيب كافر، خاصة تقنيات الحاسكب كتقنيات 
عناكيف ما تضمنتو إصدارات المكاسـ السابقة مف األكؿ  (1)اإلنترنت، كألخص في الجدكؿ رقـ 

إلى الرابع كالعشريف، مقركنة بأسماء المختصيف الذيف ساىمكا بيا، كذلؾ مف باب التكثيؽ مف 
ناحية، كمف باب رد الفضؿ ألىمو مف ناحية أخرل، آمبلن أف ال أككف قد غفمت عف رصد أم 

. مساىمة، معتذران سمفان إف كاف ذلؾ قد حدث سيكان 
 

رقـ 
الموسـ 

الصفحات المؤلؼ العنواف العاـ 

تكنكلكجيا المغة كالتراث  1984 2
العربي المغكم األصيؿ 

عبدالرحمف الحاج . د.أ
صالح  

95-131 

دكر الحاسكب في تعريب  1986 4
العمـك 

 18-7محمكد مختار  . د.أ

التقنيات الحديثة كالمغة  1987 5
العربية 

 29-5محمد ظافر الصكاؼ  . د

-115نبيؿ عمي  . دالمجامع العربية كالحاسكب  1990 8
132 

ىكية األمة العربية اإلسبلمية  1992 10
في مكاجية التحدم العممي 

 (ندكة)كالتقنيات الحديثة 

: إدارة الندكة
محمد احمد . د. أ

حمداف 
: المشارككف

عبدالمجيد نصير . د. أ

 
 
43-60 
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ىماـ غصيب . د.أ
المغة كالثقافة العربية في  1996 14

عصر اإلنترنت 
خمدكف طبازة . د
جياد عبداهلل . أ

11-34 

المعاجـ العممية العربية  1996 14
المختصة كدكر الحاسكب 

 54-35إبراىيـ بف مراد  . د.أ

التحميؿ الصرفي المغة العربية  1996 14
باستخداـ الحاسكب 

مأمكف حٌطاب . أ
حساف عبدالمناف . أ

55-66 

التقنيات الحديثة كآفاقية  1996 14
العربية 

 141-67اسحؽ عمي حبيبي . ـ

-143نبيؿ عمي . دالحاسكب كالنحك العربي  1996 14
168 

محمد زكي محمد . د.أالحركؼ العربية كالحاسكب  1996 14
خضر 

169-
213 
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 62 – 11  عمي حممي مكسى.د.أ حكسبة التراث العربي 2001 19

المعالجة اآلليػة لمغػة العربية بيف  2001 19
 الكاقع كالتحدياتا

المينػدس عبلء الديػف صبلح 
 العجماكم

63 – 76 

 82 – 77 الدكتكر نبيؿ عمي المغة العربية كتحديات العكلمة 2001 19

 138 – 101  محمد الصرايرة.د.أ المغة العربية كالترجمة اآللية  2001 19

 164 – 139  عبد المجيد بف حمادك.د.أ المغة العربية كشبكة المعمكمات 2001 19

  -165  محمد زكي خضر.د.أ الحرؼ العربي كالحكسبة 2001 19

- مبتكر- الرمز العربي العممي 2003 21
المغة كالرمز كالتطكير 

 كالحاسكب

  الدكتكر عمي المر

تجربة دار حكسبة النص " 2006 24
العربي في معالجة النص 

 "العربي حاسكبيان 

 26 – 11 مأمكف حطاب

التجربة األردنية في تعميـ المغة  2006 24
 العربية حاسكبيان 

 42 – 27 فكاز جرادات

 84 – 43 عبد المجيد نصير .د.أ الفجكة الرقمية في المغة العربية 2006 24

نحك لغة قادرة : حكسبة العربية" 2006 24
 ،"عمى التغيير

 107 – 85 عالية صالح

ندكة مشركع قاعدة بيانات " 2007 
، مف "حاسكبية لمقرآف الكريـ

قكاعد بيانات لمقرآف الكريـ 
باعتباره أساسان لممعجـ اآللي 

 لمغة العربية

 كآخركف   محمد زكي خضر.د.أ
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كقد قمت بدراسة متأنية كتحميمية لمادة تمؾ المساىمات، كأضمف نتائج ىذه 

كجدت مف المناسب اإلشارة إلى ... ، كفي البند ... إلى 2الدراسة في البنكد 
تقانيا كانتشارىا كتعميميا لممسمميف  مكضكع آخر عظيـ األثر عمى المغة العربية كا 
غير العرب كلغير الناطقيف بيا، كىذا المكضكع ىك تقني إعبلمي في آف معان، أال 

كىك مكضكع اإلذاعة كالتمفاز كال سيما الفضائيات، كبتحديد أكبر اإلذاعات 
كالفضائيات اإلسبلمية التكجو، لما ليا مف دكر رائد تقكـ بو اآلف، كيمكف أف تقـك 

.  العربية بو بشكؿ أكبر كأفضؿ لتحقيؽ العديد مف الخدمات كالفكائد لمغة
 

 :تضمف ىذا الموسـ المساىمات التالية: الموسـ الثاني
عبدالرحمف الحاج . د.تكنولوجيا المغة والتراث العربي المغوي األصيؿ، أ (1)

. 131-95: ، ص1984صالح، 
:  ألخص ما جاء فييا بما يأتيمقدمةبدأ الباحث ب

 .دكر التكنكلكجيا في البحث العممي كمختمؼ مجاالت تطبيقاتو -ُ

 (تكنكلكجيا المغة)كيكجد ميداف تقني محض في البحكث المغكية كيسمى  -ِ
 .كىك بحث جماعي مبرمج بفضؿ االنتشار الكاسع لمكسائؿ التقنية

إف التكنكلكجيا تضاعؼ قكل الباحث، بؿ كتجبره دائمان عمى تطكير  -ّ
منظكره ال بالنسبة إلى مناىجو فقط، بؿ حتى في ذات الشيء الذم يبحث 

 .فيو

اقتضت المعالجة اآللية لمنصكص المغكية أف تختبر النظريات المغكية التي  -ْ
تمس ىياكؿ المغة أك بنيتيا الداخمية الصرفية كالنحكية عمى محؾ 

 .الصياغة المنطقية الرياضية
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كذلؾ مكنت التكنكلكجيا مف االىتماـ بالنظريات الصكتية كالبرىنة عمى  -ٓ
صحة أك عدـ صحة ما قالو المغكيكف قديمان، فنحافظ عمى األصالة مع 

 .االنفتاح عمى الحداثة كالتخمص مف التقميد

: كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحث بالمحاكر كالنقاط اآلتية
 البحث العممي في المغة واستخداـ التقنيات فيو: 

المغة ظاىرة قابمة لمرصد كالتحميؿ كالتقنيف كالتعميؿ، كيستخدـ في ذلؾ  -ُ
التكميـ كالمعادالت الرياضية كاالستقراء كاالختبار، فقد قيؿ عف النحك أنو 
معقكؿ مف منقكؿ، كأف المغة نظاـ مف الرمكز يستعممو المتحدثكف بسمكؾ 

خاص يراد بو تبميغ األغراض كالمفاىيـ لمغير كالتأثير عمييـ لئلفادة 
كاالستفادة، كالمغة أداة لتحميؿ الكاقع كاالستجابة لبلحتياجات التعبيرية 

كالتبميغية، كمف المشاىدة العممية لكؿ ذلؾ، يمكف أف يستخرج قكانيف ثابتة 
 .تخص سبلمة التعبير كخطأه لفظان كمعنىن 

كالثاني حافز : نظرم أساسي، كتطبيقي: ذكر أف ىناؾ نكعاف مف البحث -ِ
قكم لؤلكؿ، كيتعاكف المغكيكف كالعمميكف في إنتاج البحكث النظرية 

 .كالتطبيقية المغكية

إف التكنكلكجيا ليست فقط آالت متطكرة كمعقدة كاستخداماتيا، بؿ أيضان  -ّ
مجمكعة مف المناىج التحميمية كاالستقرائية كالرياضية الكامنة كراء اختراع 

 .كتطكير تمؾ اآلالت كمجاالت ككسائؿ استخداماتيا

دكران كبيران في تقارب كتعاكف فرؽ مف  (Linguistics)لعب عمـ المسانيات  -ْ
الباحثيف مف اختصاصات مختمفة حيث جمعيـ االىتماـ بظاىرة المساف 

 .البشرم كالبحث عف مجارييا كقكانينيا كأسرارىا

 دراكو): بحوث الجانب الصوتي واإلحداثي لمكالـ  (تحميؿ الكالـ وتركيبو وا 
. (كما قيؿ قديما)الصكت اضطراب اىتزازم لميكاء، أك تمكج اليكاء  -ُ
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يمكف رسـ ىذه التمكجات أك االىتزازات أك الذبذبات، حيث استخدمت  -ِ
 العديد مف التقنيات مثؿ

، كبالتالي تبياف (Oscillograph)ثـ الميزاز  (Kymograph)الممكاج 
اقتراف األحداث الصكتية بعضيا مع بعض، كالتفاعؿ الذم يحدث مف 

المخارج بعضيا مع بعض، كتفسير ظكاىر التقريب الصكتي 
(Assimilation) ظيار التغيرات النغمية، . كاإلدغاـ كاإلبداؿ كاإلعبلؿ كا 

، كفائدة ذلؾ في تعميـ المغات ذات التأثير (Intensity)كتغيرات الشدة 
( Sonagraph)كىناؾ جياز المطياؼ أك المشباح . بتغيرات النغمات

الذم أدل إلى تقدـ العمـك الصكتية،  (مف اختراع شركة بيؿ اإلمريكية)
كأدل إلى ضبط بعض القكانيف الفيزيائية لمصكت المغكم، كالتمكف مف 

، كباستخداـ (Speech Synthesis)إنتاج كبلـ اصطناعي باستخداـ 
(. Eva III)آالت أخرل اخترعت ليذا الغرض مثؿ 

أف تدرؾ اآللة نفسيا الكبلـ، كتعي  (1984القكؿ عاـ )بؿ يحاكؿ العمماء  -ّ
، Voice Recognition)األصكات المغكية، كتشخص كؿ حرؼ 

Speech Recognition)  كقيؿ كقتيا أف ىذا األمر صعب، لكف البحث
يجرم بخطكات كبيرة، كتستخدـ الحكاسيب في ذلؾ بسبب عدد العمميات 

الضخمة الذم تنفذ في الثانية، التبميغات كاالستفسارات كالردكد 
.  االلكتركنية

كىناؾ آالت الفحص الفسيكلكجي لرؤية كمعرفة ما يحدث داخؿ الحنجرة  -ْ
، (Larynograph)كتجاكيؼ الجياز الصكتي، مثؿ مجكاؼ الحنجرة 

، كأجيزة أخرل عديدة ذات (X-Ray)السينما المجكافية باألشعة السينية 
 .عبلقة

  بحوث الجانب أإلفرادي والتركيبي لمساف
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الحكاسيب الميكانيكية ساىمت في ميداف إحصاء المفردات الكارد في  -ُ
.  النصكص أك المدكنات

الحكاسيب االلكتركنية أضافت استخدامات دراسة الصيغ كالبنى ككثير مف  -ِ
 .الجكانب الصكرية لمغة، بسبب ما امتازت بو مف سرعة كقدرة تخزينية

ثـ أضافت الحكاسيب إمكانية بناء البنكؾ المغكية أك بنكؾ المعطيات  -ّ
 . المغكية أك االصطبلحية

بنؾ "، أم "الذخيرة المغكية العربية"استخدمت الحكاسيب في إنجاز مشركع  -ْ
القامكس الجامع لؤللفاظ العربية المستعممة قديمان أك "أك " لممعمكمات المغكية

 " حديثان 

Thesaurus of Arabic Language" "
شعر جاىمي، شعر إسبلمي، كتب : كتـ تخزيف كـ ىائؿ مف المراجع فيو

، إضافة إلى ما يستعمؿ في ...الجاحظ، كتب ابف المقفع، كتاب سيبكيو، 
.  اإلذاعة كالتمفزه كالصحؼ كالمجبلت

ثـ سرعة " الشمكلية في تغطية المعطيات المغكية"اليدؼ المنشكد ىك  -ٓ
". كسيكلة الكصكؿ إلييا كاسترجاعيا

عمـ المعالجة اآللية "باستخداـ " البحث في الصيغ كالبنى المغكية"أما  -ٔ
جيد "كيحتاج ىذا إلى . ، فيك أكثر تشكيقان كصعكبة"لممعمكمات بالحاسكب

التي كضعيا النحكيكف، مثؿ " الطريقة التحميمية"، كيستند إلى "برمجي
 (.Team Work)، كىذا عمؿ فريؽ "تمثيؿ الصيغة بالميزاف الصرفي"

أما ميداف الترجمة اآللية لمنصكص مف المغات األجنبية إلى العربية  -ٕ
كبالعكس، فيك أصعب كأكثر عمقان، كبالرغـ مف أف عالـ المعاني غير 

متناه األطراؼ، إال أف لئلنساف قدرة عمى اإلحاطة بو كمعالجتو آليان بفضؿ 
 .استخداـ الحكاسيب
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  التراث العممي المغوي األصيؿ والتكنولوجيا
. محاكالت تطبيؽ نظريات عمـ المسانيات عمى المغة العربية -ُ
عطاء األكلكية "النحك التكليدم كالتحكيمي"نكاـ تشكمسكي كمدرسة  -ِ ، كا 

 .لمطريقة االفتراضية االستنتاجية في التحميؿ العممي

في االختبار المتكاصؿ لجميع النظريات " معيد العمـك المسانية"دكر  -ّ
باستخداـ التكنكلكجية الحديثة، كالرجكع إلى التراث األصيؿ، كترؾ غير 
األصيؿ، كاالبتعاد عف التقميد، كمكاصمة البحث انطبلقان مف الثابت في 

 .التراث األصيؿ

 
 :تضمف ىذا الموسـ المساىمات التالية: رابعالموسـ اؿ

، أ  (1) -7، ص 1986محمود مختار، . د.دور الحاسوب في تعريب العمـو
18 .

: كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحث بالمحاكر كالنقاط اآلتية
  دور الحاسوب في تعريب العمـو
ىناؾ جيكد كبيره تبذؿ لبناء صرح لغة عممية عربية تككف ركيزة لمجتمع  -ُ

. عممي حضارم مشرؽ، يدعمو لساف عربي قكيـ
المغات الحية تحتكم لغة عممية مثمما تحتكم لغة أدبية، كمما يميز  -ِ

 :النكعيف نذكر

تتميز لغة األدب بخصائص الببلغة كالبياف كالبديع كالشعر،  -
كتستخدـ لذلؾ أساليب االستعارة كالمجاز كالكناية كالتشبيو، كصكال 

إلى جماؿ التعبير كحسف األسمكب، كيمكف أف تكثر فييا 
. المصطمحات المترادفة
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أما المغة العممية فتتميز بشدة الكضكح في المعنى، فتتجنب  -
الترادؼ في األلفاظ كالمصطمحات، كتتطمب التركيز في األداء، 

كاالختصار في التعبير ما أمكف، كتمجأ إلى الرمكز كاالختصارات 
كالرسـك البيانية كالتكضيحية كالجداكؿ كالمعادالت الرياضية التي 

 .تغني عف حديث طكيؿ

كاف لمثكرات العممية كالتكنكلكجية اليائمة، كالتي اجتاحت العالـ بأسره،  -ّ
فصحا العالـ العربي مف غفكتو كىك ال . كمنو العالـ العربي، آثار كبيرة

يممؾ ما يكاجو بو ىذا التطكر، فاستعاف بكفاءات أجنبية الستيعاب العمـك 
كالتكنكلكجيا خبلؿ معظـ النصؼ الثاني مف القرف العشريف، مما أفرز ما 

، كتنحي المغة العربية جانبان "االستعمار العممي األجنبي"يمكف تسميتو 
. دكف أف يتصدل أصحابيا كمؤيدكىا الستيعاب العمـك كالتكنكلكجيا

في العديد مف العكاصـ العربية، لتتكلى " مجامع المغة العربية"كجاء إنشاء  -ْ
 :تحقيؽ أىداؼ كخدمات عديدة لمغة العربية كأتباعيا، منيا

. الحفاظ عمى سبلمة المغة كالتراث العربي -
خمؽ لغة عممية عربية تفي بمطالب العمـك كالتكنكلكجيا الحديثة  -

 .كمصطمحاتيا، كتتسع الستيعابيا

معاجـ عممية كمترجمات كمؤلفات، إال أف : أنجزت ىذه المجامع الكثير -ٓ
: مسيرتيا لـ تخؿي مف عقبات كأخطاء كسمبيات، كمف ذلؾ

السرعة اليائمة في تطكر العمـك كالتكنكلكجيا، كالذم لـ تكاكبو  -
. المجامع بنفس السرعة

الكـ اليائؿ مف المصطمحات العممية كالتقنية الحديثة، كبطء  -
 .الجيكد الستيعابيا كاستحداث ما يرادفيا عربيان 
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االنفرادية كالعزلة كاالجتيادات الشخصية في العمؿ، مما أدل إلى  -
ظيكر مترادفات كثيرة بنفس المعنى ما أدل إليو ذلؾ مف لبس 

 .كبمبمة بيف المستخدميف

خمك المعاجـ مف التعريفات العممية الكاضحة لممصطمحات  -
 .العربية

يتطمع الجميع إلى ترسيخ كتعميؽ النيج الصحيح في اختيار المصطمح،  -ٔ
: حيث

. يتـ التخمص مف االنفراد كاالجتياد الشخصي -
إنتاج منظكمة مصطمحات متناسبة كمتكافقة، بؿ كمتطابقة إف  -

 .أمكف

 .يتـ الحفاظ عمى سبلمة المغة كالتراث العربي -

 .يتـ اإلسراع في الكفاء بحاجة التعميـ الجامعي كالبحث العممي -

يتـ التقريب أك المكائمة بيف المصطمحات العممية العربية  -
كالمصطمحات العممية العالمية كاسعة االنتشار، لتسييؿ عممية 

 .المقابمة بينيا

يتـ التقيد بقكاعد المغة العربية مف اشتقاؽ كقياس عند الترجمة أك  -
 .التعريؼ، كصبغو بالمساف العربي

يتـ االىتماـ بالسكابؽ كالمكاحؽ لمكاكبة تطكر العمـك كالتكنكلكجيا،  -
بحيث تككف كؿ مف السابقة كالبلحقة مف لفظ عربي مثؿ 

، كفي ىذا "بيكفيزيقا"، أك تككف مف لفظ معرب مثؿ "السمكي"
نفكرماتكس"السياؽ، فإف مصطمح  ، "بيكمعمكماتية"أفضؿ مف " بيكا 

، كمصطمح "المعمكماتية الحيكية"كيمكف أف يحؿ محميما مصطمح 
، كيمكف أف يستخدـ بدليما "بيكحكاسيب"أفضؿ مف " بيككمبيكترز"
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حكاسيب "كىذا أفضؿ مف مصطمح " حكاسيب حيكية"مصطمح 
 ".بيكلكجية

 لخدمة العمـك الرمكز كالكحداتيتـ استخداـ نمط ناجح مف  -
 .المختمفة

يمـز تيسير النحك في التعميـ العاـ، لما في ذلؾ مف أىمية في  -
تعريب العمكـ كتعميـ المغة ككتابتيا آليان، كقد سيؿ التقدـ في ىذا 

 .المجاؿ سرعة دخكؿ العربية عصر الحكاسيب

لقد سيؿ االىتماـ بكؿ ما سبؽ، كاالنجازات التي حدثت فيو، إنتاج  -ٕ
مجمكعة قيمة مف المعاجـ العممية العربية بجيكد طيبة مف مختمؼ مجامع 

المغة العربية، حيث كفرت ىذه المعاجـ مراجع لمقائميف عمى التعميـ 
. الجامعي كالترجمة كالتأليؼ العممي

ف " الترجمة اآللية"إف  -ٖ لييا أصبحت في متناكؿ اليد، كا  مف العربية كا 
استمرار النجاحات بيا، كتكفر الدقة كالمصداقية، كؿ ذلؾ يستمـز العديد 

 :مف األمكر منيا

إيداع جميع المصطمحات العممية العربية المكحدة مع مقاببلتيا  -
. األجنبية في قكاعد بيانات أك بنكؾ معمكمات الكتركنية

لجميع أشكاؿ  (ثنائية أك غيرىا)تكفير شيفرة رمزية محكسبة  -
 .حركؼ المغة العربية، كبالتالي مصطمحاتيا

 .إعداد برامج كلغات برمجة بالعربية -

تحديد أنماط إلدخاؿ البيانات العربية كاستخراجيا مف الحاسكب  -
خراج  ككحداتو الممحقة، كبالتالي التمكف مف برمجة إدخاؿ كا 

 ...البيانات باستخداـ الشاشة كالطابعة كالراسمة، 
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إمكانية أف يسمح النمط المكحد بكتابة الحركؼ المتشابكة إلنتاج  -
 .الكممة المناسبة كالمقصكدة

إمكانية أف يسمح النمط المكحد بكضع التشكيؿ المناسب كالكافي  -
 .عمى الحركؼ تجنبان لمغمكض كبالتالي الخطأ في الترجمة اآللية

ضركرة أف يسمح النمط بمقابمة الشيفرة لمحرؼ العربي بالشيفرة  -
 .لمحرؼ األجنبي لمتمكف مف استخداـ المغتيف معان 

االستمرار في تطكير محتكيات معاجـ المصطمحات العممية،  -
 .كمنيا الحاسكبية، لمكاكبة أم جديد

  ،مف الميـ جدان أف يتصؼ العمؿ العربي، كخاصة مف خبلؿ المجامع
بالتنسيؽ القريب، كتكحيد الجيكد حتى ال تتضارب كال تكرر، كالقياـ بتكزيع 
المياـ بيف فرؽ ىذه المجامع، لكؿ ما يتقف أكثر، كالتزاـ الجميع بما ينتج 

عف كؿ طرؼ بعد إخضاعو لمتدقيؽ كالتحكيـ كأخذ الرأم مف المجامع 
األخرل، فيذا يسارع في اإلنجاز، كيتجنب االنفرادية كالتضارب، كيقمؿ 

. الجيد كيكفر الكقت
 

 :تضمف ىذا الموسـ المساىمات التالية: خامسالموسـ اؿ
. 29-5، ص1987محمد ظافر الصواؼ، . التقنيات الحديثة والمغة العربية، د (1)

:  ألخص ما جاء فييا بما يأتيمقدمةبدأ الباحث ب
استعممت كممة التقنية أك التقانة لتقابؿ كممة التكنكلكجيا التي يمكف أف  -ُ

أسمكب : نعرفيا بإيجاز بأنيا عمـ التطبيؽ، كتحمؿ اآلف معنى آخر ىك
عممي محدد كيستخدـ لغرض معيف، مثؿ تقنية الحاسكب، كتقنية 

 .الطباعة،كتقنية االتصاالت، ألخ
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لعبت تقنيات الطباعة كالحكسبة كاالتصاالت دكر كبير في نشر المغة  -ِ
 .كحفظيا كنقميا

فيي الكعاء الذم يحمؿ التقنيات .. دكر المغة في خدمة التقنيات كتقدميا  -ّ
 .كينقميا مكتكبة أك مطبكعة أك منطكقة أك مسجمة

 
: كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحث بالمحاكر كالنقاط اآلتية

 تقنية التنظيـ الدولي وطرؽ اتخاذ القرار :
كضع المصطمح العربي كاجب ال تنفرد بو المجامع العربية كال المنظمات  -ُ

كلكف مظمة ىذا الكاجب تتسع أك تضيؽ، فالمجامع تعني .. كال االتحادات
بجميع فركع المعرفة، كمنظمة المكاصفات تعنى بالفركع التطبيقية، 

كالمنظمات األخرل كاالتحادات تعني كؿ منيا بما يتعمؽ باختصاصيا، 
 .كمف الضركرم كجكد جياز مركزم ينسؽ بيف ىذه الجيات

 تقنية الطباعة 

مف األمثمة السمبية الناتجة عف الخكؼ مف استخداـ التكنكلكجيا، نذكر ما  -ُ
حارب عمماء الفقو في اآلستانة استخداـ المطبعة خكفان مف التشكيو : يمي

كالتدليس الذم قد يمحؽ بالكتب الدينية، كبذلؾ تأخر الدخكؿ الفعاؿ 
 عندما أنشأ محمد عمي باشا 1821لممطبعة إلى الببلد العربية إلى عاـ 

ككاف قد سبؽ إدخاؿ نابميكف لممطبعة عند غزكه مصر، إال . مطبعة بكالؽ
كىكذا بقيت الببلد العربية تكتب كتنشر بخط . أنو أعادىا معو عند رحيمو

اليد مدة ثبلثمائة كخمسيف عامان بينما كانت المطابع األكركبية تنشر العمـ 
. كالثقافة باألسمكب الحديث الكاسع

كاف التطكر التقني أسرع مف الخطكات التي قاـ بيا معيد الدراسات  -ِ
كاألبحاث لمتعريب لتطكير الخط العربي، فأبقى األحرؼ العربية كما ىي 
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بأشكاليا الجميمة كالمعتادة، دكف تطكيرىا كتطكيعيا لبلستخداـ التقني، إال 
–أف ىناؾ جيكد قاـ بيا معيد الدراسات كاألبحاث لمتعريب في المغرب 

بتطكير األحرؼ لبلستخداـ التقني في الطباعة، مما - عمى سبيؿ المثاؿ
يختصر الجيد الكبير الذم كاف يعانيو ضارب الراقنة العربية أك صفيؼ 

 .األحرؼ الطباعية

كمع كجكد الشكؿ المعتاد مف األحرؼ عمى لكحات المفاتيح، إال أف  -ّ
 .التقنيات الحديثة تقـك بتكفير باقي أشكاؿ الحرؼ الكاحد

  تقنية االتصاالت
ساعدت تقنية االتصاالت المغة العربية بسرعة االنتقاؿ الفائقة عف طريؽ  -ُ

الراديك حيث أصبح الكبلـ يصؿ مباشرة إلى كؿ منزؿ، كنقؿ الصكرة 
الممكنة أصبحت تصؿ إلى البيكت مف كؿ مكاف في العالـ كذلؾ عف 

 .طريؽ التمفاز
  تقنية الحاسوب
نما يسجؿ في داراتو  -ُ ال يكتب الحاسكب الحرؼ كما تطبعو المطبعة، كا 

كخاصتو الرئيسية ىي إمكاف . الكيربائية رقـ الحرؼ كما تحدده الشيفرة
عرض ما خزنو كفؽ نظاـ  أك أنظمة محفكظة فيو، ككفؽ أكامر تصدر 

مكاف التسجيؿ ال . إليو كمف خكاصو أيضان استيعابو الكبير لممعمكمات، كا 
نما عمى أقراص إضافية رقيقة مما يجعؿ  في ذاكرتو الرئيسية فقط كا 

كمف خكاصو أيضان سرعة . باإلمكاف حفظ مكتبة بكامميا في حيز صغير
مسحو أك استعراضو لممعمكمات المخزكنة فبل تستغرؽ قراءة الكممة سكل 

. أعشار الجزء مف المميكف مف الثانية
 .خدمة إظيار النتائج عمى الشاشات كالطابعات -ِ



 126 

ضركرة كضع مكاصفات خاصة بالحاسكب، تخص المصطمحات، لكحة  -ّ
 ..المفاتيح، كأمكر أخرل 

كىناؾ جيكد تبذؿ في بنكؾ عربية لممصطمحات تعمؿ ضمف إمكانات  -ْ
 :أكبر، كمنيا

" راب"حاسكب الجامعة العربية في تكنس الذم يخزف فيو مشركع  -
. مصطمحاتو الخاصة باالتصاالت البلسمكية

 .(باسـ)حاسكب المركز الكطني السعكدم لمعمـك كالتكنكلكجيا  -

حاسكب فراسكاتي الذم تخزف فيو مصطمحات معيد الدراسات  -
 . لمتعريبكاألبحاث

حاسكب المصطمحات ألغراض الترجمة لشركة سيمنز في ميكنخ  -
 .يخزف مكتب تنسيؽ التعريب مصطمحاتو فيو الذم

كىك . بنؾ األمـ المتحدة لممصطمحات كمنيا المصطمحات العربية -
إف ىناؾ حاجة لبذؿ جيكد جدية . يخدـ أغراض الترجمة ىناؾ

. لتحقيؽ التعاكف العربي في مجاؿ المصطمحات
 

: تضمف ىذا الموسـ المساىمات التالية: مفالموسـ الثا
 .132-115نبيؿ عمي، ص . المجامع العربية والحاسوب، د (1)

: كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحث بالمحاكر كالنقاط اآلتية
:  والحاسوب، وخدمة كؿ منيما اآلخر كثيرة، نذكر منياإف دواعي التقاء المغة-  1

 - إف المغة تجسيد لنشاط اإلنساف الذىني، كالحاسكب يحاكي بعض كظائؼ اإلنساف 
. كقدراتو الذىنية

 - . مراعاة كثير مف خصائص المغات البشرية في تصميـ لغات البرمجة
 - عمـ المسانيات، نظرية المعمكمات، نظرية األتمتة، : التطكر اليائؿ الذم حدث في 

تصميـ لغات البرمجة، نظـ التشغيؿ، تجييزات كمعدات الحاسكب، البرمجيات 
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. كتطبيقاتيا، عمـ اإلحصاء الرياضي كأساليبو في مجاالت التحميؿ المغكم
 - . انتشار الحكاسيب الشخصية كالحكاسيب فائؽ السرعة كفائؽ القدرة التخزينية
 - التكسع في نظـ الذكاء االصطناعي الذم تعد آليات التعامؿ المغكم مف أىـ 

. مقكماتو
 - . ظيكر النظـ اآللية الخبيرة التي تحاكي مياـ الخبراء مف بني البشر
 - . انتشار الحاسكب التعميمي في المغات كاإلنسانيات
 - . الترجمة اآللية كدكرىا في كسر حكاجز العزلة المغكية بيف الدكؿ

: لقد اتسمت عممية تعريب الحاسوب بمالمح رئيسة، مف أىميا-  2
 - اإلحبلؿ "بدأ استيعاب العربية في مجاؿ التقنيات الحديثة بأسمكب تعسفي غمب عميو 

، كالتبسيط الضار بالمغة، كالتحايؿ عمى القيكد الفنية، المقابؿ الصكتي "محؿ
بالحركؼ اإلنجميزية لمنصكص العربية، كذلؾ بدالن مف قكاعد التشكيؿ كاإلبداؿ 
. كاإلعبلؿ كالتقيد بعدد الحركؼ العربية كأشكاليا كأكضاعيا المختمفة كغير ذلؾ

 - ، كىذا في الحقيقة "استيعاب العربية آليان في اإلنجميزية"حدث ىذا األمر عمى قاعدة 
. عكس لمنطؽ األشياء

 - بدأت العممية بسطحية كاضحة في التعريب مف خبلؿ التركيز عمى الجانب الفني 
ىماؿ الجانب المغكم . لحركؼ المغة كا 

 - تكلي أمر التعريب مف قبؿ األجنبي بحثان عف تسكيؽ منتجاتو مف األجيزة 
كالبرمجيات، إال أف ىناؾ العديد مف المؤسسات كالمنظمات كالمراكز كالمؤتمرات 

. العربية الرائدة التي بدأت تتصدل ليذا األمر مع مركر السنكات
 - كاف ىناؾ غياب لمبحكث األساسية في حقؿ لسانيات الحاسكب العربية، ككاف 

اىتماـ الباحثيف غير العرب بالظكاىر الصرفية كالفنكلكجية كاإلعرابية لمغة العربية 
. أكبر مف اىتماـ الباحثيف العرب

 - كاف ىناؾ عدـ شمكلية في العممية، فكاف التركيز عمى برامج التطبيقات دكف 
. االىتماـ بالمعدات كنظـ التشغيؿ كغيرىا مف منظكمة الحاسكب

: ىناؾ عدة منطمقات أدت إلى تطوير الجيود في عممية التقاء العربية بالحاسوب، مثؿ -  3
 - . محاكلة فيـ األداء الشامؿ لمنظكمة المغة العربية عف طرؽ نماذج حاسكبية
 - . االىتماـ بالترجمة اآللية
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 - . االىتماـ باإلحصاء المغكم
 - . االىتماـ بقكاعد البيانات العربية كتعامميا مع النصكص الكاممة
 - . تطكر أساليب الذكاء االصطناعي في التعامؿ مع العربية
 - . االىتماـ بالمسانيات الحاسكبية في الجامعات كالمعاىد

المعارؼ المغوية " إف مما ينجح عممية معالجة العربية آليًا ىو نجاح تمثيؿ-  4
العربية المعجمية والصرفية والنحوية والفونولوجية والفونيتيكية والداللية 

بشكؿ دقيؽ يمكف النظـ اآللية مف التعامؿ معو بنجاح، وضرورة " السياقية
االىتماـ بالثورة المغوية الحديثة التي حدثت في العالـ منذ منتصؼ 

 .الخمسينات مف القرف العشريف وحتى اآلف
حدثت جيود كبيرة في مجاؿ الفيـ اآللي لمغة العربية المكتوبة، منيا النظاـ - 5

نبيؿ عمي، والذي يمخص بالشكؿ . الذي نتج عف جيود الفريؽ الذي ترأسو د
 .المبيف في الصفحة   مف الموسـ الثامف

لقد واجو الجيد المصطمحي والمعجمي العربي العديد مف التحديات - 6
 :والسمبيات، مثؿ

 - . إغفاؿ كاقع االستخداـ المغكم
 - . قصكر العمؿ المعجمي، كالذم يمثؿ ىياكؿ أساسية لمعمؿ المصطمحي
 - . جمكد آليات تككيف الكممات في المغة العربية
 - . انتشار ظاىرة الترادؼ المغكم
 - القيكد الناتجة عف غياب التشكيؿ، كبالتالي الغمكض في داللة المصطمح 

. الناتج
 - إىماؿ االستفادة مف الرصيد الرصيف لمعربية الكبلسيكية القديمة، كعدـ بذؿ 

. الجيكد إلكساب المفظ القديـ معاني جديدة
 - . ندرة التأليؼ كالترجمة العممي بالعربية
 - . إغفاؿ ثكرة المسانيات كالمعمكمات
 - . الحاجة اليائمة لممصطمح نتيجة لمثكرة المعمكماتية
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 - العزكؼ عف التدريس بالعربية في الجامعات كالمعاىد، مما يضعؼ الثراء 
. المصطمحي

ومما يساعد عمى إثراء الجيد المصطمحي العربي نذكر إنشاء بنوؾ لممصطمحات، وال - 7
 :بأس أف تتعدد وتتخصص، وقد حدث ىذا في كثير مف الجيود في الدوؿ العربية

 - . اقتناء مصادر المعمكمات مف الذخيرة المغكية بالمغات المختمفة
 - . تحميؿ المادة المصطمحية باستخداـ نظاـ آلي السترجاع مقاطع النصكص
 - . تكثيؽ المصطمح بشكؿ مبكب
 - . إخراج قكائـ لممصطمحات بشكؿ دقيؽ كمظير مشجع

 
 :تضمف ىذا الموسـ المساىمات التالية: عاشرالموسـ اؿ

إدارة ، (ندوة)ىوية األمة العربية اإلسالمية في مواجية التحدي العممي والتقنيات الحديثة  (1)
: الندوة

ىماـ . د.عبدالمجيد نصير، أ. د.أ:  محمد احمد حمداف، المشارككف. د. أ
 .60-43 ص ،1992غصيب،

: بدأ مدير الندوة بعدة مالحظات ىامة ألخصيا باآلتي
مكاناتنا لنساىـ بشكؿ فٌعاؿ في التقدـ  -ُ دعا إلى االنطبلؽ مف ظركفنا كا 

العممي كالتقني كتكظيؼ ذلؾ لخدمة أمتنا، مع المحافظة عمى ىكية األمة، 
كذلؾ بدالن مف التعذر بالصعكبات مف قبيؿ عدـ تكفر المناخ العممي أك 

. الدعـ المادم، 
دعا إلى تكطيف العمـك كالتقنيات الحديثة، مع المحافظة عمى القيـ كالتراث  -ِ

 .كاليكية

دعا إلى تكثيؽ التعاكف العممي كالتقيف بيف مختمؼ األفراد كالمؤسسات في  -ّ
الدكؿ العربية كاإلسبلمية، ففي ذلؾ تجنب لبلزدكاجية كالتكرار، كتكفير 

 .لمجيد، كتعظيـ لئلنجاز
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التأكيد عمى دكر العمماء العرب كالمسمميف في الميجر، كبناء جسكر  -ْ
 .التعاكف بينيـ كبيف بمدانيـ التي أنبتتيـ

إبراز دكر العمماء العرب كالمسمميف، قديمان كحديثان، في الداخؿ أك في  -ٓ
الميجر، كحصر إنجازاتيـ كتكثيؽ ذلؾ مف قبؿ مؤسسات تعنى بيذا 

 .األمر
ثـ قّدـ مدير الندوة المشارؾ األوؿ فييا األستاذ الدكتور عبد المجيد نصير، 

: الذي أتى عمى النقاط اآلتية
ىؿ العمـ ال كطف لو؟ كالجكاب ىك أف العمـ، أصبلن، ال كطف لو، -  1

ألنو يبحث في حقائؽ مجردة مف الحضارة كالمدنية المتعمقة باألشخاص 
إال أف كاقع الحاؿ يدلنا عمى كجكد خيط رفيع فاصؿ لمتميز . كالمجتمعات

فممعمـ نكية يعتصرىا مف . بيف األمـ المتقدمة عمميان في ىذا العصر
كبخاصة إذا . حضارة ذلؾ الشعب، كاتجاىاتو كفمسفتو كمبادئو كقيمو

كألف العمـ في اإلسبلـ عبادة، ". أخبلقيات العمـ"أضفنا إلى العمـ ما يسمى 
كليس تسمية أك كسيمة تدميرية، أك عممان ألجؿ العمـ، فإف اختيارات ىذه 

كليذا يمكف أف نقكؿ أف أمتنا العربية اإلسبلمية . األمة ستختمؼ عف غيرىا
مدعكة اليـك أف يككف ليا كيانيا العممي المتميز، كىكيتيا الكاضحة، منبثقا 

يمانيا باهلل كرسالتيا اإلسبلمية إلى الككف . ذلؾ مف قيميا كأىدافيا كا 
كيبلحظ أف أخذنا لآلداب كاإلنسانيات كأسباب المدنية عف الغرب ىك - 2

نعـ إف في األمر . أضعاؼ ما نأخذ عنو مف العمـك كالتقنيات كالمصانع
مؤامرة، كلكننا نساعد في تنفيذىا، لتظؿ أمتنا سكقان استيبلكية غير منتجة، 

كجامعاتنا بدالن مف أف تككف انبثاقان . تعتمد عمى عدكىا في أسباب حياتيا
عضكيا مف مجتمعاتيا تتفاعؿ مع حاجاتيا كتعينيا في حؿ مشكبلتيا 
كتأخذ بأيدييا إلى مستكيات التقدـ فإنيا صارت كباالن عمييا، إذ صارت 
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مؤسسات تفرخ التقميد لمغرب، كاالنبيار بعممو كحضارتو كفشمت في 
. استنبات العمـ كالتقنية

:  كيمكف تمخيص ىذه المشكمة بما يأتي- 3
المؤسسات العممية خارجة عف المجتمع، ليست جزءان عضكيان منو في -   أ

. إنشائيا كأىدافيا
االستغراب األكاديمي منيجان كخططان كبرامج كأىدافان، بؿ في ىيئات -   ب

التدريس كاإلشراؼ  
.  اإلدارم كاألكاديمي

االنغبلؽ األكاديمي لمجامعات كالمؤسسات العممية، كتحكليا إلى -  ج
مؤسسات بيركقراطية  

كىذه المؤسسات صارت منغمقة بدؿ .       ىيكمية تيتـ بديمكمتيا الكرقية
أف تككف منفتحة عمى     

.       المجتمع كىمكمو كقضاياه كتحدياتو
أنانية األكاديمييف كالباحثيف، كغمبة االىتماـ بالسيادة كالسمطة كجمع -   د

الماؿ عمييـ بدؿ  
.           تكريس أنفسيـ لمعمـ كاالختراع كاإلبداع

في التجربة اليابانية نجد أنيـ أرسمكا البعثات لمدة ال تزيد عف خمس عشرة - 4
، كعاد ىؤالء المبعكثكف، لينشئكا الجامعات كالبحكث (1885-1870)سنة 

أما نحف فبعد مئتي سنة مف البعثات، ال . كيقكدكا أمتيـ إلى التقدـ العممي
إف ىذه ليست دعكة إلى االنغبلؽ كلكنيا دعكة إلى التميز . نزاؿ حيث نحف

كعبلج ذلؾ بتقكية برامج الدراسات العميا لتككف عمى المستكل . كاإلبداع
العالمي حيث ال نحتاج إال إلى إرساؿ عدد قميؿ جدان كلفترات قصيرة كأف 

نحرص عمى أف يككف ىؤالء المبعكثكف مف الممتمئيف اعتزازان بأمتيـ، 
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كلقد آف األكاف . المدركيف لرسالتيا اإلنسانية، المستعصيف عمى الذكباف
. لكي ال يظؿ ىذا نزفان دائمان باتجاه كاحد

التحدم الصييكني كتقدمو العممي كالتقني، سكاءن كاف ذلؾ في مرحمة - 5
. الحركب، أك بعد ما يسمى السبلـ

: مقترحات نحك مستقبؿ مشرؼ- 6
كجكب إعادة النظر في أىداؼ التعميـ كالبحث، كربطيا عضكيان -   أ

. بالمجتمع كاإلنتاج كالتقدـ
تقكية برامج الدراسات العميا كالبحث العممي لتككف عمى المستكل -    ب

العالمي، مف أجؿ  
. االكتفاء الذاتي، كتشجيع اإلبداع

تقكية الركابط الداخمية بيف الدكؿ اإلسبلمية كالمؤسسات العممية - ج
فييا، كأف تصير المؤسسات المشتركة فاعمة حقان في الميداف، 

كال بد مف تبادؿ العمماء كالباحثيف . كليككف ىذا امتحانان لكجكدىا
. كالبرامج كالخطط كالنتائج

التركيز عمى ىمـك أكطاننا كشعكبنا كحميا، دكف االىتماـ بالتقميد - د
. األعمي، مع تكجيو القكل البشرية كالمصادر المادية نحك ذلؾ

تشجيع إقامة المصانع برأسماؿ مشترؾ بيف الدكؿ اإلسبلمية، - ىػ
. كتشجيع قياـ شركات إسبلمية متعددة الجنسيات

تشجيع األكقاؼ العممية غير المشركطة لدعـ البحث كالعمـ - ك
. كاإلبداع دكف حدكد

كضع برامج تربكية شاممة لمبيت كالمدرسة كالشارع إلعادة - ز
االعتزاز بيذه األمة، كتكجيييا نحك الصناعة كالعمـ كالتقدـ 

. التقني
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تأكيد ىكية األمة العربية اإلسبلمية في لغة العمـ بينيا كىي المغة - ح
. العربية، كمع االىتماـ بتراثيا المجيد كتنكعيا الفريد

. تكريـ اإلبداع كالمبدعيف مف عممائيا عمى مستكل األمة كاممة- ط
االىتماـ بالمبدعيف، بالكشؼ عنيـ في سف مبكرة، كرعايتيـ رعاية - م

. صالحة شاممة ألنيـ الدـ المتجدد كالشباب الدائـ
نشر الكعي بقضايا األمة مف كجية نظر إيجابية، كقابمية ىذه - ؾ

المشكبلت لمحؿ، بدالن مف سدؿ ظبلـ اليأس، كنشر أنفاس العجز 
 .في الصدكر كالعقكؿ

ثـ قّدـ مدير الندوة المشارؾ الثاني فييا األستاذ الدكتور ىماـ غصيب، الذي 
: أتى عمى النقاط اآلتية

ماذا تستطيع ىكية خصكصية : بعد مقدمة عف كاقع األمة، تساءؿ-  1
كاليكية العربية اإلسبلمية تقديمو لمتقدـ العممي كالتقاني؟ 

ما العمـ؟ كأجاب بأنو منظكمة منسقة كمكحدة لسبر غكر : ثـ تساءؿ- 2
الطبيعة، اعتمادان عمى طرائؽ تجريبية كعبلقات مكضكعية تكتشؼ تدريجيا 

التطبيؽ - بإيجاز أيضان –أما التقانة، فيي . كتؤكد بمنيجيات بحث محددة
كمع أف ". البحث"العممي في كسط اجتماعي ثقافي معيف الكتشافات العمـ 

المفيكميف متبايناف نظريان، إال أنيما مترابطاف في كاقع الحاؿ ترابطان جدليان 
تطكر العمـ .. قكيان، فالعمـ يكلد تقانات جديدة تسيـ بدكرىا في تطكر العمـ 

كالتقانة معان خاضع دكف أدنى ريب، إذا، لتأثير الكسط االجتماعي كالثقافي 
العمـ كالتقانة ليست  (أك عممية)كمعنى ذلؾ أف ظاىرة . الذم أنجبو

" أيديكلكجية"محايدة، فيي تعكس بعض الخيارة التي تككف بمجمميا 
كىنا بيت القصيد، ليذا ال بد مف كقفة متأنية نستشؼ فييا مدلكؿ . متكاممة

. ىذه المبلحظات العميقة
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نبلحظ أكالن أف الدعكة إلى العمـ كالتقانة، خصكصان في المنابر التي تناقش - 3
التنمية االقتصادية كالنظاـ الدكلي الجديد المزمع إنشاؤه، قد غدت اليـك 

كنبلحظ ثانيان أف العمـ ال يزيد . أشبو بالصيغة السحرية كالبمسـ لكؿ داء
نما يغير أيضان طريقة التفكير نفسيا في  عف كمية المعارؼ حسب، كا 

إنو يبير كيكلد " غربي"نبلحظ ثالثان، إذٌا، أف العمـ اليكـ . اإلنساف كالعالـ
بمعنى أف .. في نفكس الناس الرجاء كالثقة كاألمف، لكنو أيضان مرضي 

( 40)انفصالو عف القيـ كاألخبلؽ سمح لو بأف يخصص أكثر مف أربعيف 
. بالمئة مف إمكاناتو لممجيكد الحربي

إال أف أم منظكمة عممية ليست عامة كال " المحض"صحيح أف العمـ - 4
محايدة، فبل بد مف إعادة النظر في األسس األخبلقية كالفمسفية التي أقيـ 

كىنا تستطيع . عمييا العمـ، كتكييؼ عبلقاتو مع المجتمع كالطبيعة
رثيا الثقافي كىذا تحد . حضارات أخرل تقديـ الحمكؿ بعكدتيا إلى ركحيا كا 

. بارز لنا
نما العثكر عمى حمكؿ أصيمة - 5 فميس المطمكب طبعان رفض الحداثة، كا 

كمبدعة، خصكصان أف  
البمداف الصناعية ال تشجع عمكمان التقدـ العممي في العالـ الثالث إال إذا 

كانت الخيارات متطابقة مع تصكرىا النظرم الخاص كمصالحيا 
المطمكب، بعبارة أكثر تحديدان، انتياج سياسة جديدة في . االقتصادية

المجاؿ الثقافي التربكم تسيـ في تغيير عبلقة القكل الراىنة التي تحافظ 
عمى تبعية العالـ اإلسبلمي لمتقانة الخارجية بؿ تزيد منيا، فتحكؿ بذلؾ 

. دكف اكتشاؼ بدائؿ مستقمة
حيث : ال يستطيع العالـ اإلسبلمي كىك يؤكد نفسو أف ينغمؽ، إذان سيككف -ٔ

أف العزلة تعني المكت المحقؽ في المجاؿ العممي، ناىيؾ عف أىف عالمية 
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االقتصادم المتزايدة تميؿ إلى الحد أكثر فأكثر مف استقبلؿ الحككمات 
لقد أقيمت جميع . كىكذا غدت دائرة المبادرة كاالستقبلؿ ضئيمة. الكطنية

: الحضارات الكبرل عمى المككنات الثبلثة الجكىرية لمطبيعة اإلنسانية
، "المعرفة"فالعمـ كالتقانة يندرجاف في باب . المعرفة كالعمؿ كالكجداف

يتطابؽ مع الكعي المتزايد بالمسؤكلية االجتماعية لكؿ فرد، " كالعمؿ"
. ينطكم عمى القناعة الركحية كاالستمرارية الثقافية" الكجداف"ك

التحدم ىنا أف نربط بإحكاـ بيف ىذه المككنات الثبلثة، متجاكزيف حالة  -ٕ
يجاز . الجمكد كالسبات التي استطاع ابف خمدكف أف ييعبر عنيا بببلغة كا 

كالتحدم أيضان تحديد التكازف بيف ىكية األمة كضركرة التغيير كالتكاصؿ 
. بيف األصالة كالتجديد.. الثقافي 

 
تضمف ىذا الموسـ عدة مساىمات نأتي عمى ذكرىا تباعا : رابع عشرالموسـ اؿ
 :كما يأتي

جياد عبداهلل، . خمدوف طبازة، أ. المغة والثقافة العربية في عصر اإلنترنت، د (1)
. 34-11، ص 1996

: كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحثاف بما يأتي
تعتبر اإلنترنت بيئة ككسيمة كأدكات لنقؿ كتبادؿ المعمكمات بشتى أنكاعيا 

بيف المستخدميف في طكؿ العالـ كعرضو، كعمى خبلؼ كؿ كسائؿ نقؿ 
المعمكمات األخرل، فقد اخترقت ىذه الكسيمة كؿ الحكاجز السياسية كالثقافية 

كاالقتصادية كالعممية، كىي متاحة لجميع أنكاع البشر دكف تمييز، ككانت فكرة 
، كبدأ التكسع كاالنتشار ليا بشكؿ أكبر مع عاـ 1969بزرتيا األكلى عاـ 

، كتنكعت خدماتيا لتشمؿ البريد االلكتركني، كتبادؿ المعمكمات 1985
بمختمؼ صكرىا مف نص كصكرة كصكت كحركة، كالمجمكعات اإلخبارية، 
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كالمحادثة كمجمكعات النقاش، كقكاعد البيانات، كعرض الصحؼ كالمجبلت، 
كنقؿ خدمة اإلذاعة كالتمفاز، ككثير غيرىا، كجاء ىذا كمو مع ظيكر شبكة 

WWW كحتى غدت مف أىـ الكسائؿ اإلعبلمية كاإلعبلنية كالتسكيقية ،
: ثـ تطرقا إلى النقاط اآلتية. كالمعرفية اليائمة

اإلنترنت كسط إعبلمي كاسع يخترؽ كؿ الحدكد كيقصر المسافات كيحرر  -ُ
 .مف كؿ القيكد

أكاديمي عممي، إعبلمي إخبارم، : أما محتكل اإلنترنت فيمكف أف يككف -ِ
سياسي تاريخي، حضارم فمسفي، عقائدم كديني، أدبي فني، تكثيقي 

 ...معمكماتي، رياضي كترفييي، تجارم تسكيقي كاستثمارم، 

لئلنترنت بعد حضارم ىاـ جدان يعتمد عمى المحتكل كأسمكب كأىداؼ  -ّ
 .االستخداـ

أضافت اإلنترنت عددان كبيران مف المصطمحات كالكممات لقكاميس المغات  -ْ
 .المختمفة، كمنيا العربية، ككثير منيا يستخدـ مكحدان بيف جميع المغات

 !!إنياء عالمية اإلنترنت -ٓ

إال أف تقنيات اإلنترنت في األساس كضعت بالمغة اإلنجميزية، كيركز  -ٔ
المغة العربية "الباحثاف عمى ثبلثة محاكر ميمة كذات صمة بمكضكع 

 ".كاإلنترنت

ذا كجد فيستند لقكاعد لغة عربية(1996)قميؿ جدان : المحتكل - . ، كا 
أغمبيا غير معرفة، حتى لك كانت كاجية : البرامج المستعرضة -

 .االستخداـ معربة

المقصكد نشر المعمكمات العربية بالعربية، : النشر االلكتركني -
كماذا تدعـ، كنقؿ النص العربي  (HTML)كالمغات المستخدمة 
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( 1996)كاقترح الباحثاف . كصكرة منتجة عمى أساس لغة عربية
 :بعض الحمكؿ

.  لمعربيةHTMLدعـ لغة  - أ
دعـ نظـ التشغيؿ المنتجة لصفحة المحارؼ العالمية  - ب

 ".يكنيككد"المكحدة 

تدعـ  (Search Engines)إنتاج محركات بحث - جػ
. البحث كالفيرسة المصرفية بالعربية

ذك عبلقة بالعقيدة كالثقافة كالقيـ قبؿ المغة، ): المحتكل المتطرؼ -
أشار الباحثاف إلى أنكاع عديدة  (كيختمؼ مف دكؿ إلى أخرل

رغـ كجكد مثيؿ ليا عمى بعض الفضائيات )تنشر عمى اإلنترنت 
: مثؿ  (كاألقراص المدمجة

. المحتكل الجنسي اإلباحي مف نصكص كصكر - أ
 .النصكص كالصكر التي تشجع عمى العنؼ - ب

. مبادئ جماعات محددة كآراءىا- جػ
أدبيات سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية أك عقائدية  - د

 .تتعارض مع مبادئ كسياسات سمطات أك أشخاص

كيرتبط بذلؾ مكضكع الرقابة كمدل نجاحيا، كمكضكع المنع 
. عمى القاصريف دكف الكبار

: أمثمة عمى المحتكل العربي عمى اإلنترنت -
(. 1996)المحتكل عمكمان ضئيؿ جدان  - أ

تعتبر عممية تنمية ىذا المحتكل مسؤكلية القطاع  - ب
الحككمي كالقطاع الخاص مف مؤسسات سياسية أك 

 ...اقتصادية أك تعميمية أك إعبلمية أك ثقافية
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: ىناؾ مكاقع الكتركنية مختمفة تنشر محتكل بالعربية- جػ
محتكل سكاني، 

جغرافي، إحصائي، اقتصادم، سياسي، طبلبي، النقاش 
.. كالحكار، تجارية،  سياحية، 

ىناؾ مكاقع المطبكعات إعبلمية لمصحؼ كالمجبلت  - د
. كككاالت األنباء

 
كخمص الباحثاف إلى أنيما ينظراف بأمؿ إلى مستقبؿ التعامؿ العربي مع  -ٗ

: اإلنترنت، كقدما عدة تكصيات كما يأتي
تكجيو المزيد مف الجيكد إلنشاء مزيد مف الصفحات المرجعية  -

، مع التركيز عمى تقديميا (إنترنت)ذات الطابع العربي في فضاء 
. بالعربية

دعكة مراكز البحكث كالييئات الجامعية كالتعميمية العربية إلى  -
لبث حصيمتيا  (إنترنت)االستفادة مف اإلمكانات التي تتيحيا 

 .المعرفية كتقديميا لمعرب كلممجتمع العممي العالمي

دعكة مراكز البحكث الحاسكبية العربية، ككذا شركات الحاسكب  -
العربية، إلى تركيز الجيكد البحثية في اتجاه تطكير التقنيات 

، كبخاصة تمؾ التي تؤدم إلى زيادة (إنترنت)المعنية كتعريبيا بػ 
 .التعامؿ الحاسكبي مع العربية كمغة طبيعية

دعكة مجامع المغة العربية في الدكؿ العربية كافة إلى بذلؾ الجيد  -
لنشر مادتيا المعرفية المتعمقة بالمغة  (إنترنت)لبلستفادة مف 

 .العربية مف خبلليا
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، كبحيث (إنترنت)التأكيد عمى أىمية التعامؿ بعقمية منفتحة مع  -
. يتـ منع األجزاء غير المقبكلة بدالن مف منع الشبكة ككؿ

 
إبراىيـ بف . د. المعاجـ العممية العربية المختصة ودور الحاسوب، أ(2)

. 54-35، ص 1996مراد، 
 :كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحث بالنقاط اآلتية

قكاـ عمـ المعجـ المفردات، فإف نظرية المعجـ ىي نظرية المفردات،  -ُ
كالمفردات ىي الكحدات المعجمية، كالكحدة المعجمية العامة ىي المفظ 

المغكم العاـ القابؿ لتأدية الكظيفة األدبية، كالكحدة المعجمية 
: المخصصة ىي المصطمح، كالمعجمية العامة تتفرع بدكرىا إلى اآلتي

معجمية عامة نظرية، تبحث في الكحدات المعجمية العامة مف  - أ
. حيث ىي كيانات مجردة معقدة

معجمية عامة تطبيقية، تبحث في الكحدات المعجمية العامة مف  - ب
 .حيث ىي مككنات لممعجـ المدكف

: كتتفرع المعجمية المختصة إلى 
، كىي تبحث "المصطمحية النظرية"معجمية مختصة نظرية كىي  - أ

. في المصطمحات مف حيث ىي كيانات مجردة معقدة
كىي " المصطمحية التطبيقية"معجمية مختصة تطبيقية، كىي  - ب

تبحث في المصطمحات مف حيث مناىج تقييسيا، كمناىج 
 .تكنيزىا، جمعان ككضعان 

الحكسبة "صمة المعجـ المختص بالحاسكب، أك بما يمكف تسميتو  -ِ
كيندرج ىذا في مبحث  (Linguistic Computerization)" المسانية

لكف ىذه الصمة " آخر أعـ منو ىك صمة المسانيات بالتقنيات الصناعية
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قد امتدت كتكسعت في العصر الحديث كخاصة نتيجة المعالجة اآللية 
. أك ما سميناه بالحكسبة المسانية. لمغة

عمى أف الحكسبة المسانية ال تكفي كحدىا لتأليؼ معجـ جيد، ذلؾ أف  -ّ
المعجـ المدكف ينتمي إلى المعجمية التطبيقية، كىذه ال يمكف ليا أف 
تنفصؿ عف المعجمية النظرية، فإف مف الخطأ الفادح االعتقاد بأف 

كىذا االرتباط . منفصمة عف النظرية المعجمية" الصناعة المعجمية"
بيف النظرية كالتطبيؽ في تأليؼ المعجـ ضركرم إلنتاج المعجـ 

الجيد، كىك المكجو أيضان لمحكسبة المسانية المعجمية، إذ دكف االعتماد 
عمى أسس نظرية كاضحة في عمـ المعجـ تصبح الحكسبة عمبلن 

 .شكميان قائمان عمى النقؿ كالتقميد

لكف . فالحكسبة إذف مشتركة بيف المعجمية العامة كالمعجمية المختصة -ْ
مجاالت تطبيقيا في المعجمية المختصة أكسع مف مجاالت تطبيقيا 

كنخص بالذكر، فيما يمي، مف مجاالت تطبيؽ . في المعجمية العامة
 :الحكسبة في المعجمية المختصة، ثبلثة مجاالت ميمة

كىذا مف مباحث المعجمية المختصة " التكليد المصطمحي"مجاؿ - أ
النظرية كليس مف مباحثيا التطبيقية، إف القكاعد المتاحة في 
كىي . العربية لمتكليد المعجمي تبمغ خمس عشرة قاعدة عمى األقؿ

كىذه القكاعد . قكاعد طبيعية تشارؾ فييا العربية غيرىا مف المغات
: تنتمي إلى خمسة أنكاع أساسية مف التكليد، ىي

كيشتمؿ عمى خمس قكاعد عمى األقؿ، ىي : التكليد الصكتي- 
. اإلبداؿ، كالقمب، كالتماثؿ، كالتبايف، كاإلقحاـ

كيشتمؿ عمى أربع قكاعد ىي االشتقاؽ كالنحت، : التكليد الصرفي- 
. كالتركيب، كالمعجمة
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كيشتمؿ عمى قاعدتيف ىما المجاز، كالترجمة : التكليد الداللي- 
. الحرفية

كيشتمؿ عمى قاعدتيف ىما االرتجاؿ الحقيقي : التكليد باالرتجاؿ- 
. كاإلتباع

. كيشتمؿ عمى قاعدتيف ىما المعٌرب كالدخيؿ: التكليد باالقتراض- 
 

كاألصكؿ التي تتخذ منطمقات لمتكليد االشتقاقي ثبلثة أصناؼ متفاكتة 
: األىمية بالنسبة إلى االستغبلؿ الحاسكبي

األصكؿ الجذعية- األصكؿ الجذرية  - 
 األصكؿ األجنبية - 

كأىـ ىذه األصناؼ الثبلثة بالنسبة إلى الحاسكب ىك الصنؼ الثاني، 
كىك مشتمؿ عمى خمسة أنكاع مف . أم صنؼ االصكؿ الجذعية

أربعة منيا تمثميا المقكالت المعجمية التامة، كىي األسماء : األصكؿ
كاألفعاؿ كالصفات كالظركؼ، كالصنؼ الخامس تمثمو الكحدات 

كىي تشمؿ " األدكات"المعجمية غير التامة، كىي تنتمي إلى مقكلة 
الحركؼ بمختمؼ أنكاعيا، كالضمائر، كأسماء اإلشارة، كأسماء 

إف التكليد االشتقاؽ ىي ثبلثة عشر، . المكصكؿ، كاألفعاؿ الناقصة
اشتقاؽ  (1): منيا أربعة تظير في الكحدات المعجمية العامة كىي

اشتقاؽ فعؿ مف صفة  (3)اشتقاؽ فعؿ مف اسـ؛  (2)ًفٍعؿ مف ًفٍعؿ؛ 
كاألنكاع الباقية . اشتقاؽ ًفٍعؿ مف أداة (4)؛ (مثؿ حكسب مف حاسكب)

الصالحة لبلستغبلؿ الحكسبي لتكليد الكحدات المعجمية المخصصة 
كما ذكر أف ىناؾ اثنا عشر نكعان مف أنكاع . (انظر المكسـ)تسعة 

. االشتقاقات األخرل غير منتج أك مجدم
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إف القابمية االشتقاقية يمكف أف تنجز حكسبيا اعتمادان عمى برمجة 

ىك - باعتبارىا لغة سامية-مسبقة، كما يسيؿ إنجازىا في العربية
اطراد الظكاىر القياسية في االشتقاؽ فييا، فيذه إذف عممية حكسبية 

التكليد "أكلى تنجز في المعجمية المختصة في مجاؿ أكؿ ىك 
عمى أف ىذه العممية ذات صمة كثيقة بعممية حكسبية ". المصطمحي

كىذه . ثانية ضركرية لتأليؼ المعجـ المختص، كىي عممية التكنيز
العممية ذات صمة بركنيف ميميف أساسييف مف أركاف المعجمية 

المختصة التطبيقية، ىما ركف الجمع، كركف الكضع، كىما المجاالف 
 .الثاني كالثالث مف مجاالت تطبيؽ الحكسبة في المعجمية المختصة

كالجمع ركف تطبيقي أساسي يبدأ بو التأليؼ : مجاؿ الجمع- ب
المعجمي عامة، سكاء كاف المعجـ لغكيان عامان أك كاف المعجـ 

كالجمع ىك تككيف المدكنة التي يشتمؿ عمييا المعجـ . مختصان 
: كىك يقكؿ عمى أساسيف. المؤلؼ

كىي المظاف التي يرجع إلييا المؤلؼ المعجمي : المصادر- 
. لجمع مصطمحات المجاؿ العممي الذم يريد تخصيص معجمو لو

كالمصادر التي تعتمد إذف في المعجمية المختصة التطبيقية 
كالثاني تمثمو المصادر . األكؿ تمثمو مصادر العمـ التراثية: صنفاف
. الحديثة

لممفردات تصنيؼ إما بحسب التخصيص : المستكيات المغكية- 
كالتعميـ، مف الفصاحة كىي حسب ىذا التصنيؼ الثاني أربعة 

: مستكيات كما يأتي
المكلد    (2)الفصيح    (1)
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 .العامي (4)األعجمي    (3)
كالكضع ىك إنجاز المعجـ المدكف أك تأليفو . مجاؿ الكضع- جػ

فتصبح الكحدات المعجمية المخصصة التي جمعت، مداخؿ 
معجمية ليا كظائفيا في كتاب مدكف بعد أف كانت مخزنة في 

:  يقـك عمى أساسيف– مثؿ الجمع –كالكضع . مكنز ما
كىك المنيج الذم يتبعو مؤلؼ المعجـ المختص : الترتيب -  

في تبكيب مداخؿ معجمو كتصنيفيا، كىناؾ األكؿ ىك الترتيب 
كال . عمى حركؼ اليجاء، كالثاني ىك الترتيب بحسب المكاضيع

شؾ أف لمحاسكب في الترتيب دكران أساسيان ألنو ينجز في دقائؽ ما 
. ينجز باليد في أياـ

( 1)كلمتعريؼ في المعجـ عامة صنفاف كبيراف : التعريؼ -  
 التعريؼ المنطقي أك المكسكعي (2)التعريؼ المغكم أك المفظي 

قد رأينا فيما تقدـ أف لمحاسكب دكران في المعجمية المختصة النظرية  -ٓ
كمف أىـ المجاالت التي يستعمؿ . كفي المعجمية المختصة التطبيقية

فييا الحاسكب في المعجمية المختصة النظرية مجاؿ التكليد، فإف 
باعتماد مختمؼ الكسائؿ فييا، كخاصة - الطاقات التكليدية في المغة

ال يستكعبيا الذىف المجرد كال يستطيع العمؿ اليدكم تتبعيا - االشتقاؽ
كحصرىا، بينما الحاسكب يستطيع استيعابيا في ظرؼ كجيز كيستطيع 

كلمحاسكب مجاالت استعماؿ كثيرة، مف أىميا . تتبعيا كحصرىا
التكنيز المصطمحي الذم يؤدم إلى تأليؼ المعاجـ العممية المختصة، 

 .التي يعتمد في جمعيا ككضعيا ىي أيضان عمى الحاسكب
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. مأموف حّطاب، أ.  التحميؿ الصرفي المغة العربية باستخداـ الحاسوب، أ(3)
. 66-55، ص 1996حساف عبدالمناف، 

 :كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحثاف بالمحاكر كالنقاط اآلتية
: ممخص . أ

تعرض ىذه الكرقة تجربة دار حكسبة النص العربي لبناء محمؿ صرفي 
باستخداـ الحاسكب مف خبلؿ حكسبة القكاعد التي يبنى عمييا التحميؿ 

لقد جرت محاكالت عدة حتى . الصرفي، دكف الحاجة إلى استخداـ المعجـ
اآلف لتكظيؼ الحاسكب في خدمة المغة العربية، خاصة في مجاؿ 

الصرؼ، كقامت شركات حاسكب كأفراد كجامعات ببناء محمبلت صرفية 
. كدراسات حكؿ المكضكع، كتعتمد البرامج المكجكدة حاليان عمى المعجـ

حيث تـ إدخاؿ مادة المعاجـ كميان أك جزئيان لمرجكع إلييا عند تحديد جذر 
كعممنا ىذا يعتمد نظريتنا أف في المغة العربية ما نسميو . الكممة كاشتقاقاتيا

تحكـ تركيب الكممة مف حيث تكزيع الحركؼ كاستخداميا، " أنساقان داخمية"
كىدفنا أف نصؿ إلى القكاعد التي تحكـ ىذه األنساؽ، ثـ بناء أسس 

كقد أمكف ". التحميؿ الصرفي"رياضية يمكف حكسبتيا كاعتمادىا لمعالجة 
كضع قكاعد لكؿ كزف صرفي عمى حدة، بحيث تتـ عممية التحميؿ الصرفي 
دكف استشارة المعجـ، لكننا لـ نجد اضطرادان لقاعدة معينة يمكف أف تنطبؽ 

كمع كجكد القكاعد المذككرة لمقياـ . عمى األكزاف الصرفية بشكؿ عاـ
بالتحميؿ الصرفي آليان فإنو ال غنى عف استشارة المعجـ في النياية كذلؾ 

تمييز العربي مف غير العربي، : ألمريف لـ نتمكف مف حكسبتيما كىما
 .كتحديد المستخدـ مف غير المستخدـ مف صيغ تصريؼ المادة آليان 

 :تعريؼ المحمؿ الصرفي. ب
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كالمقصكد بالمحمؿ الصرفي أنو برنامج حاسكب يقكـ بعدة كظائؼ آليان، 
: لمعرفة تداخؿ المباني كالمعاني، كأبرز ىذه الكظائؼ

يحمؿ الكممة إلى الجذر الثبلثي أك الرباعي أك الخماسي، مبينان  -
األصؿ الذم عميو الكممة، كمبينان الزيادة التي أحدثت في ىذه 

. الكممة
يبيف ما زيد عمى الكممة مف تأثيرات خارجة عف الكممة نفسيا،  -

كتطرأ ىذه الزيادة كما ىك معركؼ في بداية الكممة أك نيايتيا، 
 .كتككف أحرفان عارضة أك ضمائر متصمة

 .يبيف الكزف الذم عميو الكممة، أمجردة كانت أـ مزيدة -

يتمكف مف صياغة أمثمة كثيرة عمى كزف معيف مف األصؿ  -
تعميمي، أك صياغة داللية في : المعركض عميو، كذلؾ ألمريف

 .النص

 .يرجع الحركؼ المنقمبة إلى أصكليا، مدركان مكاضع ذلؾ -
: فوائد ىذا البرنامج ومجاالتو. جػ

خدمة المعاجـ ككتب النحك الصرؼ  -
مف حيث األصالة  - أ

 مف حيث طرؽ التأصيؿ - ب

مف حيث االختبلفات - جػ
كجكد المحمؿ الصرفي عامؿ ميـ في إنتاج : مجاؿ المكسكعات -

كثير مف تطمعات العامميف نحك المكسكعات، ألنو بسيكلة يمكف 
أف يرتب أجزاء كعشرات اآلالؼ مف الصفحات ضمف الفائدة 

. المكجية فيو
 مجاؿ الفيرسة في غير المكسكعات -
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 مجاؿ استرجاع المعمكمات المترابطة المعاني مف كتب التراث -

 مجاؿ التعميـ -

 مجاؿ مشاريع كبرامج الحاسكب التي تقكـ عمى المحمؿ الصرفي -

برنامج ضبط النص كتشكيمو  - أ
 برنامج ترجمة النصكص - ب

برنامج المصحح اإلمبلئي - جػ
 مجاؿ المسح الضكئي لمحركؼ كالتعرؼ اآللي عمييا - د

: منيجنا في بناء المحمؿ الصرفي. د
إف أكؿ خطكة في ىذا العمؿ ىك تحميؿ بنية الكممة بتفصيميا آليان إلى 

مقاطع، ثـ إمرار ىذه المقاطع عمى قكاعد حاسكبية تحكليا إلى معادالت 
رياضية مف خبلليا يمكف لمحاسكب أف يتعرؼ عمى جميع الزكائد في أكؿ 
الكممة ككسطيا كنيايتيا، كيمكف لو أف يتعرؼ عمى األكزاف، كيمكف لو أف 

كقد . يحمؿ األحرؼ مبينان ما انقمب مف حرؼ آخر ضمف عمؿ معينة
كاجيتنا المشكبلت المتكقعة التي قد تقؼ أما ىذا البرنامج، ككضع اليمزة، 

عبلؿ الحركؼ، كالزيادات  كعبلمات اإلعراب، كشذكذ التصريؼ، كا 
لكف تـ تجاكز ىذه المشكبلت . كغيرىا.. الطارئة، كتداخؿ األكزاف 

بكساطة مجمكعة القكاعد التي تـ بناؤىا حاسكبيان إلتماـ ىذا العمؿ كىي 
: كما يمي
قكاعد أكزاف المغة العربية  -
 قكاعد تحميؿ السياؽ -

 قكائـ الشذكذ -

 قكاعد معرفة مكاضع اإلعبلؿ كاإلبداؿ في الكممة -
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أما بالنسبة الختبلؼ النحكييف كالمغكييف في األكزاف كما سبؽ مف  -
ذكر ليذه اإلشكاالت، فقد كافقت قكاعدنا آراء بعضيـ، كىي في 

اعتقادنا أنظميا كأدقيا لمكافقتيا النسؽ القاعدة في المحمؿ 
 .المصرفي

، إضافة إلى قكائـ وقد قمنا ببناء نظاـ خبير يحتوي ىذه القواعد كميا. ىػ
كذلؾ . ++Cتشمؿ األدكات كالحركؼ كقكائـ الكممات الشاذة باستخداـ لغة 

 .LISPلتجاكز بطء استخداـ لغات الذكاء االصطناعي مثؿ 
 :تطوير ىذا البرنامج  . ك

يمكف تطكير ىذا البرنامج لمتيسير عمى الباحثيف، كال سيما العامميف في 
مجاؿ كتب التراث، أك الرسائؿ العممية، أك الكتب التي يعتني أصحابيا 

 .ببناء الفيارس كتقديـ المعمكمات

 
، ص 1996اسحؽ عمي حبيبي، . ـ  التقنيات الحديثة وآفاقية العربية،(4)

67-141 .
: كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحث بالمحاكر كالنقاط اآلتية

: بدأ بممخص اشتمؿ عمى النقاط اآلتية
يمقي الباحث نظرة شاممة عمى القضية الرئيسية كىي عدـ استعماؿ  -ُ

العربية في المجاالت التقنية كأسبابيا كعالمية اإلنجميزية بسبب بساطة 
ثـ يسمط الضكء عمى الجذكر كالصيغ : نظميا لممصطمحات التقنية

بترتيبيا في الفئات المنظمة لكي تككف ىي أساس البحث عف مزايا 
. النظـ الحالية كإليجاد النظـ الجديدة

كتناظر  (2)تمديد الجذكر  (1)كبيذا تنشأ أربعة نظـ رئيسية كىي  -ِ
كتأكيؿ الحاؿ التي تثبت قدرة  (4)كالتركيب اإللصاقي  (3)الصيغ 
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العربية عمى تعريب كؿ كممة أجنبية تعريبان أيسر فكريان دكف فقداف أم 
حرؼ صحيح مف الكممة األجنبية كترجمة المصطمحات العممية 
. كالتقنية المتجانسة كالمتشابية لمقاببلتيا اإلنجميزية بكؿ دقة كميزة
باختيار ىذه النظـ، يمكف العربية اجتياز جميع ثغرات الماضي 

عادة مجدىا في سنكات قميمة قادمة كي تككف لغة  بالقفزات اليائمة كا 
 .عالمية ثانية قبؿ طمكع القرف الحادم كالعشريف

في بنية الكممات  (األلؼ كالكاك كالياء)ككذلؾ سنبلحظ دكر األكم  -ّ
. العربية كقكتيا البلمحدكدة في صياغة المصطمحات الجديدة

ىذه قضية لغة ليا أصالة كعراقة ما ىي القضية؟ وأضاؼ أف : ثـ تساءؿ
إنيا تكسعت . إنيا نشأت مف المغات اآلرامية كترتبت في البادية. كجماؿ ككماؿ

مع نزكؿ القرآف الكريـ كأصبحت لغة دينية لمبلييف المسمميف كال تزاؿ كستبقى 
إنيا ازدىرت كسادت عمى جميع المياديف في العصر العباسي، . ىكذا دائمان 

ترقت العربية التقنية إلى . نقمت العمـك إلييا مف البلتينية كالفارسية كالسنسكريتية
كلكف بعدئذ تباطأ تقدـ العربية تدريجيان حتى ضاؽ . قمتيا في ذلؾ العصر

نالت معظـ . عمييا الدىر تحت االستعمار كتكقؼ تقدـ العربية التقنية تقريبان 
الدكؿ العربية استقبلليا السياسي في منتصؼ القرف الحالي كلكف ما يزاؿ 

االستعمار المغكم سائدان بعد ال سيما في المجاالت التقنية سكاء في الجامعات 
أك في المكاتب، حيث اإلنجميزية أك الفرنسية كحدىا كسيمة تعميـ أك كاسطة 

. اتصاالت
 

ذا نظرنا إلى مجاالت استعماؿ المغة فنجد أف مجاؿ العمكـ كالتقنية  فاؽ  كا 
جميع المجاالت األخرل في عدة سنكات مضت كيتسع أضعافان مضاعفة كؿ 
يكـ ال يستطيع شعب حي أف يككف مقبكض اليديف كالعالـ حكلو يتقدـ تقدمان 
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إما إصبلح . كلمكاكبة ىذا التقدـ السريع ال بد مف اختيار أحد الطريقيف. سريعان 
المغة كتبسيطيا مع بقاء عناصر اليكية المغكية أك ترؾ المغة القكمية لممجاالت 
غير التقنية المستمر في حياتنا اليكمية، يمكف القكؿ إف المغة التقنية ستغمب 
. عمى جميع المياديف األخرل أم السياسية كاإلدارة كاآلداب كالفنكف الجميمة إلخ
كأم شعب يريد إبقاء ىكيتو ال بد لو مف تبسيط لغتو القكمية لئليفاء بمتطمبات 

ذا . الحضارة المعاصرة، متمشيان مع المغات المتقدمة مثؿ اإلنجميزية كالفرنسية كا 
لـ يمحؽ الشعب لغتو بالتقدـ المستمر فتتبلشى المغة كتككف ميتة أك شبو ميتة 

كلذلؾ قامت الشعكب . كما حدث لبعض المغات مثؿ البلتينية كالسنسكريتية
الكاعية بمعالجة الظركؼ الصعبة كأسست المعاىد لمبحكث المغكية عمى نيج 

. عممي
: ثـ انتقؿ إلى مجمكعة نقاط ىامة

: عالمية اإلنجميزية- 
  ثكرة صناعية  - أ

 االستعمار - ب

عصر انفجار المعمكمات - جػ
تمعب أمريكا دكران بارزان في تطكير . دكر القارة األمريكية في تطكيرىا - د

. اإلنجميزية ال سيما في تبسيطيا
: الحاسوب والطباعة- 

مع حمكؿ الحاسكب حدثت ثكرة عظيمة في العالـ، عرفت باسـ انفجار  - أ
رساليا كاسترجاعيا  المعمكمات، كىي تكافر المعمكمات كيسر تخزينيا كا 

.  بدقة كسرعة
 .تطكرت الطباعة تطكران ىائبلن كفاقت جميع مجاالت الصناعة األخرل - ب
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فتح الحاسكب مجبلن جديدان لتخزيف المصطمحات كالترجمة اآللية بيف  - ج
كلكف لبلستفادة الكاممة مف الحاسكب يجب إنشاء نظاـ . المغتيف

. كمنطؽ بيف المغتيف
: نيضة الخطوط الشرقية- 

 نقاط كالحرؼ البلتيني 5×7مصفكفة  . أ
قاـ معيد الدراسات كاألبحاث لمتعريب بالرباط بمساعي جميمة لتبسيط  . ب

 نقاط لغرض استعماليا 5×9الحركؼ العربية كمبلءمتيا في مصفكفة 
 .عمى الحاسكب

: التعايش مع اإلنجميزية- 
( word processing)مع تطكر الطباعة كتركيب الكممات 

بالحاسكب، يعمؿ أبناء كؿ لغة محمية عمى ترفيع لغتيـ كأقممتيا 
. لمتعايش مع اإلنجميزية

: مشكمة العربية- 
ساد االستعمار األكركبي عمى الكطف العربي في الماضي كبذلؾ لـ  . أ

.  تتطكر المغة العربية كما ينبغي
رغـ االستقبلؿ ال يزاؿ االستعمار المغكم سائدان عمى ببلد العرب كلـ  . ب

 .يحدث أم تقدـ سريع في مجاؿ العربية التقنية

إف تبسيط الخط العربي فتح مجاالن كاسعان الختياره عمى معظـ ) - ج
كلكف لـ يحدث . )(ماكينات الطباعة كانتفاعو بالحاسكب انتفاعان كامبلن 

. (أم تطكر مماثؿ في مجاؿ صياغة المصطمحات كالكتابة التقنية
: كىناؾ عدة عقبات تكاجو ىذا المكضكع

. حد عدد الحركؼ في الجذر -
 .عدـ كفاية المشتقات -
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 .مشكمة السكابؽ كالمكاحؽ -

 .غياب دقة التعبير في المصطمحات التقنية -

: التحديات الحاضرة- 
يصعب عمى القارئ العربي إيجاد المعادلة بيف المصطمحات .   أ

. اإلنجميزية كالعربية
لماذا يضيع الشباب العربي كقتو الثميف لمبحث عف المصطمحات . ب

العربية غير المتجانسة؟ لماذا ال يستعمؿ اإلنجميزية أك الفرنسية ذات 
المصطمحات المتجانسة التي تمكنو مف صياغة المصطمحات الجديدة 

 حاالن كالتعبير عف فكرتو بدقة ككضكح؟

عمينا أف نفعؿ شيئان . ال تجكز مبلمة الشباف العرب لفرارىـ مف العربية - ج
الحؿ الكحيد ىك الخركج مف . ما يمـز لجذبيـ إلى استعماؿ العربية

. المأزؽ إلى اآلفاؽ الجديد لتيسير العربية لؤلجياؿ القادمة
: النظاـ والمنطؽ- 

نشاء المنطؽ .   أ يحتاج الحاسكب إلى ترتيب البيانات ترتيبان كاضحان كا 
". تحميؿ النظـ"لتككيبيا إلخراج النتائج المرادة بيا، كنسمي كؿ ىذا بػ 

. النظاـ كالمنطؽ كالتحميؿ- كفي تشغيؿ الحاسكب تشيع المصطمحات
الجذر الثبلثي كممة . في العربية نظاـ لمجذكر كاالشتقاؽ كالتصريؼ. ب

 .بسيطة كقد جذب المغات األخرل إلى صياغة الكممات مثمو

: التطور عممية متواصمة- 
تتطكر المغة عبر القركف كفقان الحتياجات متكممييا كالتطكر ككبو .   أ

لـ تنشأ جميع الكممات كالصيغ . متكاصمة لمغات الحية (عممية)
كالمشتقات في يـك أك شير أك عاـ كاحد بؿ استغرقت القركف لتبمغ 

. المغة حالتيا المكجكدة
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تمديد الجذكر كتناظر الصيغ - كانتقؿ الباحث إلى تناكؿ النظـ. ب
كالتركيب اإللصاقي كتأكيؿ الحاؿ لتبياف  كيفية تكسيع النظاـ كالمنطؽ 
نشاء نظاـ متشابو بيف  يجاد حمكؿ شاممة لممصطمحات كا  في العربية كا 

 :المصطمحات العربية كمقاببلتيا اإلنجميزية كتسييؿ الترجمة بيا

 تمديد الجذور –النظاـ األوؿ 
فكرة الجذر -  أ

 مزيدات الثبلثة كالرباعي-  ب

تجميع الجذكر كمزيداتيا  - ج
الرباعي إلى المزيدة /تغيرات مف الثبلثي - د

يا أىؿ العمـ : كخرج مف كؿ ذلؾ باستنتاجات عديدة، ثـ أضاؼ
ىيا نخكض بحر الصرؼ العربي لمبحث عف . تعالكا معي: كالمغة

الدرر الثمينة كنفكر في إيجاد الصيغ الجديدة كما فعؿ أجدادنا في 
 .الماضي ككما نفعؿ في يكمنا ىذا إليجاد النظـ الجديدة لمحاسكب
واستمر الباحث بعد ذلؾ في تفعيالت لغوية تتعمؽ ببنية الصيغة 
 .وتحميميا، واالشتقاؽ، والتعريب،  مضمنًا ذلؾ في جداوؿ تفعيمية

 :النظاـ الثاني

االشتقاؽ األصغر مف الجذر ثميث الحرفي -  أ
جدكلة االشتقاؽ األصغر -  ب
مبلحظات حكؿ جدكؿ االشتقاؽ األصغر -  ج
تجميع المشتقات -  د

. كأضاؼ الكثير مف الجداكؿ كالتفعيبلت المغكية األخرل
  التركيب اإللصاقي–النظاـ الثالث 

اإللصاؽ في المصطمحات التقنية -  أ
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التراكيب المختمفة في العربية -  ب
التركيب اإلضافي  -  
التركيب الكصفي  -  
التركيب العددم  -  

كجكد التركيب اإللصاقي - ج
مزايا التركيب اإللصاقي -  د
كتابة التركيب اإللصاقي - ىػ

. ثـ أضاؼ مجددان الكثير مف الجداكؿ كالتفعيبلت المغكية األخرل
، مع تفصيبلت عف ذلؾ،  تأويؿ الحاؿ وتعريؼ الحاؿ–النظاـ الرابع 

. كأكرد أمثمة
 (األلؼ والواو والياء)لف أكوف مخطئًا إذ أقوؿ أف أوي : ثـ أضاؼ

إنيا سميت بحركؼ اعتبلؿ بسبب لينتيا . كراية لمعربية (معجزة)العربية آية 
في الحقيقة . كمركنتيا؛ كلـ نستعمؿ قكة األكم الخفية البل محدكدة حتى اآلف

. أنيا أكسير يجعؿ بنية الكممات الناقصة سالمة كيؤىميا لمتصريؼ كاالشتقاؽ
. إنيا إيقاع في غناء المغة العربية

: حيث تطرؽ إلى ما يأتي: التنظيـ والتطبيؽ- 
ضركرة النظاـ كالمنطؽ -   أ

العربية لغة منطقية -  ب
الترتيب في قاعدة البيانات -   ج
مماثمة بيف المصطمحات اإلنجميزية كالعربية -    د
تنظيـ المصطمحات -   ىػ

توافر المواـز األساسية - 
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مع حمكؿ الحاسكب حدثت ثكرة عظيمة في عالـ المعمكمات كيسر -   أ
رساليا كاسترجاعيا يسران كبيران  كاآلف أصبح . تخزيف المعمكمات كا 

تجيز مكاتب الشركات . الحاسكب جزءان الزمان ألم  مكتب معاصر
عداد  كدكائر الحككمة بشبكات مف الحاسكب لتككيب البيانات كا 

ال نجد في يكمنا ىذا أم . الفكاتير كالبكرصات كالتقارير كاالقتراحات
. مكتب خاليان مف الحاسكب إال نادران 

لقد سبؽ الذكر أف الحاسكب جاء بنعمة عظيمة في صكرة طباعة -  ب
. غرافية

فتح ىذا التطكر آفاقان كاسعة جديدة لنمك المغات القكمية كالمحمية -  ج
كتطكرت عددان مف  

يتنافس . البرامج العديد المسانية لتككيب الكممات عمى الحاسكب
المبرمجكف لتطكير الشبكات األسيؿ كؿ يـك بإدخاؿ منطؽ معقد في 
. الحاسكب التصاؿ الحركؼ كتغير شكميا حسب مكضعيا في المفظة

. تتكافر عدة برامج لمعربية المشكمة باإلعراب
لقد الحظنا أف المكاـز األساسية الختيار العربية في جميع - د

االستعماالت اليكمية متكافرة، ليس في جميع أنحاء الكطف العربي 
. فحسب، بؿ في أنحاء العمـ كميا

 
. 168-143، ص 1996نبيؿ عمي، .  الحاسوب والنحو العربي، د(5)

: كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحث بالنقاط اآلتية
تبدأ الدراسة باستعراض سريع لمعكامؿ التي أدت إلى زيادة أىمية المغة في - 1

عصر المعمكمات لتنتقؿ بعده إلى حديث مختصر عف مكقع النحك في 
منظكمة المغة ثـ إبراز خصائص النحك العربي ذات الصمة بالمعالجة 



 155 

 grammar modelsاآللية، بعدىا يتـ سرد النماذج النحكية المختمفة 
التي يمكف مف خبلليا تكصيؼ منظكمة النحك العربي بصكرة رسمية 

formal كذلؾ تحصينو لدخكلو مصاؼ العمـك المنضبطة كالذم بدكره يعد 
شرطان أساسيان لتعامؿ النحك مع الحاسكب مف خبلؿ الرياضيات كالمنطؽ 
كاإلحصاء، بعد ذلؾ يقـك الباحث باستعراض نتائج بحثو في تطكير نظاـ 
آلي إلعراب المغة العربية المكتكبة، كقد تمكف مف خبللو مف تطكير أداة 
برمجية ذكية لتشكيؿ الجمؿ العربية الخالية تمامان مف عناصر التشكيؿ 

بصكرة تمقائية، تنتيي الدراسة بمناقشة دكر المعجـ العربي في مساندة نظـ 
معالجة المغة العربية آليان ككيفية تطكير ىذا المعجـ لتمبية مطالب ىذه 

. النظـ
: تتضح أىمية المغة مف خبلؿ تتبعنا لمراحؿ تطكر نظـ المعمكماتية- 2

 numberففي البداية استخداـ الحاسكب كآلة لسحؽ األرقاـ - أ

crunching  كاقتصرت   تطبيقاتو عمى النكاحي التجارية ذات 
الطابع الرقمي كالعمميات الحسابية كالمنطقية  المحدكدة كذلؾ بيدؼ 

. إصدار الفكاتير ككشكؼ الحساب كقكائـ المرتبات كما شابو ذلؾ
في السبعينات تطكر الحاسكب ليصبح آلة لمعالجة المعمكمات -  ب

information processing كانتشرت نظـ معمكمات اإلدارة MIS .
إف اإلدارة الناجحة تحتاج إلى نكع جديد مف المعرفة يمتزج فييا ثالكث - ج

المعمكمة كالحكمة كالقدرة عمى اتخاذ القرار، كىك األمر الذم انتقؿ 
بآلتنا الفريدة مف ككنيا آلة لمعالجة المعمكمات إلى آلة لمعالجة 

، كعندىا حدثت المكاجية knowledge processingالمعرفة 
. الحاسمة بيف الحاسكب كمنظكمة المغة
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ككدليؿ عمى ما أحدثتو المغة في تطكير منظكمة الحاسكب نقدـ ىنا - 3
. تمخيصان لممقكمات الرئيسية لمنظكمة الجيؿ السادس لمحاسكب

 التنظير النحكم، كأعمف النحك Generative trendساد التكجو التكليدم - 4
التحميمي ىزيمتو الساحقة أماـ أصالة النحك التكليدم، كقدرتو عمى كشؼ 

 عائمة النماذج النحكية، كالتي تؤكد 3، يكضح الشكؿ "السر المغكم"بكاطف 
بما ال يدع مجاالن لمشؾ مدل الغنى العممي الذم فجره مفيكـ التكليد، 
ككيؼ تعددت الرؤل النظرية تياجـ المسألة النحكية مف زكايا متعددة 

. كبأىداؼ مختمفة
قاـ الباحث خبلؿ عشر السنكات المنقضية بمشركع بحثي طكيؿ األجؿ - 5

يعاكنو فيو فريؽ كبير مف المغكييف كميندسي الحاسكب بيدؼ تطكير 
سمسمة مف المعالجات اآللية تتعامؿ مع العربية المكتكبة غير المشككلة 

. ابتداء مف الحرؼ حتى السياؽ المتصؿ
: قاعدة البيانات المعجمية - 6

ال حاجة بنا أف نؤكد الدكر الياـ الذم يمعبو المعجـ في معالجة المغة - أ
العربية آليان بصفة عامة، كىك الدكر الذم يزداد أىمية بصكرة كبيرة 

. فيما يخص معالجة العربية غير المشككلة
كيمكف القكؿ إف نجاحنا في تطكير ىذا النظاـ اعتمد بصكرة أساسية - ب

 lexicalعمى بحكث متعمقة في مجاؿ الداللة المعجمية 

semantics .
المراحؿ المختمفة لتطكير المعجمية الحديثة،  (6شكؿ رقـ )كيكضح - ج

كيتضح منو أف التقنيات المبنية عمى قكاعد ذخيرة النصكص تمثؿ نقمة 
نكعية ساىمت بصكرة أساسية في نقؿ المعجميات مف ككنيا فنان 

. lexicology إلى ككنيا عممان منضبطان lexicographyكحرفة 



 157 

لقد زادت أىمية المعجـ في اآلكنة األخيرة بصكرة كبيرة بعد أف أصبح - د
قاسمان مشتركان في نظـ معالجة المغات الطبيعية آليان، مف تنسيؽ 
الكممات كنظـ استرجاع المعمكمات كتحميؿ النصكص كالفيرسة 

كاالستخبلص اآللي كقد تحدث كثيركف عف أكجو قصكر المعاجـ 
. 7العربية الحالية التي يمخصيا الشكؿ رقـ 

 
، ص 1996محمد زكي محمد خضر، . د. الحروؼ العربية والحاسوب، أ(6)

169-213 .
: كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحث بالنقاط اآلتية

إف االستعماؿ الرئيس لمحاسكب بالنسبة لمختمؼ المغات ال يزاؿ -  1
مجاؿ الكتابة، أما مجاؿ النطؽ كاألصكات فقد حدثف فيو تطكرات ميمة 
. خبلؿ العقكد األخيرة إال أنو ال يزاؿ محدكدان بالمقارنة مع مجاؿ الكتابة

كعمى ىذا فإنو سيتـ التركيز عمى مجاؿ الكتابة ىنا عمى أمؿ أف تككف 
ىناؾ فرص أخرل في المستقبؿ إف شاء اهلل تعالى لتناكؿ مكضكع النطؽ 

. لمغة العربية
: تطكرت فكرة كتابة الحرؼ العربي حاسكبيان مف خبلؿ- 2

 عندما صنعت أحزمة Line Printersاستخداـ الطابعات السطرية - أ
Beltsمف حركؼ طباعية عربية ككاف ذلؾ في نياية الستينات  .

استخداـ الشاشات المرئية حيث قامت الشركات بإنتاج شاشات - ب
لممستخدميف العرب تظير الحركؼ العربي بشكؿ مجمكعة مف النقاط 
المضيئة، كقد حدثت نقمة نكعية ميمة في منتصؼ السبعينات حينما 

قامت إحدل الشركات بإنتاج شاشة عربية بإمكانيا إظيار الحرؼ 
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العربي المتككف مف مصفكفة مضيئة بحيث يختمؼ شكمو حسب مكقع 
. الحرؼ مف الكممة العربية ذاتيان 

ثـ انتقمت الفكرة نفسيا بعد ذلؾ إلى الطابعات عند انتشار الطابعات - ج
. Dot Matrix Printersالنقطية 

ساىمت عدة منظمات كمؤسسات عربية كدكلية في بمكرة كاختيار مكاصفة - 3
المنظمة العربية : كمف تمؾ المنظمات. قياسية عربية مناسبة لمحاسكب

لمتربية كالثقافة كالعمكـ، كمعيد المسانيات في المغرب، كالمنظمة العربية 
لممكاصفات كالمقاييس، كالمنظمة السعكدية لممكاصفات كالمقاييس، كالمركز 

القكمي لمحاسبات االلكتركنية في العراؽ، كاالتحاد العربي لبلتصاالت، 
كمعيد الككيت لؤلبحاث، كشركة أليس بكندا، كمكتب ما بيف الحككمات 

. لممعمكماتية، كاالتحاد األكركبي لمصنعي الحاسكب
( ASMO 449 )449 المكاصفة القياسية رقـ 1981في عاـ - أ

 حرفان لبلستعماؿ 120كقد احتكت  (ISO/9036)كسجمت عالميان بػ 
 7)في حقؿ معالجة المعمكمات، كىي تحكم عمى سبعة أرقاـ ثنائية 

bits .)
( ASMO 662 )662 مكاصفة قياسية أخرل برقـ 1985في عاـ - ب

(. bits 8)ككانت ذات ثمانية أرقاـ ثنائية 
 ASMO )708 أقرت المنظمة لممكاصفات القياسية 1986كفي عاـ - ج

لتبادؿ المعمكمات عمى الحاسكب بثمانية أرقاـ ثنائية كسجمت  (708
(. ISO 8859-6)عالميان تحت رقـ 

: أطقـ الحركؼ العربية- 4
المكاصفتاف القياسيتاف لممنظمة العربية لممكاصفات كالمقاييس - أ

 708 ك 449المرقمتاف 
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أطقـ المكاصفات : مجمكعات أطقـ الحركؼ الخاصة بالدركس العربي- ب
. 710،720، 709، 708القياسية العربية 

 البحرينية نظامان لمتعريب 01أصدرت شركة : مجمكعات النافذة العربية- ج
يعتمد عمى أساس شفافية الحركؼ العربية بحيث يتكاءـ مع أطقـ 

الحركؼ البلتينية كقد أصدرت الشركة عدة طكاقـ لمحركؼ أشيرىا 
. 711المرقـ 

تعريبيا الخاص بيا كفقان لطاقـ  (صخر)أصدرت شركة العالمية - د
. الحركؼ العربية الخاص بيا

 IBM Arabic National، كاسمو 864 المرقـ IBMطاقـ شركة - ىػ

Supplement 864 .
 Windowsبعد انتشار نظاـ النكافذ : طاقـ شركة مايكركسكفت- ك

المنتج مف شركة مايكركسكفت األمريكية أصدرت الشركة تعريبان لو 
. كقامت باستحداث طاقـ خاص بيا

: ثـ تطرؽ الباحث إلى أنظمة تعريب الحاسكب، كالمعضبلت التي تكاجييا- 5
 بإجراء دراسة مقارنة 1989كقد قامت الجمعية العممية الممكية بعماف - أ

تعريب : عف أنظمة التعريب بيف أحد عشر نظاـ تعريب شائعان، بينيا
إـ، كالمساعد العربي، كاألمير، كالدكز العربي، كالنافذة، .بي.أم

 الذم أنتجتو شركة مايكركسكفت Windowsكاألستاذ، كنظاـ النكافذ 
(. 95النكافذ )
عمؿ برنامج لمتحاكر  (1996)كمما يجدر ذكره أنو لـ يتـ حتى اآلف - ب

 كىذا البرنامج لو ضركرة Internetبالمغة العربية مع الشبكة العالمية 
بالكقت الحاضر لتطكير التحاكر كنقؿ البريد االلكتركني دكف استخداـ 

. أنظمة التعريب األخرل
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: Unicodeالرمز الدكلي المكحد - 6
اتفقت عدة شركات عالمية عمى تشكيؿ منظمة عالمية غير ربحية - أ

 لغرض تعريؼ نظاـ قياسي Unicodeسميت منظمة الرمز المكحد 
عالمي يمكنو أف يضـ كافة الحركؼ المستخدمة في كافة لغات العالـ 

. (كحتى المنقرضة منيا كالمصرية القديمة كالسنسكريتية)الحية 
 بدأت بتطكير نظاـ لتقييس ISOكما أف المنظمة العالمية لمتقييس - ب

كىكذا  . المناسب لذلؾ
. Unicodeتككف الرمز العالمي المكحد 

. تطرؽ الباحث إلى المغات غير العربية المستخدمة لمحركؼ العربية- ج
أصدرت : الحركؼ العربية كما يشتؽ منيا في الرمز العالمي المكحد- د

 65536 الرمز العالمي المكحد الذم يحكم عمى Unicodeمنظمة 
 حرؼ منيا لمغات الحية، كتـ 34000حرفان كقد تـ تخصيص حكالي 

. استخداـ النظاـ السداسي عشرم فيو
ثـ ناقش الكضع الراىف لمحركؼ العربية في الحاسكب، كقاؿ أف ىناؾ - 7

كىي مجاؿ . أربعة مجاالت مختمفة لمعبلقة بيف الحركؼ العربية كالحاسكب
إدخاؿ المعمكمات كمجاؿ إخراجيا كمجاؿ معالجتيا كالجانب الجمالي لمحرؼ 

كرغـ الترابط بيف ىذه المجاالت إال أف لكؿ منيا خصكصيات خاصة . العربي
. بيا
ثـ ختـ الباحث كرقتو ببعض التكصيات، كمقترح لمعالجة التشكيؿ، - 8

. كمجمكعة مف مبلحؽ الجداكؿ كاألشكاؿ كأىـ أطقـ الحركؼ
 

تضمف ىذا الموسـ عدة مساىمات نأتي عمى ذكرىا تباعا : التاسع عشرالموسـ 
 :كما يأتي
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، ص 2001، األستاذ الدكتور عمي حممي موسى، حوسبػة التراث العربي( 1)
11 -62. 

: كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحث بما يأتي
. مف أىـ اإلنجازات التي تعتمد عمى الحاسكب استخدامو لحفظ التراث •

فإما أف يعاد طبع . حيث يخشى مف تيالؾ كتب التراث القديمة بفعؿ الزمف
كنظران ألف . ىذه الكتب أك تحفظ حاسكبيان بإحدل طرؽ الحفظ اإللكتركنية

الحاسكب جياز متعدد المنافع فيمكف استخدامو أيضان في الدراسات 
 .اإلحصائية لمتراث العربي

 
كمحاضرة اليـك تختص بعرض بعض ما تـ مف تطبيقات إحصائية في  •

مجاؿ حكسبة التراث العربي، كتشمؿ حكسبة معاجـ الصحاح كلساف 
. العرب كتاج العركس، ثـ نتكج ىذه المحاضرة بحكسبة ألفاظ القرآف الكريـ

 
 .بعضان مف نتائج حكسبة الصحاحالباحث عرض : حكسبة معجـ الصحاح •

 : عمىتحتكاكؿ ا جدفي مجمكعة

أعداد جذكر ىذا المعجـ، ثـ ترتيب الحركؼ تنازليان مف حيث كثرة كركدىا  - 
 .في المكاقع المختمفة لمجذكر الثبلثية

  ترتيب حركؼ الجذكر الرباعية، - 
  .ترتيب ثنائيات الحركؼ مف حيث النكع في جميع جذكر المعجـ - 
  .ترتيب جميع الجذكر الثبلثية في معجـ الصحاح - 
في جميع كالرخكة مائعة المغة العربية الشديدة ك مرات اشتراؾ حركؼ  عدد-

  مرة،1035يظير أف معدؿ كركد األحرؼ المائعة ىك ك .جذكر المعجـ
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 كمعدؿ كركد الحركؼ الرخكة  مرة، 636كمعدؿ كركد األحرؼ الشديدة ىك 
 . مرة453ىك 
الترتيب التنازلي الشتراؾ الحركؼ المجيكرة كالميمكسة في جميع جذكر  -

. لمميمكسة% 30لممجيكرة ك % 70كىي بنسبة ، المعجـ
 القمب المكاني 

 حكسبة معجـ لساف العرب 

 حكسبة معجـ تاج العركس 

 تصنيؼ ألفاظ القرآفكمما أكرد الباحث أف : حكسبة ألفاظ القرآف الكريـ 
: ىي كما يمي

 50816 :ألفاظ القرآف المشتقة مف أصكؿ ثبلثية عدد -

  90 :عدد األلفاظ المشتقة مف أصكؿ غير ثبلثية -

 . 987 :عدد مرات كركد أسماء األعبلـ -

 .51884 :بذلؾ يصبح عدد ألفاظ القرآف -

  جذران 1620 :عدد جذكر القرآف الثبلثية -

  جذران 39 :عدد جذكر القرآف غير الثبلثية -

 63 :عدد أسماء األعبلـ -

: ، فأشار إلىحكسبة ألفاظ القرآف الكريـكاستمر في عرضو عف  -
أسماء اهلل ، عدد مرات كركد القرآف الكريـ، البحث في ببلغياؿعجاز اإل

العبلقة بيف الصكامت  ،أركاف اإلسبلـ بالمفظ أك بالمعنى، الحسنى
 .كالحركات

 إف التراث العربي ىك تاريخ ىذه األمة :  الباحث مساىمتو بالقكؿختـك
العربية المجيدة، كدكر العمماء ىك دراسة ىذا التراث كتحقيقو حتى يمكف 
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كحكسبة التراث العربي ىي أحد أعمدة ىذه . لؤلجياؿ المقبمة االستفادة منو
 ...الدراسات التي يجب أف يتصدل ليا المتخصصكف مف أبناء ىذه األمة

 
الميندس عالء الديف ، بيف الواقع والتحديات المعالجة اآللية لمغة العربية (2)

. 76- 63، ص 2001، صالح العجماوي
: كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحث بما يأتي

 في حقؿ التطبيقات المغكية العربية 1987أجرل تجارب استمرت مف عاـ  •
عمى أجيزة الحاسكب، كأنتج أكؿ مدقؽ إمبلئي عربي عمى أجيزة 

الحاسكب في ذلؾ العاـ تبله عدة منتجات أخرل في المجاؿ نفسو تشمؿ 
التحميؿ الصرفي كالتدقيؽ النحكم كالمعاجـ كمنتج يعني بالترجمة الفكرية 

 .لمكممات كالعبارات البسيطة

 في ىذا كمو إيماف راسخ بكجكب استخداـ التقنيات ق يحرؾكأكد أف ما •
الحديثة لخدمة لغتنا العربية كتطكيع ىذه التقنيات كي تتعامؿ مع المغة 

العربية بالشكؿ الذم تستحقو ىذه المغة التي أثؽ في أنكـ جميعان تشترككف 
 .معي في عشقيا

 :كتعرض في كممتو لمنقاط اآلتية •

مقدمة عف تقنيات المعالجة اآللية لمغات عمكمان كالمغة العربية عمى : أكالن 
   كجو 
 .الخصكص      
 .الخصائص المميزة لمغة العربية: ثانيان 
 .حتمية تذليؿ المصاعب التي تكاجو المعالجة اآللية لمغة العربية: ثالثان 
 .مثاؿ لبعض العقبات التي تكاجو المعالجة اآللية لمغة العربية: رابعان 
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 في الكتابة أىمية تعميـ االستخداـ السميـ لحركات التشكيؿ: خامسان 
 .العربية

 مف عمى ىذا المنبر منبر مجمع : كبعد مناقشة المحاكر المذككرة، قاؿ
المغة العربية األردني كما يمثمو مف حصف مف حصكف المغة العربية فإنني 

 : إنني أدعك إلى.أتكجو بدعكة أرجك أف تكافقكني عمييا
ضركرة تكثيؼ الجيكد المبذكلة في مجاالت األبحاث كالتطكير لتقنيات  -

المعمكماتية مف خبلؿ تفعيؿ آليات التعاكف بيف عمماء المغة ككافة 
المتخصصيف في مجاالت المعمكماتية مف أجؿ تطكيع ىذه التقنيات 

 .لمتعامؿ الكفؤ كالفعاؿ مع المغة العربية

ضركرة التكصية باستخداـ حركات التشكيؿ العربية في كافة الكتابات،  -
كدراسة ذلؾ دراسة كافية تعظـ االستفادة منو، كأف يتـ اعتماد ىذه 

التكصية مف جميع التجمعات المعنية بالمغة العربية، كالبدء في نشرىا 
كالدعكة ليا بحيث يتـ تطبيقيا في المراحؿ الدراسية المختمفة ككسائؿ 

اإلعبلـ المرئي كالمقركء، تمييدان لتعميـ ذلؾ في مختمؼ 
 .االستخدامات

 
، ص 2001، األستاذ الدكتور محمد الصرايرة، المغة العربية والترجمة اآللية (3)

101 -138 .
: كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحث بما يأتي

مع أف اإلنساف ال يزاؿ يعتمد عمى قدراتو الذاتية في إنجاز أعماؿ الترجمة  •
بيف المغات المختمفة، إال إف الثكرة التقنية كتطكير الحاسكب أدل إلى 

  التفكير جديان في إدخاؿ الحكسبة إلى الترجمة، بما يعرؼ بالترجمة اآللية
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Machine Translation  (MT) أك بمفيكميا اآلخر، بشيء مف االختبلؼ في 
 .Computer Aided Translation (CAT)درجة استخداـ الحاسكب في الترجمة، 

 اإلعداد النحكم،  فيكقد أجرل الباحث ىذا البحث، كأعد إلجراء بحثيف الحقيف •
. كاإلعداد الصرفي

 :كتعرض في كممتو لمنقاط اآلتية

خصائص اإلعداد الداللي :   أكالن 
كيككف ذلؾ بإعداد ممفات أك حقكؿ حسب المتطمبات : العبلقات الداللية لممفردات

 :التالية

تحميؿ المفيـك . 
   العبلقة ما بيف المفيـك كالتعريؼ كالمفردة1.1

  تعريؼ المفيـك 2.1
 أنكاع التعريؼ1.2.1

المغة  (مفاىيـ)ىناؾ نكعاف مف التعريؼ يستخدماف لكصؼ مفردات 
 (Intensional Definition)التعريؼ المرٌكز 1.1.2.1
 (Extensional Definition)التعريؼ المكسع 2.1.2.1
  الطبيعة النمطية لمتعريؼ 2.2.1

 (Systematic Nature of Definition) 

  (Conciseness of Definition)  دقة التعريؼ 3.2.1

  (Principle of Substitution) (أك التعكيض) مبدأ اإلحبلؿ 4.2.1

  : Deficient Definition)) التعريؼ المىعيب 5.2.1

 :ىناؾ ثبلثة أنماط مف ىذا النكع مف التعريؼ، نكجزىا في ما يمي
  (Circular Definition) التعريؼ المدكر 1.5.2.1
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يحدث ىذا النكع مف التعريؼ المعيب عندما يعرؼ مفيـك بنفسو بشكؿ مباشر أك 
كيقع ىذا التعريؼ في . كىذا التعريؼ ال يزيد الباحث عنو أم فيـ. غير مباشر
: نكعيف ىما

 ضمف تعريؼ مفرد.  أ
 ضمف نظاـ مفاىيـ- ب 

  (Negative Definition) التعريؼ السمبي 2.5.2.1
 (Incomplete Definition) التعريؼ الناقص 3.5.2.1

: ىذا النكع مف التعريؼ يشمؿ نمطيف ىما 
   (Broad Definition) التعريؼ الفضفاض 1.3.5.2.1 
  (Narrow Definition) التعريؼ الضيؽ 2.3.5.2.1 
 Incomplete Extensional)  التعريؼ المكسع الناقص   3.3.5.2.1 

Definition)  
 Hidden Definition    التعريؼ الداخؿ  في آخر 4.3.5.2.1 

within   Another)  
  (Terms or Signifiers)العبارات . 2

  (Types of Terms or Signifiers)أنكاع العبارات   .3

 متطمبات اختيار العبارات كتشكيميا. 4

  (Requirements of Selection and Formation of Terms)

   

  (Preferred Terms)العبارات المفضمة . 5

 مكاءمة المفاىيـ كالعبارت. 6

  (Harmonization of Concepts and Terms) 

  مكاءمة المفاىيـ كانظمة المفاىيـ6.1

 (Harmonization of Concepts and Concept Systems) 

  مكاءمة العبارات كانظمة العبارات6.2
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 (Harmonization of Terms and Term Systems) 

 Phases of a Terminology  : مراحؿ مشركع المصطمحات الفنية.  7

Project)) 

كىك مستقى مف . تقدـ القائمة التالية مقترحان استرشاديان لمثؿ ىذا المشركع 
كيمكف لممتصدم ليكذا مشركع أف يأخذ بو . خبرة مف قاـ بإعداد مشاريع مشابية

كذلؾ ألف المغات تختمؼ في متطمباتيا عف بعضيا . أك يعدؿ عميو حسب حاجتو
بعضان، فميس كؿ ما يصمح العمؿ بو في المغة اإلنجميزية، مثبلن، يصمح أيضان في 

 :المغة العربية أك غيرىا
. تحديد المجمكعة المستيدفة  تقييـ الحاجات كتحديدىا •
. جمع المعمكمات كتسجيميا  .التعرؼ عمى المفاىيـ •
. إنشاء أنظمة المفاىيـ  .إنشاء قائمة العبارات •
. اختيار العبارات كصياغتيا  .صياغة التعريفات •
   .مراجعة المفاىيـ •

. يراعى ىنا حقيقة أف بعض ىذه المراحؿ تتداخؿك
 (Working Group)فريؽ العمؿ   1.7

يبدك مف خبرة مف عمؿ في ىذا المجاؿ أف العدد المثالي لممجمكعة ىك ما  
. بيف خمسة إلى ثمانية أفراد

 (Subject Delimitation) تعييف المكضكع  2.7
  (Sources) المصادر 3.7
  (Number of Concepts) عدد المفاىيـ 4.7
  (Schedule) الجدكؿ الزمني 5.7
 جمع البيانات المصطمحية كاختيارىا  6.7

 (Collecting and Selecting Terminological Data)  

 أنظمة المفاىيـ كالتعريفات  7.7
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 (Terminography)كتابة المصطمحات الفنية   .8

 (Form of Definition) شكؿ التعريؼ 1.8
 (Form of Entries) شكؿ المدخبلت 2.8

. تعريؼ المفيكـ  .العبارة المفضمة .رقـ اإلدخاؿ 
. كيمكف إضافة معمكمات أخرل إذا لـز األمر 

 (Order of Entries) ترتيب المدخبلت 3.8
 (Concept Systems and Definition) 

 Terminology and   عمـ المصطمحات الفنية كصناعة المعاجـ.  ثانيان 

lexicography  

قد يتبادر إلى الذىف أنو ال فرؽ بيف عمـ المصطمحات الفنية كصناعة  •
كالحقيقة أنو بالرغـ مف التشابو الكبير بينيما، إال . (أك المعجمية)المعاجـ 

كمف أجؿ إجراء مقارنة بيف . أف ىناؾ خصائص تميز أحدىما مف اآلخر
االثنيف، يجب أكالن معرفة الخطكط التي تحدد حقؿ  كؿ منيما، ككذلؾ 

 :تكضيح أىدافيما التعميمية كالعممية، كثانيان، يجب تعريؼ كؿ منيما
 (The Nature of Terminology)طبيعة عمـ المصطمحات الفنية . 1
 Terminology and) عمـ المصطمحات الفنية كالترجمة اآللية. 2

Machine Translation) 
 
األستاذ الدكتور عبد المجيد بف ، (اإلنترنت )المغة العربية وشبكة المعمومات( 4)

. 164- 139، ص 2001، حمادو
: كيمكف تمخيص ما ساىـ بو الباحث بما يأتي

 عامةمقدمة . 1

يحاكؿ تحقيؽ طمكحاتو العديدة ، اإلنساف طمكح بطبعو، فيك منذ تكاجده •
. كالمتنكعة حسب العصر الذم يعيش فيو
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كلعمو باختراع الحاسكب مع منتصؼ القرف الماضي كالتقنيات الجديدة  •
التي ،  (Internet)لممعمكمات كاالتصاؿ بما فييا خاصة شبكة اإلنترنت

، قد اكتسب آليات ذكٌية يمكف تطكيرىا لتجاكز، تكتسح كؿ أرجاء المعمكرة
العقبة المغكية في معامبلتو اليكمية مع أخيو اإلنساف ، في المدل القريب

. حيثما كاف
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا يتمثؿ في معرفة ما ىي المغة التي سيتعامؿ  •

بيا المكاطف العربي مع ىذه التقنيات؟ كىؿ كفرنا لو األرضية المعمكماتية 
 المبلئمة لتشجيعو عمى استعماؿ لغتو؟

 :عالقة إنترنت بالمغات . 2

فالمغات ىي المادة األكلى التي نمثؿ . إف شبكة المعمكمات ليا عبلقة كثيقة بالمغات
المتبادلة بيف األشخاص " الكاب"بكاسطتيا المعمكمات المتكفرة في صفحات 

كالتي تيجرل عمييا المعالجات اآللية المتعددة مثؿ البحث باالعتماد ، كالمؤسسات
عمى المضمكف، التصفية قصد انتقاء المعمكمات المفيدة كالمركزة داخؿ مكاقع 

. إلى غير ذلؾ، الكاب، فيرسة الكثائؽ لمتعرؼ عمى المفاىيـ المستعممة داخميا
 مع الشبكة لطمب  (communication support)كىي أيضان ركيزة التخاطب

. الخدمات كلصياغة األسئمة المكجية لمنظـ المتكفرة في الشبكة 
كانطبلقان مف ىذه االعتبارات نستنتج أف المغة المستعممة بطريقة مكثفة في شبكة 

ىي اإلنجميزية كذلؾ لعدة عكامؿ لعؿ أىمىيا يرجع إلى تاريخ ىذه الشبكة ، اإلنترنت
التي انطمقت مف الكاليات المتحدة كاستمٌرت ىناؾ سنكات عديدة قبؿ أف تنتشر في 

فكانت جٌؿ الصفحات كالمكاقع إنجميزية كالشبكة ال تتعامؿ إاٌل . بقية أيجاء العالـ
.  بالمغة اإلنجميزية عند التخاطب مع مستعممييا
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كقد تغيرت ىذه الكضعية اليكـ كأصبحت جٌؿ لغات العالـ المكتكبة ممثمة بطريقة 
متفاكتة كذلؾ بتكفر الصفحات كالمكاقع المكتكبة بيذه المغات، كاألنظمة المتعددة 

. كأنظمة البريد اإللكتركني، المغات مثؿ محركات البحث
 فما ىي إذف كضعية المغة العربية داخؿ ىذه الشبكة؟

إّف مكانة المغة العربية في شبكة اإلنترنت يمكف تقييميا باالعتماد عمى . 3
 :الجوانب التالية

. مف حيث عدد الصفحات كمكاقع الكاب المكتكبة بالعربية: أكالن  
مف حيث كجكد محركات البحث التي تتعامؿ بسيكلة كبطريقة ناجعة مع : ثانيان 

ىذه المحركات . المغة العربية عمى مستكل صياغة األسئمة كعرض نتائج البحث
ىامة جدان عندما تككف متخصصة في المغة العربية،  حيث تساعد أكثر مف غيرىا 

 Information)مف المحركات المتعددة المغات عمى كشؼ المعمكمة العربية 

visibility)كالكصكؿ إلييا بسرعة  .
تعتمد العربية كمغة التخاطب، ، مف جية تكفر آليات ك خدمات متعددة: ثالثان 

. ككمادة أكلى تجرل عمييا المعالجة عمى المستكل الصرفي، كالنحكم  ك الداللي
: كمف بيف ىذه الخدمات نذكر مثبلن 

لييا كالتي تمٌكف المستعمؿ العربي مف   الترجمة اآللية أك شبة اآللية مف العربية كا 
االستفادة مف المعمكمات المتكفرة في الشبكة كالمكتكبة بمغات أخرل يجيميا مثؿ 

. اإلعبلنات المتعددة، كالدراسات المختمفة
 التي تمٌكف مف انتقاء ما  (Information Filtering)  تصفية المعمكمات

.  يحتاجو المستعمؿ العربي مف بيف زحمة المعمكمات المتكفرة في الشبكة
 لتمكيف المستعمؿ العربي مف كتابة رسائمو بمغتو (e-mail)  التراسؿ اإللكتركني  

. الطبيعية كعدـ المجكء إلى لغات أخرل مثؿ اإلنجميزية كالفرنسية
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  لتشجيع المستعمؿ العربي  (forums) كمنابر الحكار  (chat) المناقشة اآلنية
. عمى االتصاؿ بأخيو العربي كعمى استعماؿ لغتو كالتقرب إليو

 كذلؾ بكضع دركس في المغة العربية عمى (e-Education)  تعميـ المغة عف بعد 
ىنا تصبح الشبكة كسيمة ناجعة كفٌعالة لنشر . مدعكمة بآليات تسٌيؿ التعٌمـ" الكاب"

المغة العربية كمغة ثانية في العالـ كخاصة في بمداف ليا عبلقات متميزة مع البمداف 
. العربية

ثـ أكرد إحصائيات ذات داللة مف خبلاؿ رسكمات بيانية، كالتي يمكف الرجكع إلييا 
. في كتاب المكسـ التاسع عشر

 قابمية المغة العربية لممعالجة اآللية. 4

القابمية عمى مستكل التحميؿ الصرفي . أ •
 القابمية عمى مستكل التحميؿ النحكم. ب •

 :مكانة المغة العربية في شبكة اإلنترنت . 5
فما ىي البيئات التي يجب تكفيرىا لمشبكة كي تتعامؿ مع لغتنا العربية ؟  

. ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو في الفقرات اآلتبة كنبدأ بعممية تشفير الحرؼ العربي
. تشفير الحرؼ العربي في الشبكة.  أ
التصفح أك اإلبحار بالمغة العربية .ب 
  e-mailالبريد اإللكتركني بالمغة العربية . ج 

 البحث عف المعمكمات بالعربية. د 
: الباحث مساىمتو بالمبلحظات التاليةخػتػـ ك

 فكرة عف التطكر الذم شيدتو شبكة اإلنترنت في العالـ كفي تـ إعطاء •
. الكطف العربي

رأينا كيؼ أٌف ىذه  التقنية ليا ارتباط كثيؽ بالمغات كيمكف اف تمعب دكران  •
. ميمان في بقاء كازدىار لغة عمى حساب أخرل
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بالنسبة إلى المغة العربية رأينا أٌف استعماليا داخؿ الشبكة يبقى ضئيبلن  •
المرتبة (، عمما أف لمعربية إذا ما قارناىا بمغات أخرل مثؿ اإلنجميزية، جدان 
.  المرتبة السادسة حسب عدد الناطقيف بياكأف لئلنجميزية ،)18

ىذا التأخر ناتج عف عدة عكامؿ قد شرحناىا كلعؿ أىميا ضحالة المحتكل  •
العربي داخؿ الشبكة إذ  أف أغمب المكاقع التي تنتجيا الجيات العربية 

مكتكبة بالمساف اإلنجميزم كلعؿ ىذا ما يمكف أف نفسره بتجاىؿ المكاطف 
ىذا إلى جانب عدـ . العربي ليكيتو الثقافية مجسدة في المساف العربي

تكافر آليات معالجة متنكعة تتعامؿ مع المغة العربية كيمكف لممستعمؿ 
. العربي استغبلليا بسيكلة

لذلؾ تظؿ دعكتنا ممحة الى ضركرة الكعي بأىمية العمؿ الجاد عمى تغيير  •
عطاء المغة العربية المكانة التي تستحقيا  .ىذه الكضعية كا 

  
  -165، ص 2001،  محمد زكي خضر.د.أ، الحرؼ العربي والحوسبة( 5)

بدأ الباحث بمقدمة عف مساىمتو، فقاؿ إف المغة العربية أـ المغات 
كاآلثار المكتشفة عف الكتابة العربية ال تعكد إال لفترات متأخرة مف تاريخ . السامية

كما . فالمغة العربية أساسان لغة متكارثة نطقان قبؿ أف تتكارث كتابة. المغة العربية
كحيث . يعنينا ىنا الحرؼ العربي بشكميو المنطكؽ كالمكتكب كعبلقتيما بالحكسبة

أف حقؿ الحكسبة الذم يتعامؿ مع المغات الطبيعية يدعى بالذكاء االصطناعي فبل 
. بد مف ذكر ىذا المكضكع باختصار

إف أىمية معالجة المغة العربية بالحاسكب لـ يعد أمر رفاه أك أمران ثانكيان، بؿ ىك أـ 
في غاية األىمية كعميو يعتمد مستقبؿ المغة كمكانة العربي في الحضارة الحالية بؿ 

. كمستقبميـ االقتصادم كالعممي
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بعد ذلؾ تطرؽ باختصار إلى مكضكع الذكاء االصطناعي، كبعض كسائمو 
: الحديثة، مثؿ

( Fuzzy Logic)المنطؽ الظني  -
 ( Neural Networks)الشبكات العصبية  -

 ( Genetic Algorithms)الخكارزميات الجينية  -

ثـ عرض مساىمتو مف خبلؿ عدة محاكر نكتفي ىنا بذكرىا، حيث يمكف لمف 
: 19يرغب باالستزادة أف يعكد إلى التفاصيؿ في كتاب المكسـ 

ترميز الحرؼ العربي عمى الحاسكب  -
 الترميز المتعدد -

 تمييز الحركؼ العربية -

 خطكات عممية التمييز -

 المشكؿ اآللي المقترح -

 تمييز الحركؼ المطبكعة -

 تمييز الحركؼ المكتكبة بخط اليد -

 تمييز الكتابة آنيان  -

 الصكتيات كالحاسكب -

 :فكنيمات أكلية أك أساسية كتنقسـ إلى نكعيف -

الصكامت  - أ
 الحركات - ب

فكنيمات ثانكية  -
 تحميؿ األصكات العربية -

 ىؿ نحف بحاجة إلى دراسة الفصحى كالعامية أيضان؟ -

 تركيب األصكات العربية -



 174 

 أىمية الدراسات اإلحصائية لمغة العربية -

 ترابط الدراسات مع بعضيا -

 خطر ترؾ األبحاث عف المغة العربية بيد غير العرب -

كقد ختـ مساىمتو بمجمكعة مف المبلحؽ عف بعض المكاقع المبيمة بالخط 
العربي عمى اإلنترنت، كجداكؿ عف الرمكز العربية في الترميز العالمي المكحد 

(UniCode) كأسمكب التمييز بيف الحركؼ العربية، كعممية تقطيع الحركؼ ،
المكتكبة بخط اليد، كأمكر ذات عبلقة بالصكتيات مثؿ األبجدية العالمية 
لؤلصكات، كرمكز األصكات العربية، كاألصكات الصامتة بحسب نطؽ 

. المتخصصيف كقراءة القرآف الكريـ، كمكاقع الحركات المعيارية
 

تضمف ىذا الموسـ عدة مساىمات نأتي عمى ذكرىا : الحادي والعشروفالموسـ 
 :تباعا كما يأتي

الدكتور ، المغة والرمز والتطوير والحاسوب- مبتكر- الرمز العربي العممي( 1)
. 2003، عمي المر

أنكه ىنا أنو لـ تتكفر لي مادة ىذه المساىمة، سكاء مف خبلؿ كتاب المكسـ أك 
مف خبلؿ نسخة إلكتركنية، كلذا فإني أعتذر لعدـ تغطية ىذه المساىمة بما 

. تستحؽ، كاالكتفاء بذكرىا فقط
 
تضمف ىذا الموسـ عدة مساىمات نأتي عمى ذكرىا : الرابع والعشروفالموسـ 

 :تباعا كما يأتي
. أ تجربة دار حوسبة النص العربي في معالجة النص العربي حاسوبياً ( 1)

. 26 – 11، ص2006، مأموف حطاب
: بدأ الباحث بمقدمة معبرة نكردىا فيما يأتي



 175 

نضع ىنا تجربة دار حكسبة النص العربي مف كاقع المشاريع التي قمنا بيا 
كالقضايا التي تعرضنا ليا بالبحث أك تعرضت لنا أثناء عممنا في رحمة عممية 

كقد جمعنا بيف السرد التاريخي . كعممية لـ ندر في بدايتيا إلى أيف ستؤدم بنا
كالنقد المنيجي لؤلعماؿ كالنتائج التي تكصمنا إلييا، كلمكضكع حكسبة المغة العربية 
مف كاقع تجربتنا نحف، كما استقرت عميو رؤيتنا، حاليان، بناء عمى سنكات العمؿ في 

كنحف نعرض ىنا ما كصمت إليو تجربتنا الخاصة، اليكـ، في عالـ . ىذا المجاؿ
. حكسبة المغة، كالعكالـ التي تحيط بو كال ندعي أحكامان مطمقة كال نيائية

كقد أردنا أف يككف اليدؼ األساس مف ىذا العرض، كىك جزء مف تقرير 
األٌكؿ يتعٌمؽ بمدل جدكل : داخمي أعددناه مطمع ىذا العاـ، اإلجابة عف سؤاليف

في -  حسب ما نرل –بكضعيا الحالي " المسانٌيات العربٌية الحديثة"استخداـ 
حكسبة المغة العربٌية، كالثٌاني يٌتصؿ بمعرفة إلى أٌم حٌد استفدنا في عممنا مف ىذه 

.  المسانٌيات في حكسبة المغة العربٌية

كلـ يكف معنى . 1994العمؿ في عاـ " دار حكسبة النص العربي"بدأت 
حكسبة المغة حينيا كاضحان لنا، إنما كانت ثقتنا بالحاسكب كبيرة إلى درجة اعتبار 

أما المغة ذاتيا . المكضكع محصكران في فيـ كيفية برمجتو ثـ تطكيعو لخدمة المغة
. فكنا نراىا تنتظر مف يحكسبيا مكثقة في كتب المغة التي نعرفيا ثقافة ال تخصصان 
كعممنا في حكسبة الصرؼ العربي، فكاف ىذا المكضكع لينان طيعان لمحكسبة، إلى 

درجة أننا تعززت رؤانا تمؾ حكؿ ماىية عممية الحكسبة كأنيا مسألة تحد حاسكبي 
. بالدرجة األكلى

، 1998ظؿ ىذا ىك الحاؿ حتى بدأنا مشركع حكسبة النحك في عاـ 
كاضطررنا لمتعرؼ إلى تشكمسكي كأعمالو بعد أف ضاقت بنا السبؿ في محاكالتنا 

ككاف ىذا المدخؿ . ككاف ىذا مدخمنا إلى عالـ لسانيات الحاسكب. حكسبة النحك
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بداية تحكؿ منيجي في آليات عممنا حكسبة المغة، كفتح أمامنا أبكابان معرفية كاسعة 
شاىدنا مف خبلليا ما يحدث مف حركة عممية في العالـ مما زكدنا برؤل كآفاؽ 

. جديدة

كلـ ننجز الكثير في حكسبة النحك، بؿ اكتفينا بتطكير نمكذج أكلي في عاـ 
ـ، عدنا بعده لمعمؿ فيما يمكف بناؤه مف تطبيقات اعتمادان عمى عممنا في 2000
ككاف السبب في ىذه العكدة إضافة إلى بطء التقدـ في حكسبة النحك أننا . الصرؼ

استنفدنا مكاردنا كصرنا بحاجة إلى مصادر دخؿ يمكف أف تكفرىا التطبيقات كي 
.  نتمكف مف االستمرار

لكننا كجدنا مف الضركرم في ىذه المرحمة حتى نتمكف مف بناء تمؾ 
التطبيقات إعادة تطكير عممنا في الصرؼ باالستفادة مف المعرفة الجديدة التي 
. حصمنا عمييا في لسانيات الحاسكب، كنتيجة لتطكر لغات البرمجة كخكارزمياتيا

ثـ طكرنا بناء عميو التدقيؽ اإلمبلئي كالتشكيؿ اآللي الجزئي، كما . كقد كاف ىذا
طكرنا المفيرس العربي الذم استخدمناه فيما بعد في أكبر تطبيؽ أنجزناه حتى 

. (الدَّاؿ)اآلف كىك محرؾ البحث العربي الذم سميناه 

كتزامف مع ىذا العمؿ بداية تطكيرنا المعجـ المحكسب لمغة العربية في عاـ 
، الذم راعينا في تصميمو أف يحتكم المعرفة المغكية التي تمثؿ مستكيات 2003

.  المغة المختمفة إضافة إلى البعد اإلحصائي الرياضي

مركز أبحاث حكسبة المغة العربية )ىذا العاـ بإنشاء في بداية كقد قمنا 
ليككف مركزان بحثيان مستقبلن عف دار حكسبة  (كتطبيقاتيا في الذكاء االصطناعي

كىك مركز أبحاث مفتكح لجميع الباحثيف الميتميف بحكسبة المغة، . النص العربي
. كبمسانيات الحاسكب
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إف حكسبة المغة العربية الفصحى عمؿ ذك أبعاد حضارية ميمة، كىك عمؿ 
كفي غياب التبني  . ممتع، لكنو شاؽ كمكمؼ، كعائده المادم في عالـ اليكـ قميؿ

المؤسسي ليذا العمؿ فإننالـ نجتز بعد ىذه السنكات مرحمة القمؽ عمى مستقبؿ 
.  استمرار عممنا في ىذا المضمار

: ثـ لخص التجربة في المحاكر التالية، مع شرح لكؿ محكر
عناصر عممية حوسبة المغة  -

 العامموف -

 الحوسبة والمسانيات الحديثة -

 لسانيات الحاسوب العربية -

: ثـ ختـ مساىمتو بخبلصة معبرة كذلؾ نكرىا كما ىي فيما يأتي
ال يمكف أف تنبنيى - عمى كضعيا الحاليٌ –مف المؤٌكد أٌف الٌنظرٌية القديمة 

عمييا حكسبة متكاممة لمعربٌية، لكٌف مف الكاضح أيضان أٌف الٌنظرٌية المسانٌية الحديثة 
ٌف ىذه . لـ تضع نمكذجان متكامبلن لعمكـ العربٌية يصمح قاعدة لحكسبة متكاممة كا 

ذركة التٌناقض عندما يراد حكسبة شيءو غير مؤطَّرو - في تصكرنا–المشكمة تمٌثؿ 
. نظريان 

كلقد جاء في تراثنا  المغكم كثير مف اإلشراقات المغكية العممية التي طرحتيا 
لكف ىذا برأينا ال يغني عف استخداـ مناىج البحث . النظريات المسانية الحديثة

كالشؾ أف التطكر مف قضايا . المغكم الحديثة في كصؼ المغة كفي البحث المغكم
ف كانت ثابتة كخالدة بحكـ ارتباطيا بالقرآف، إال  العمـ الطبيعية، فالمغة الفصحى كا 

كالمغكيكف القدماء لـ يضعكا قكاعد المغة، . أف كصفيا ككسائؿ تعميميا قابمة لمتغير
بؿ استخمصكىا مف الكاقع المغكم ككصفكىا بالكسائؿ التي كانت متكفرة ليـ في 

كاآلف كقد ظيرت أدكات جديدة لمكصؼ المغكم فبل نرل بٌدان مف األخذ . ذلؾ الكقت
.  بيا حتى تستمر المغة في الكجكد مكاكبة لمتطكر العممي
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كنشير إلى مساىمة ميمة كمثاؿ كجدناه جديران باالىتماـ يتمثؿ في كتاب 
لمدكتكر نياد  (العربٌية، نحك تكصيؼ جديد في ضكء المسانٌيات الحاسكبٌية)

األكلى : فإٌف أىٌمٌية ىذا الكتاب في نظرنا تكمف في نقطتيف منيجيتيف. المكسى
تٌتصؿ باستيعابو لمقضايا المختمفة اٌلتي تشٌكؿ اىتمامان لمسانٌيي الحاسكب العرب، 
كالثٌانية باعتماده التراث المغكم مصدران لبناء مادة عممو مستعينان بو عمى صعيد 

كىك ما نرل أنو دكر يمكف . المحتكل كاألدكات، كتكظيؼ ىذا كمو تكظيفان جديدان 
لمغكييف العرب القياـ بو في إعادة كصؼ المغة الفصحى، تمييدان لطرح جديد 

.  يتناكؿ أساليب دراستيا كتدريسيا، كربما يككف مقدمة لتناكؿ لساني مختمؼ
 
 ، ص2006، فواز جرادات، التجربة األردنية في تعميـ المغة العربية حاسوبيا( 2)

27–  42 
بدأ الباحث بمقدمة عامة، أقتطؼ منيا جزءا عاما كآخر يخص المغة العربية كما 

: يأتي 
التٌبسيط كاإلثراء؛ مف خبلؿ  :  مف منطمقيفحكسبة المناىجتنبثؽ الٌنظرة إلى 

 مف الدركس كاألنشطة بطريقة تعميمية ىادفة كمشكقة لمطالب  مجمكعةإعداد
كمجمكعة مف المؤٌثرات الٌصكتٌية متحركةن ك ثابتة اصكرن ك تطبيقية ا نصكصن تتضمف
 إضافة إلى  التي تؤدم إلى تبسيط المفاىيـ المختمفة خاصة المجردة منياكالحركٌية
ا لدل الطمبة؛ كما ترتقي بدكر كٌؿ مف المعمـ كالطالب في ق، كتعميؽ فيـإثرائيا

ا لممعمكمات بدالن مف أف يككف كالعممية التربكية، فيصبح الٌطالب محكرنا فاعبلن  منتجن
.   لياينامتمؽ

كتبرز أىمية حكسبة المناىج في ظؿ عدد مف العكامؿ كالمتغيرات المحمية 
:   منيا ،كالعالمية
 الٌتطكر اليائؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كاالٌتصاالت . 
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  الحاجة المستمٌرة إلى األساليب كالكسائؿ البلزمة لتكفير البيئة الٌتعميمية
.  التفاعمية التي يككف المتعمـ فييا محكرنا فاعبلن 

 ة الحاسكب مف أفضؿ أنكاع اطالنتائج البحثٌية التي تؤكد أف الٌتعمـ بكس
. الٌتعمـ كأكثرىا ديمكمة

  الخبرات كالتجارب التعميمية التي ال يمكف الحصكؿ عمييا إال مف خبلؿ
. تكنكلكجيا الحاسكب 

 ٌف المناىج الٌتعميمية عمييا أف تكاكب أتكصيات المربيف كالٌتربكييف ب
 .التكنكلكجيا المتاحة

المغة العربية مسوغات حوسبة مناىج 
: تنطمؽ حكسبة المغة العربية مف مجمكعة مف المسكغات، أبرزىا

 جعؿ ، كالذمالتطكر المذىؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كاالٌتصاالت 
 .                 الحصكؿ عمى المعرفة كالتفاعؿ معيا أمرنا ميسرنا

  العممية الٌتعميمية الٌتعممية متجددة كمتطكرة .
  تعدد مصادر المعرفة كتنكعيا مف أكلكيات الكزارة كضركراتيا .
  الحاجة إلى مراجعة أساليب التعمـ عمى نحك مستمر أمر حتمي .
 ر مجياز الحاسكب جياز مشكؽ، يمتاز بالحداثة، كيمتمؾ إمكانات تيس

.  عومالتعمـ كتٌسر
 :أىداؼ حوسبة المغة العربية

: تستند حكسبة المغة العربية إلى األىداؼ اآلتية
 ا كافينا مف الكتاب المدرسي ا كتكضيحن  .إثراء المكضكعات التي لـ تعط شرحن

 تبسيط المكضكعات التي تبدك صعبة عمى الطمبة .
 تسييؿ الرجكع إلى المكضكعات ذات العبلقة عند الحاجة إلييا رأسيًّا كأفقيًّا .
 الٌتشكيؽ كالجذب كشد االنتباه .
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 المكضكع الكاحد تسييؿ تككيف خريطة مفاىيمية لجزئيات  .
 سيكلة الٌربط مع المكاضيع األخرل التي يدرسيا الطمبة. 

ثـ استطرد كناقش جممة محاكر أخرل ذات عبلقة، نكتفي بتعدادىا ىنا، كيمكف 
: 24الرجكع إلى التفاصيؿ في المكسـ 

 .أساسيات تراعى عند تطوير المادة المحوسبة

. دوار جديدة لممعمـ في ضوء استخداـ المادة المحوسبة في التعميـأ

. أدوار جديدة لمطالب في ضوء  التعمـ باستخداـ المادة المحوسبة
عممّية تطوير المادة يمثؿ  امخّطط، حيث أورد المبادرة التعميمية األردنية

. التعميمية المحوسبة
: ثـ أضاؼ معمكمات عف أجزاء ذلؾ المخطط كما يأتي

. مشروع المدارس االستكشافية 

. المبادرة الّتعميمّية األردنّية في مجاؿ حوسبة المغة العربّية

. لمحة عامة عف مادة المغة العربية المحوسبة

. اختيار فريؽ كتّاب النصوص ألغراض حوسبة المغة العربية

 .مراحؿ العمؿ في مشروع حوسبة المغة العربية

 .مراحؿ العمؿ والمنيجية

: فرؽ وزارة التربية والتعميـ العاممة في حوسبة المغة العربية
 . وميامو،فريؽ كتّاب الّنصوص -1
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 .فريؽ اإلشراؼ الفني المتخصص ومياّمو- 2

.  في ىذا المشروعما تـ إنجازه

. مؤشرات نجاح تجربة الّتعمـ باستخداـ المواد المحوسبة

. لكتروني في المدارسإلنتائج تطبيؽ مواد التعمـ ا

  .(لصعوباتا)المعيقات 

حتى تاريخ حكسبة التي قامت كزارة التربية كالتعميـ بتنفيذىا الـ المشاريع ثـ عدد
    .مقالتو

 
 43، ص 2006، عبد المجيد نصير .د.أ، الفجوة الرقمية في المغة العربية( 3)

 –84. 

: بدأ الباحث بتمييػد جميؿ معبر أقتطؼ منو اآلتي

تدؿ عمى طبيعتو . المغة ىي أكضح خصائص الجنس البشرم المميزة لو
كقالكا إف المغة مرآة العقؿ، كأداة الفكر، . الفريدة، كتضعو في ذرل المخمكقات الحية

ثـ أحاؿ الراغب باإلستزادة . ككعاء المعرفة، كىي العمكد الفقرم لممجتمعات البشرية
 M.C.Corballisعف تاريخ المغة إلى كتاب األستاذ الدكتكر مايكؿ ككرباليس 

فيك يتابع ىذا التطكر المغكم مف ". في نشأة المغة"المترجـ إلى العربية كعنكانو 
ثـ أحاؿ الراغب باإلستزادة عف ميداف التميز البشرم، إف . إشارة اليد إلى نطؽ الفـ

" ىؿ نحف ببل نظير؟ "كاف ذلؾ بالمغة أـ بشيء آخر، إلى الكتاب األخاذ، كعنكانو 
 الذم يجادؿ عف أف الدماغ البشرم ىك J.Trefilلؤلستاذ الدكتكر جيمس تريفؿ 

يقارف ىذا الدماغ مع . المميز األعظـ لمجنس البشرم عف غيره مف المخمكقات
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أدمغة الحيكانات األيخرل، كمع الحاسكب، ليصؿ إلى الفرؽ الشاسع المعقد درجة 
بؿ إفَّ الحاسكب ميما تقدـ لف يصؿ إلى مستكل ىذا الدماغ البشرم، بما . كنكعان 

  .فيو مف كامؿ قدرة التفكير كاإلبداع

تسمك مع . كمع ذلؾ، فالمغة ظاىرة نفسية فسيكلكجية معقدة، كنشاط اجتماعي
فالمغة . كىي ليست فقط تربيطات بيف الكممات. كتنحط بانحطاطيـ. أىميا بسمكىـ

تربط بيف مفاىيـ في الذىف، كتعمؿ مف خبلؿ استخداـ قكاعد، تحكـ األشكاؿ 
كلقد حيرت المغة . الطبيعية مف الكبلـ البشرم، عمى مختمؼ ليجاتو كمستكياتو

كعمـ : "كفيـ كثير مف المسمميف قكلو تعالى. كنيان كتعميمان العقؿ البشرم منذ القدـ
عمى أف المغة ىبة إليية عمميا آدـ، كانتقمت إلى  (31البقرة )" آدـ األسماء كميا

إذ . كيعتبر القرف العشركف قرف الدراسات المعمقة لمغة مف جكانبيا المختمفة. ذريتو
ممكة المغة البشرية تبدك مبرمجة بشكؿ حتمي في بنية "تكصؿ الباحثكف إلى أف 

".  أدمغتنا، أم أنيا تكيؼ جسدم مف قبؿ نكعنا لمبيئة التي كجد أسبلفنا أنفسيـ فييا
: كيجادؿ األستاذ تريفؿ دفاعان عف ىذا المكقؼ بعدة مبلحظات منيا

. يبدأ األطفاؿ في العالـ أجمع اكتساب المغة عند العمر نفسو (ُ)

 .يكتسب األطفاؿ المغة في تسمسؿ محدد جدان  (ِ)

كمع سف السادسة يتحدثكف جمبلن . يكتسب األطفاؿ المغة بشكؿ سريع جدان  (ّ)
 .سميمة قكاعديان 

 مف قكاعد مبرمجة بحتمية عميؽ: كالفكرة أف المغة البشرية تتألؼ مف مستكييف
كيفترض األستاذ نعكـ تشكمسكي .  مف المغة المنطكقة أك المكتكبةوسطحي. كراثية

“Naom Chomsky” أف كؿ المغات البشرية تشترؾ في المجمكعة العميقة نفسيا 
كقكانيف المغة البشرية ال تتعمؽ باألصكات أك الكممات، بؿ . مف القكاعد النحكية

كقدرتنا عمى بناء الجمؿ كفيميا تعتمد عمى ميارة . "بالطريقة التي تبنى بيا المغات
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بؿ لعؿ األجدر بااللتفات ىك أننا نستخدـ ىذه . الفتة لمنظر في استخداـ القكاعد
فقد . كيحب المغكيكف أف يميزكا بيف النحك كالمعنى". القكاعد مف دكف أف نعييا

: مثؿ عبارة تشكمسكي الشييرة. تككف جممة ما صائبة نحكيان، لكنيا دكف معنى
 Colorless green ideas sleep:تناـ األفكار الخضراء بال لوف غاضبة "

furiously " 

عمى أف األمانة العممية تقتضي أف نذكر أف نظرية تشكمسكي كأعكانو في 
فقد نشرت جريدة اندبندنت . المشترؾ في لغات العالـ قد تمقت ضربة مكجعة أخيران 

Independent( 6-5-2006)  ما كجده األستاذ المغكم دانياؿ ايفريتD. 

Everett مف جامعة مانشستر البريطانية، في لغة قـك معركفيف في أىدغاؿ ،
كال تكجد . فمغتيـ مزيج مف الصفير كالطنيف، ليس فييا مفيـك العدد. األمازكف

كال ذاكرة ليا أبعد مف . كلغتيـ ىذه غير مكتكبة. تعابير في لغتيـ أك تمييز لؤللكاف
كما ال يدرؾ مف المغة إحساس بالزمف أك بمفاىيـ مجردة، أك بصيغة . جيميف

. الماضي

لغد فٌجرت تكنكلكجيا المعمكمات إشكالية المغة، بعد أف أظيرت المكاجية 
بينيما الحاجة الماسة إلى المراجعة الشاممة لممنظكمة المغكية، لتتييأ المغة لمقاء 

كعمى جبية الحاسكب، فقد كاف عميو أف يتخمص مف . ىذه اآللة المثيرة المتحدية
معماريتو التقميدية، آلة فكف نيكماف، ذات الطابع المركزم الصاـر لكي يتأىؿ لمقاء 

كىذا أٌدل إلى إنشاء مراكز بحكث متخصصة في عبلقة المغة . حاسـ مع المغة
. بتكنكلكجيا المعمكمات، في دكؿ عالمية متقدمة عديدة

بعد ىذا الجزء المقتطؼ مف التمييد، أسيب الباحث بمناقشة مجموعة  
ىامة مف المحاور ألخصيا فيما يأتي، وأحيؿ الراغب في اإلستزادة إلى تفاصيؿ 

: 24ذلؾ في كتاب الموسـ 
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. المواجية بيف المغات وتكنولوجيا المعمومات -

 .العالقة بيف تكنولوجيا المعمومات والمغة العربية -

: الفجوة الرقمية والمغة العربية -

. فجوة المحتوى الرقمي.   أ

: وتكمـ ىنا عف: فجوة استخداـ المغة العربية. ب

 مف حيث استخداـ الفصحى Dyglossiaاالزدواجية المغوية 
والعامية، حيث تطرؽ إلى أربعة أمور أساسية في ىذا السياؽ 

: ىي

ازدواجية أـ ازدواجية وتعددية؟  (1)

العامية، تطور أـ انحطاط؟ (2)

انفراد أـ تعايش؟ : الفصحى والعامية (3)

تقارب أـ تباعد؟ : االزدواجية (4)

. ثنائية المغة- 

تعميمًا وتعممًا : فجوة المغة العربية- 

. فجوة التعميـ والتعمـ بالعربية- 

معجمية عامة تتعامؿ مع : المعجمية قسماف حيث: فجوة المعجـ- 
الكحدات المعجمية المستخدمة في عمـك المغة، كمعجمية خاصة 

. تتعامؿ مع المصطمحات المستخدمة في المجاالت المعرفية المختمفة
: ككؿ مف ىذيف القسميف يخضع لمتقسيمات اآلتية
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 Lexicographyصناعة المعجـ 

 Lexicologyعمـ المعجـ 

 Lexical Computationحكسبة المعجـ 

: قد تناكؿ فجكات أربع فرعية ىي: فجوة المعجـ العربي- 

فجكة صناعة المعجـ 

فجكة التنظير المعجمي 

فجكة المصطمح 

. فجكة حكسبة المعجـ

لنظـ معالجة المغات الطبيعية اآللية : فجوة حوسبة المغة العربية- 
لى حد ما بالنسبة  إنجازات محسوسة عمى صعيد المغة المكتوبة، وا 

 إلى المغة المنطوقة

. فجوة التنظير المساني- 

ضعيفة جدان في العالـ  (كالتأليؼ)حركة الترجمة حيث : فجوة الترجمة- 
مستكل : العربي، كنحف نحتاج إلى الترجمة لعدة مستكيات ىي

األطفاؿ، كمستكل العامة كمتكسطي التعميـ، كمستكل المتعمميف، 
. كمستكل الباحثيف المتخصصيف

إف مكضكع الفجكة : ثـ ختـ الباحث مساىمتو بخاتمة وتوصيات كـ يأتي
ففيو . الرقمية كاسع، كما يظير مف الكتاب الذم استفدنا منو كثيران، بيذا العنكاف
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نجد فجكة المحتكل، كفجكة االتصاالت، كفجكة العقؿ، كفجكة التعمـ كالتعميـ، كفجكة 
اقتصاد المعرفة، إضافة إلى فجكة المغة، كفجكة الثقافة التي خصص ليا الدكتكر 

. نبيؿ عمي كتابان مستقبل

كربما في ختاـ ىذه المقالة، يجمؿ بنا أف نقدـ مقترحات كمنطمقات تصمح 
كال . لتكجيو سياساتنا كعممائنا، كاقتصادنا نحكىا، كبخاصة فيما يتعمؽ بفجكة المغة

. حاجة ألف نؤكد أف كؿ تأخير كلك قميؿ سيدفع بأمتنا إلى الكراء عقكدان بؿ قركنان 
 :كىذه المقترحات كالمنطمقات ىي اآلتي

 كضع سياسة عامة لغكية عمى مستكل الكطف العربي، يشارؾ في  -ُ
إعدادىا اتحاد           المجامع العربية، كالمغكيكف كعمماء التربية 
كعمماء النفس كعمماء االجتماع، كعمماء   الرياضيات كاإلحصاء،  

تقدـ ألىؿ السياسة التخاذ . كعمماء الحاسكب كالمعمكماتية
. اإلجراءات الكفيمة بتنفيذىا

 . تكأمة جيكد تطكير المغة مع جيكد حكسبتيا -ِ

 االىتماـ أكثر بالدراسات المغكية المقارنة كالتقابمية كالدراسات  -ّ
 .المتداخمة

 المشاركة القكية في جيكد المنظمات الدكلية مثؿ اليكنسكك،  -ْ
كمنظمات المجتمع المدني  العالمية الميتمة بالتنكع المغكم، كحماية 

المغات القكمية، كبالنسبة لمغة العربية، يجب إنشاء ركابط مع 
 .المؤسسات المعنية بيا في دكؿ العالـ اإلسبلمي
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 إنشاء مركز قكمي عربي مستقؿ عف الدكؿ العربية متخصص في  -ٓ
. شؤكف المغة العربية جميعان، تنظيران كمعجمان كاستخدامان كحكسبة

 .كرفده بميزانية سخية سنكية

 تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في مجاالت تكنكلكجيا المغة  -ٔ
 .العربية

 تشجيع الجامعات عمى مستكل الدراسات العميا، لصرؼ أعظـ عدد  -ٕ
 .مف بحكث الماجستير كالمغة نحك ردـ الفجكة الرقمية

 االستفادة مما تـ في المغات األخرل، كالبناء عميو بما يتبلءـ  -ٖ
 .كخكاص المغة العربية

 دعكة المجامع المغكية إلى كضع آليات جديدة لممصطمح، كفؽ  -ٗ
 .المبادئ التي أشرنا إلييا في ىذه المقالة

دعكة المجامع المغكية كدكر النشر إلصدار معاجـ المغة، آخذيف  -َُ
 .باالعتبار األفكار التي أشرنا إلييا

إعادة النظر في أساليب تدريس المغة العربية محتكل كمناىج  -ُُ
كتطكير برمجيات ذكية . كنشاطات مع االىتماـ بحكسبة التعميـ

لتعميـ العربية كتعمميا، باستخداـ المعالجات اآللية الصرفية كالنحكية 
 .كالمعجمية

 (الجيدة)عمؿ ذخيرة لغكية شاممة مف التراث كالمؤلفات الحديثة  -ُِ
 .بأىنكاعيا العممية كاإلنسانية كاألدبية

إنشاء بنكؾ مصطمحات، مع إنشاء نظاـ آلي لتكليد المصطمحات  -ُّ
 .الجديدة
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لييا عمى أنيا عمـ لو قكاعده  -ُْ االىتماـ بالترجمة مف العربية كا 
كمتطمباتو، مع تشجيع البحكث اليادفة إلى كضع برامج ترجمة آلية 
قائمة عمى أساس معرفي نابع مف فيـ أكتكماتي متعمؽ لمضمكف 

 .النصكص

االنضماـ إلى عضكية مشركع الترجمة اآللية المتعددة المغات الذم  -ُٓ
 (.UNU)ترعاه جامعة األمـ المتحدة في طككيك 

العمؿ عمى تكحيد المصطمحات كاالستفادة منيا في التأليؼ  -ُٔ
 .كالترجمة كالتدريس

كضع لغات كبرمجيات تعتمد المغة العربية أساسان، ابتداءن مف حكسبة  -ُٕ
 .الحرؼ إلى حكسبة الكممة كالجممة كالمفيكـ

 .Intelligent Search Engineتطكير آلية ذكية لمغة العربية  -ُٖ

عمؿ مكاقع عربية عمى اإلنترنت تعنى بشؤكف المغة المختمفة، تيسر  -ُٗ
 .عمى المراجعيف، ميما كاف مستكاىـ، الرجكع إلييا كاالستفادة منيا

االىتماـ بتقديـ المغة العربية لغير العرب، كتطكير تعمميا آليان، مع  -َِ
 .كضع ذلؾ في مكقع أك أكثر عمى الشبكة العالمية

 
، ص 2006، عالية صالح  ،"نحو لغة قادرة عمى التغيير: حوسبة العربية"( 4)

85 – 107 

 :بدأت الباحثة مساىمتيا باآلتي



 189 

أك " حدكد لغتي تعني حدكد عالمي"، "أنا ما قالت الكممات" "أنا لغتي"
تيظير ىذه العبارات عبلقة اإلنساف بمغتو، فاإلنساف . الكاقع المدرؾ بالنسبة إلي

كالمغة يصعب الفصؿ بينيما، كالمغة التي تفتقر كمماتيا إلى مفاىيـ معينة تحجب 
عف الناطقيف بيا استيعاب ىذه المفاىيـ، كالمغة المتاحة المعركفة ىي الكسيمة التي 

المغة أداة التفكير، كليا دكر في تشكيؿ الفكر . نرل بيا العالـ عمى رحابتو
كالمغة ركح الحضارة كحارسيا . اإلنساني، كلغة األمة تشكؿ تفكيرىا كىكيتيا

كيفترض . األزلي، كىي كائف ينمك كيتطكر أف تكافرت لو شركط النمك كالتطكر
التطكر الحضارم لغة قادرة عمى استيعاب مفردات التطكر كالمدينة، لغة قادرة عمى 
التكاصؿ مع حضارات كثقافات األمـ األخرل، كىذا ال يككف دكف جيكد مف أبناء 

فالمغات الحية المتصدرة في العالـ اليـك ىي ثمرة جيكد مضنية . المغة لتطكيرىا
. نيض بيا عمماؤىا لكي يطكركىا فأمست تتبكأ المقاـ العالي الذم ىي فيو اليكـ

كاستعماؿ المغة في البحث كالتدريس كاإلعبلـ العممي كغيرىا مف سبؿ االستعماؿ 
: ثـ أضافت. ينمي المغة كيكسعيا كيسيؿ طرائؽ استعماليا حتى عمى غير أىميا

كالتعميـ بالمغة القكمية قضية غاية في األىمية، ىذا ما نادل بو قادة مثؿ 
كقد أخذت قضية التعميـ بالمغة القكمية . غاندم كمحمد عمي، كبكمديف كىكشي منو

أبعادان جديدة كأىمية متزايدة بفعؿ العكلمة كانتشار التكنكلكجيا المعمكماتية، كما 
صاحبيا مف ضركرة الحفاظ عمى التنكع الثقافي الذم بات ميددان بسبب ىيمنة 

إف استعماؿ لغة األمة في الكتابة العممية كالثقافة لممتخصصيف . المغة اإلنجميزية
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كلممتعمميف مف غير المتخصصيف، يثقؼ الجماىير بتحكيؿ العمـ كالتقائة إلى ثقافة 
. عامة، كيجعؿ تفكير المكاطنيف أكثر تنظيمان كمنطقية كاستقامة كاستقبللية

كالثقافة التقدمية ىي العمـ عندما يصبح في متناكؿ الجميع متمثبلن مف 
الجميع بمغة الجميع كىي المغة العربية، كاستعماؿ اإلنجميزية بديبلن تكريس لمفصاـ 

بيف مجتمع المتعمميف كغيرىـ مف المتعطشيف لثمار العمـ المادية كالمعنكية 
.  المفاىيمية

كأضافت بأف التعريب الحؽ ىك الذم يحمؿ نظرة شاممة عميقة تتجاكز 
نتاج العمـ بالمغة العربية  ترجمة المصطمحات كالكتب إلى التأليؼ بالمغة العربية، كا 

كيحتاج التعريب إلى . كالمساىمة بفعالية في إنتاج المعرفة اإلنسانية كتكظيفيا
جيكد منسقة عربية تؤمف بأف المغة كالتخطيط المغكم كاألمف المغكم، كالتعميـ 

. كالتعميـ العالي قضايا استراتيجية تمس جكىر األمة كالكطف كالحضارة كالتحضر
كالتفريط بيا كالسماح ليا بأف تككف مجرد شؤكف خاصة بالمدارس كالمعاىد 

كترؾ المجتمع يكاجو التغريب . كالجامعات ىك تفريط بالماضي كالحاضر كالمستقبؿ
. كاالغتراب

ثـ طرحت جممة أفكار أخرل ضمف ىذا السياؽ، انتقمت بعدىا إلى ربط 
أف عصر االتصاالت كالمعمكمات،  المكضكع بتكنكلكجيا المعمكمات فذكرت

كالمعرفة كالحكمة كالترفيو الذم نعيشو يضع أمامنا الكثير مف التحديات، كيفتح 
لذلؾ عمييا التسمح بكؿ ما لدينا مف إمكانات . أمامنا في الكقت نفسو أفاقان كاسعة

ككسائؿ لمكاجية ىذه التحديات، كفي مقدمتيا المغة العربية، التي تعد أىـ كسيمة 
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اتصاؿ فيما بيف كتمة ىائمة مف السكاف في منطقة مف أكثر مناطؽ العالـ حركة 
إف بمقدكر تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات أف تنيض بدكر فعاؿ في . كحيكية

. نشر المغة العربية كاالرتقاء بيا في الكطف العربي كفي سائر أنحاء المعمكرة

كأضافت بأف النيكض بالعربية يحتاج إلى التحديث كاألتمتة كالحكسبة 
كربط الشبكات المعمكماتية بيف المؤسسات التربكية كاألكاديمية كالبحثية كاالندماج 

في شبكات المعمكمات العالمية، ىذه األمكر التي أصبحت مف حقائؽ الكاقع 
المعاصر تشكؿ ضغطان متزايدان عمى الثقافة العممية كالمغة العربية، كتشكؿ حافزان 
قكيان نحك التعريب لتعميـ قكاعد العكلمة المعمكماتية، كلنذكر أف الحكسبة ليست 

إف الصيف . معادالن مكضكعيان لمتغريب، فأغمب الحكاسيب تصنع خارج إطار الغرب
التي تصنع حكاسيب كزارة الدفاع األمريكية، كاليند تسيطر عمى نسبة عالية مف 
برمجيات الحكاسيب في العالـ، فالحكسبة إذا يمكف أف تسيؿ عممية التعريب إف 

كجدت اإلرادة السياسية الفاعمة كالتييئة المجتمعية المبرمجة  التي تجعؿ التعريب 
إف التحديات العممية كالمغكية . جزءان ميمان مف مفاصؿ شبكة المعمكمات العالمية

تضع عمى عاتؽ األمة كمجامعيا المغكية كالعممية مسؤكلية الدخكؿ في عصر 
المعمكماتية مستعينة بعمماء الحاسكب كالمتخصصيف بأنظمة الذكاء االصطناعي، 

معتمدة عمى بحكث كدراسات في مجاؿ التقنيات المغكية كدراسات مشتركة بيف 
. المجامع المغكية العممية العربية كالمؤسسات التعميمية كبيف عمماء الحاسكب

: كاضعيف في المجاؿ أىـ القضايا التي نريد معالجتيا كمنيا

.  التحميؿ اآللي لمغة العربية عمى المستكل الصرفي كالنحكم كالداللي -
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االستعانة بالحاسكب لتعميـ الصرؼ كالتدقيؽ اإلمبلئي، كمعالجة قضية،  -
الشكؿ في الكتابة العربية؛ فالشكؿ جزء أساسي مف حيث المعنى كنظاـ 

ف غياب الشكؿ مف الكتابة العربية، يعني غياب . الجممة كاإلعراب كا 
كقد كاف دخكؿ الشكؿ . نصؼ الرمكز التي نستعمميا في القراءة كالكتابة

ذا استطعنا . كالنقط التاريخي في مسيرة تطكر الكتابة العربية ثكرة لغكية كا 
بصكرة كبأخرل أف نزيؿ العقبات بحيث يككف كؿ ما يكتب بالمغة العربية، 

كؿ ما ينشر في الكتب كالمجبلت كالصحؼ كاإلعبلنات كاإلصدارات 
 . مشككالن 

دراسة القضايا المغكية كالتقنية التي تطرحيا الترجمة اآللية، مف المغة  -
 .العربية إلى المغات األجنبية، كمف المغات األجنبية إلى المغة العربية

حكسبة كؿ ما كتب بالعربية لمحصكؿ عمى مدكنة كاممة نستطيع مف  -
خبلليا إنجاز المعجـ التاريخي، الذم سيككف لو أثره في مسيرة المغة 
العربية، يتناكؿ تاريخ المغة العربية كمعانييا مف خبلؿ أقدـ النصكص 

 . كحتى الكقت الحاضر كذلؾ عف طريؽ البحث اآللي عف الكممات

 . كضع معجـ مكحد أللفاظ الحياة العامة العربية -

 . كضع معاجـ مدرسية مكجية إلى مراحؿ التعميـ المختمفة -

 . كضع المعاجـ العربية المتخصصة في مختمؼ العمـك كاآلداب -
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لقد حققت معالجة المغة العربية انجازات مممكسة عمى صعيد المغة 
المكتكبة كبدرجة أقؿ عمى صعيد المغة المنطكقة، كقد حققت معالجة المغة العربية 

كذكرت الباحثة مجمكعة مف اإلنجازات . آليان نجاحان تكنكلكجيان كاقتصاديان ممحكظان 
كذكرت أف الجيكد التي تسعى لتطكير معالجة المغة العربية آليان . في ىذا المجاؿ

:  تكاجييا عدة مشكبلت منيا

.  عدـ تقديـ الدعـ البلـز لمقطاع الخاص المبادر في ىذا المجاؿ -

ندرة مراكز البحكث األكاديمية النظرية كالتطبيقية في مجاؿ المسانيات  -
 . الحاسكبية

بعثرة الجيكد العربية، سكاء عمى المستكل النظرم أـ التطبيقي، فكؿ باحث  -
إضافة عمى محدكدية الدراسات في . ككؿ منظمة تعمؿ بمعزؿ عف غيرىا

ىذا المجاؿ كما كمستكل فإنيا تعاني مف ضعؼ االنتشار كانعداـ التكامؿ 
ينضاؼ إلى ذلؾ . كالتعاكف بينيا، كال تكاد تتجاكز الممتقيات كالندكات

كنحف في أمس الحاجة لدراسة ببمكغرافية . حصر دقيؽ ليا"غياب 
لحصرىا، تحاشيان لتكرار البحكث كىي ظاىرة متفشية في حقؿ تعريب 

 ". الحاسبات

االنفصاؿ بيف النظرم كالتطبيقي في مجاؿ المسانيات الحاسكبية، كذلؾ  -
ال يعقؿ أف ينيض . نتاج االنفصاؿ بيف نظر المغكم كتطبيؽ الحاسكبي

المرء لمعالجة العربية بالحاسكب، كىك يفتقر إلى الحد األدنى مف المعرفة 
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المغكية، ألف المعالجة اآللية ال يمكنيا أف تتعامؿ إال مع الدقيؽ كالمضبكط 
كالمكتمؿ، لذا فيي تتطمب الكشؼ عف دخائؿ البينة الدفينة لمغة العربية، 
كتقحـ الكثير مف المجاالت التي لـ يتطرؽ إلييا البحث مف قبؿ كاتخاذ 

 : مكاقؼ محددة تجاه الكثير مف النقاط المتخمؼ منيا

الطابع التجارم الذم أصبح يحكـ ضركرة اإلنجاز الحاسكبي، كجعؿ مف  -
حصؿ المسانيات الحاسكبية حقبلن تجاريان يخضع لسكؽ العرض كالطمب 

كمرجع ذلؾ طبيعة المغة العربية الثرية كالمرتفعة المستكل، كقمة األبحاث 
األكاديمية التقنية المتعمقة بيا، كلذلؾ كاف عمى الشركات المطكرة لتقنيات 

المغة العربي، إجراء أبحاث أكاديمية مكمفة، في عمـك المغكيات 
كالرياضيات كالصرؼ، ال تستطيع  تحمؿ تكمفتيا إال الشركات الكبيرة، 

 . كمراكز البحث العممي كالجامعات

مف ىذا المنطمؽ يرل نبيؿ عمي أف حرب العراؽ كجو ضربة لحكسبة المغة  -
كالتي قامت إحدل "العربية التي كاف معظميا يجرم في دكلة الككيت 

الشركات المتعددة الجنسية بحصد معظـ االنجازات التي تمت بأياد عربية 
كىي تسعى في الكقت . في مجاؿ تعريب نظـ التشغيؿ كتنسيؽ الكممات

الراىف الحتكار معالجة المغة العربية آليان عمى مستكيات الكحدات المغكية 
 ". األكبر في إطار استراتيجيتيا الحتكار سكؽ تكنكلكجيا المغات عالميان 

ثـ أتت عمى جممة أفكار تتعمؽ باقتصاد المعرفة، كاستثمارات تكنكلكجيا 
المعمكمات كاإلتصاالت، حيث جنت المؤسسات عكائد استثمارية ضخمة، فمثبلن 
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إجمالي القيمة الرأسمالية لخمس شركات تعمؿ في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات 
 12 ضعفان خبلؿ عشر سنكات مف 60كاالتصاالت قد تضاعفت ما يقرب مف 

، كىي شركات 1997 بميكف دكالر عاـ 700 إلى 1987بميكف دكالر سنة 
.  (ميكركسكفت، كاينتؿ كككمباؾ، كديؿ، كسيسكك)

كذكرت أف عائد قطاع المعمكمات ساىـ في زيادة الناتج المحمي اإلجمالي 
لمكاليات المتحدة األمريكية حيث يفكؽ حاليان إجمالي عائد صناعة البرمجيات 

كالنشر كالتسجيؿ الصكتي كالمرئي عائد قطاع الزراعة كصناعتي الفضاء 
كالسيارات، أما اليند فتعيش قفزة ىائمة مف عائد قطاع صناعة البرمجيات كالذم 

.  2008 بميكف دكالر في العاـ 50يقدر لو أف يبمغ 

كقد نما اإلنفاؽ العالمي عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كفقان لتقرير 
 تريميكف 2.2التنمية اإلنسانية الصادر عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي مف 

. 2003 تريميكنات دكالر عاـ 3 إلى 1999دكالر العاـ 

 نسأؿ أنفسنا عربان أيف نحف مف ىذا؟ كما مقدار مساىمتنا؟ ىؿ نقؼ 
مكقؼ المستيمكيف فقط؟ أـ نشارؾ في ىذا االقتصاد العالمي؟ كما مصير الحكسبة 

التي تتبناىا كزارات التربية كالتعميـ في مدارسيا في أقطار عربية متعددة؟؟  

األردف كغيره مف األقطار العربية تكجو بنظامو التربكم نحك التعمـ بدالن مف 
التعميـ باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كىك يسعى لبلرتقاء بكزارة 
داراتو لدعـ عممية  التربية كالتعميـ لتصبح مجتمع تعمـ، كيطكر نظـ معمكماتو كا 
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صنع القرار، كيطكر محتكل التعمـ بحيث يتـ تحقيؽ نكاتج التعمـ المطمكبة لدعـ 
تحصيؿ الطالب كتمكينو مف الكصكؿ لممعمكمات كاكتساب المعرفة كالميارات 

كالقدرات البلزمة في مجاؿ المعرفة، كاالرتقاء بدكر المعمـ ليصبح ميسران كمكجيان 
لمتعمـ مف خبلؿ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات، كتطكير التعمـ لدعـ التعمـ 

الربط بيف "اإللكتركني، كتطكير شبكة تعمـ أردنية دعامة لمبرنامج الكطني 
. كتكفير الدعـ التكنكلكجي لجميع المدارس مف أجيزة كمختبرات كصيانة" األردنييف

يدعمو في ىذا المشركع البنؾ الدكلي، الحككمة االسبانية، الككالة الكندية لئلنماء 
–الدكلي، الككالة اليابانية لمتعاكف الدكلي، الككالة األمريكية لئلنماء الدكلي 

كيتـ انجازىذا المشركع عمميان . القطاع الخاص، شركة االتصاالت األردنية- يكنيغيـ
، حيث يككف التعميـ في المدارس بجميع فركعو محكسبان، كالمعمـ مينيان 2008عاـ 

كالبرمجيات منجزة، مما يكفر الفرص لتسكيؽ اإلنساف األردني كبيع البرمجيات 
.  كتحقيؽ األرباح

اإلنساف أغمى ما "انتبو األردف لتنمية الثركة البشرية، كسعى لتحقيؽ شعار  
كأف اإلنساف ىك صانع تقدمو أك تأخره فيجب النظر إليو عمى أنو عنصر ". نممؾ

أساسي في التنمية الدائمة، فيك أداتيا، كىك ىدفيا في الكقت نفسو، كتنميتة ليست 
: مجرد تنمية تكنكلكجية فحسب بؿ تنمية في المجاالت اإلنسانية المختمفة

كتعتمد ثركة األمـ عمى قيمة ما تممكو مف .. االجتماعية كالثقافية كالفنية كاألخبلقية
الثركة البشرية ذات القدرات العالية في تحصيؿ العمـ كاستخداـ التكنكلكجيا بؿ في 

فاألىداؼ الكبرل لمعممية التعميمية، مف تكافؤ الفرص كالتكسع في  . اإلبداع فييا
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التعميـ كالتعميـ لمتميز كالتميز لمجميع كتحقيؽ مبدأ الجكدة الشاممة كتنمية الطفكلة 
.  المبكرة أخذتيا كزارة التربية كالتعميـ بعيف االعتبار، كتسعى لتطبيقيا كتحقيقيا

 :ما المطموب عمى المستوى القومي العربي

أجمعت الدراسات العممية المغكية الجادة، عمى أنو بات مف الكاجب تحديد  
معالـ استراتيجية لغكية عمى مستكل الكطف العربي كأف تككف المغة العربية 

الفصيحة عمى كفؽ مقاييسيا الحديثة مف الفصاحة كالسبلمة، ىي التي يتعامؿ بيا 
المكاطف العربي مع التقنيات الحديثة كأف معالجة المغة العربية حاسكبيان تشكؿ نقطة 
االنطبلؽ األساسية لممدخؿ الثقافي لصياغة المعمكمات، كيجمع عمماؤنا ذك الريادة 

في خدمة المغة العربية حاسكبيان عمى كجكب بناء أجيزة حاسكبية خاصة بالمغة 
فيجب إخضاع تكنكلكجيا المعمكمات لخدمة المغة العربية، كليس بأف . العربية

.  تخضع العربية قصران لضغكط ىذه التكنكلكجيا الساحقة

بمكرة سياسية لغكية عمى مستكل الكطف العربي يساىـ فييا اتحاد المجاميع  -
العربية، كيدعي إلى المشاركة في كضعيا بجانب المغكييف كغيرىـ مف 

عمماء التربية كعمماء النفس كعمماء االجتماع كالبيكلكجييف، كالحاسكبييف، 
عمى أساس أف المغة ىي مسؤكلية النخبة المفكرة قبؿ أف تككف مسؤكلية 

 .الساسة كأىؿ االختصاص

تكزم جيكد تطكر المغة مع جيكد حكسبتيا، كيتـ ذلؾ في التكسع في  -
الدراسات المقارنة ك التقابمية لمغة العربية،كيككف تكاصؿ ك تقابؿ بيف 
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إذ ال يعقؿ أف ينيض المرء لمعالجة .النظر المغكم كالتطبيؽ الحاسكبي
العربية بالحاسكب،كىك يفتقر الى الحد األدنى مف المعرفة المغكية، ألف 
 .    المعالجة اآللية ال يمكنيا أف تتعامؿ إال مع الدقيؽ كالمضبكط كالمكتمؿ

المشاركة الفعالة في جيكد المنظمات الدكلية، كعمى رأسيا اليكنسكك  -
كمنظمات المجتمع المدني العالمية المدافعة عف التنكع المغكم كحماية 

 . المغات القكمية

تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في مجاؿ تكنكلكجيا المغة العربية  -
بإعداد نماذج مف دراسات الجدكل االقتصادية التي تثبت الجاذبية 

كيتـ عف طريؽ . االستثمارية ليذا المجاؿ التكنكلكجي ذم العائد المرتفع
 . التعاكف بيف مراكز البحث العممي كالجامعات كالشركات الكبرل

إنشاء مركز قكمي متخصص لرعاية أمكر المغة العربية تنظير كمعجمان  -
كاستخدامان كحكسبة، كتجدر اإلشارة إلى مبادرة برنامج األمـ المتحدة 

 . اإلنمائي الجارية بمكرتيا حاليان 

إنشاء مكاقع عمى شبكة اإلنترنت لجميع المؤسسات التي ليا عناية بالمغة  -
العربية كربطيا بشبكة خاصة يمكف عف طريقيا النفاذ السريع كاتخاذ 

 . القرارات كتعميميا حاؿ اتخاذىا



 199 

عمى جميع األعضاء في مجامع المغة العربية التعرؼ إلى كيفية التكاصؿ  -
عف طريؽ شبكة اإلنترنت كالتكاصؿ يكميان، كمف لـ يستطع يكفر لو مساعد 

 . يساعده في ىذا العمؿ

 
، وجدت مف 2006وبعد تغطية ما ورد في مواسـ المجمع حتى عاـ 

استيؿ بيا ، ـ9/1/2007يـو الثالثاء المفيد أف نأتي عمى ذكر ندوة عقدت 
: ، أال وىي ندوة(عاـ المغة العربية)مجمع المغة العربية األردني ىذا العاـ 

 
، مجمع المغة العربية األردني، مف "مشروع قاعدة بيانات حاسوبية لمقرآف الكريـ" 

محمد  .د.، أقواعد بيانات لمقرآف الكريـ باعتباره أساسًا لممعجـ اآللي لمغة العربية
. 2007، وآخروف زكي خضر

الجامعة / قدـ فييا األستاذ الدكتكر محمد زكي خضر مف كمية اليندسةحيث
األردنية كالفريؽ المتعاكف معو ما أنجػزكه مف قكاعد بيانات لمقرآف الكريـ باعتباره 

كتأتي ىذه الندكة إدراكان مف المجمع أف ما . أساسان لممعجـ اآللي لمغة العربية
تكاجيو المغة العربية مف مشكبلت تقنية حديثة ال يمكف معالجتيا إال بتضافر جيكد 

المغكييف كالحاسكبييف لتؤدم كؿ جية دكرىا في ىذا المجاؿ، كيأتي انعقاد ىذه 
. الندكة تأكيدان ليذا التكجو

كاشتممت ىذه الندكة عمى جمستيف؛ قدـ الدكتكر محمد زكي خضر كالفريؽ  
المتعاكف معو في األكلى مشركعو لتككيف قاعدة بيانات حاسكبية لغكية لمقرآف 
الكريـ ، مكسعة إلى أكبر حد ممكف، تصؼ بدقة كؿ دقائقو ابتداءن مف أصغر 
المفردات كىي مقاطع الكممة مف ممصقات فالكممة فالتراكيب فالجمؿ فاآليات 

كذلؾ خدمة . فالسكر بحيث تشمؿ الرسـ كالمفظ كالنطؽ كالصرؼ كالنحك كالداللة 
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لمقرآف الكريـ تحميبلن كدراسة كقيمان كتفسيران كالذم يؤدم دكف شؾ إلى خدمة المغة 
. العربية لكي يستفيد منيا أكبر عدد ممكف مف الباحثيف

 كقد تكصؿ الدكتكر خضر بعد سنكات مف العمؿ كالبحث كالدراسة لكضع 
أساس لقاعدة البيانات ىذه اشتممت عمى كممات القرآف الكريـ مشككلة بالرسـ 

اإلمبلئي الشائع اآلف كالرسـ العثماني، كبعض التغييرات التي طرأت عمى الكممات 
نتيجة عمميات اإللصاؽ كضركرات الكقؼ كاالبتداء، كتحديد بدايات الجمؿ القرآنية 

كما تضمنت أبحاث الندكة خطكات الحقة لكي يضاؼ . كنياياتيا بشكؿ مبسط
. النحك كالصرؼ كالنطؽ كالداللة لقكاعد البيانات

 كفي الجمسة الثانية ناقش الحضكر مف أساتذة المغة العربية في مختمؼ 
الجامعات األردنية الدكتكر خضر في مشركعو لمكصكؿ إلى مقترحات لعمؿ قاعدة 

بيانات حاسكبية متكاممة لمقرآف الكريـ، كتساعد أيضان العامميف في المجاالت 
. المغكية العربية كافة

 
وبعد، فإني أختـ ىذا الجيد المتواضع في الموسـ الخامس والعشريف 

: بمجموعة مف التوصيات كما يأتي
دعـ الترجمة اليادفة والرصينة والحديثة بسخاء وديمومة، ومف أىـ  •

 .المغات العممية األجنبية الحية
دعـ التأليؼ العممي بالعربية، شريطة أف يكوف ىادفًا رصينًا حديثًا، ويتـ  •

 .بجيد منظـ، وعمؿ الفريؽ كمما لـز
دعـ البحث العممي الخالؽ والجاد بالمغة العربية، ليتـ التفكير واإلبداع  •

 .بالمغة نفسيا، ال بمغات أخرى ثـ ينتقؿ إلى العربية وكأنو ترجمة
دعـ اإلبداع واالختراع باستخداـ العربية وسيمة وأداة، وتشجيع براءات  •

 .االختراع العربية وحمايتيا
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دعـ تطويع األجيزة العممية والتكنولوجية الحديثة لتعمؿ بالعربية وتتكمـ  •
 .بيا

توظيؼ األجيزة العممية والتقنية الحديثة، والعمـو المختمفة لخدمة المغة  •
 .العربية

زيادة المحتوى العربي عمى اإلنترنت بوفرة مادة المحتوى، عممية وترتبط  •
ودعـ التقنيات، ووجود أجيزة خادمة لمتخزيف، ووجود كفاءات بشرية 

 .ميمة، وتوفر الدعـ
مف الميـ جدًا أف يتصؼ العمؿ العربي، وخاصة مف خالؿ المجامع،  •

بالتنسيؽ القريب، وتوحيد الجيود حتى ال تتضارب وال تكرر، والقياـ 
بتوزيع المياـ بيف فرؽ ىذه المجامع، لكؿ ما يتقف أكثر، والتزاـ الجميع 

بما ينتج عف كؿ طرؼ بعد إخضاعو لمتدقيؽ والتحكيـ وأخذ الرأي مف 
المجامع األخرى، فيذا يسارع في اإلنجاز، ويتجنب االنفرادية والتضارب، 

 .ويقمؿ الجيد ويوفر الوقت
التقنيات "لوحظ بوضوح أف ىناؾ صنفاف ممف ساىموا في موضوع  •

": والمغة العربية
. اختصاصيو المغة والمغويات –
. اختصاصيو الحاسوب وتطبيقاتو –

 وكاف لمساىمة كؿ مف الفريقيف مزايا اتسمت بوضوح بمجاليـ، 
وعكست قدراتيـ، ولتحقيؽ نتائج أكثر عمقًا ودقة وفائدة، ال بد مف 

 ".عمؿ الفريؽ المتكامؿ"
أدعو إلى المرونة في التعامؿ مع موضوع المصطمحات بيف المغات،  •

بحيث نفسح المجاؿ ألخذ مصطمح شائع مستساغ المفظ واضح الداللة 
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عمى معنى محدد كما ورد في لغات أخرى، إذا كاف ذلؾ يساىـ في 
 .التوافؽ مع مفيـو تكنولوجي

وجدت مف المناسب اإلشارة إلى موضوع آخر أرى أنو عظيـ أخيرا، و •
تقانيا وانتشارىا وتعميميا لممسمميف غير  األثر عمى المغة العربية وا 

عالمي في آف  العرب ولغير الناطقيف بيا، وىذا الموضوع ىو تقني وا 
معًا، أال وىو موضوع اإلذاعة والتمفاز وال سيما الفضائيات، وبتحديد أكبر 

اإلذاعات والفضائيات اإلسالمية التوجو، لما ليا مف دور رائد تقـو بو 
اآلف، ويمكف أف تقـو بو بشكؿ أكبر وأفضؿ لتحقيؽ العديد مف الخدمات 

 .والفوائد لمغة العربية
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تعقيبات ومناقشات 

  األستاذ الدكتور إسحاؽ فرحاف
شكر الدكتكر إسحاؽ الدكتكر محمد الحاج حسف عمى محاضرتو القيمة، 

مكصيان بضركرة االلتقاء بو في مجمس المجمع إلحالة ما تفضَّؿ بو مف تكصيات 
في نياية محاضرتو الحقائؽ في أقرب كقتو ممكف، كمكضحان أىمية الترجمة في 

نيضة األمـ، كفي تاريخ الحضارة اإلسبلمية، كليذا البٌد أف تتضاعؼ الجيكد في 
مجاؿ الترجمة، اقتداء بالدكؿ األيخرل في ىذا األمر بخاصة، ففي الياباف ال يصدر 
كتاب أك بحث عممي محكـ جٌيد إاٌل كيتبعو ترجمة لو خبلؿ ثبلثة أشير، كىذا دليؿ 

عمى اىتماميـ بالترجمة، حيث إف مركزان خاصان لمترجمة تدعمو الدكلة بكؿ 
فالدكؿ جميعيا ...إمكاناتيا يعمؿ عمى ترجمة المنشكرات المفيدة، ككذلؾ في الصيف

. حريصةه عمى الترجمة كالتدريس بمغتيا عنكاف ىكيتيا الحضارية، كرمز سيادتيا
تطٌرؽ الدكتكر إسحاؽ إلى جيكد المجمع في ىذا المجاؿ، مكضحان أف 

الكتب التي يترجميا المجمع كتب جامعية معتمدة، كفي أرقى المستكيات، إال أنيا 
، كلـ يتمقفيا أساتذة الجامعات لتدريسيا لطبلبيـ، -لؤلسؼ-لـ تدرس في الجامعات

داعيان إلى استنياض ىمـ أىساتذة الجامعات لمتعاكف، كمشيران إلى لجنة الترجمة في 
في الحاسكب كالعمـك : المجمع، إذا أعمنت السنة الماضية عف ترجمة ثبلثة كتب

الصحية كالعمـك اإلنسانية، كلـ يتقدـ أستاذ جامعي كاحد ليذا العمؿ، كالمجنة تكرر 
إعبلنيا ىذه السنة، مكجيان طمبو ألف يككف الدكتكر محمد الحاج كاحدان مف ىؤالء 

. الثبلثة
 

 الدكتور محمد زكي خضر :

وو إلى قسميف في الجامعات  تقٌدـ الدكتكر محمد خضر باقتراح محدَّدو كمكجَّ
األردنية؛ قسـ المغة العربية حيث اقترح أف يتـ إضافة مقرر دراسي يتعمؽ بالتقنيات 
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الحديثة كمكضكع المصطمحات كالتقنيات الحديثة في المغة العربية في مناىج 
. الدراسات العميا لمقسـ

كأف يضاؼ مقرر دراسي يتعمؽ بحكسبة المغة العربية إلى قسـ الحاسكب، 
مبٌينان أف البدء بتطبيؽ ىذيف االقتراحيف سيمكننا مف إيجاد متخصصو في الحاسكب 

عمى معرفةو كافية بالمغة العربية كمتخصص في المغة العربية أكثر خبرة في 
. التقنيات الحديثة

 السيد إبراىيـ العجموني :
عقَّب السيد إبراىيـ العجمكني عمى ىذه المحاضرة بالكقكؼ عمى تكصية 

الترجمة كضركرتيا، مذٌكران بأف النيضة العربية اإلسبلمية التي انطمقت في العصر 
العباسي كاف مف أىـ منطمقاتيا اعتناؤىا بالترجمة سكاء اليكنانية أك الفارسية أك 
اليندية أك غيرىا، مؤكدان حاجتنا الماسة إلى الترجمة كالعناية بيا، إذ إف الترجمة 
مف المغات األخرل، إلى المغة العربية في المجاؿ العممي محدكدة جدان، ككؿ ما 
تيرجـ إلى المغة العربية ال ييضاىي ما يترجـ إلى المغة اإلسبانية في ىذا العصر 

فقط، استنادان إلى ما قرأه قبؿ فترة زمنية قصيرة، كليذا فالترجمة تعاني مف مشكمة 
كلذا رأل أنو ال بد مف ترجمة ىذه التكصية عمى أرض الكاقع لتصبح ...حقيقية

. حقيقة، كتمٌنى أف يأخذ المجمع دكره الميـ في ىذا المجاؿ
أىمَّا التكصية الثانية فيي ضركرة تشكيؿ فريؽ مف المغكييف كالحاسكبييف ذكم 

الخبرة حيث أكد الحاجة إلى ذلؾ، كدعا إلى ضركرة االعتناء بيذا األمر في 
، أمبلن في كجكد فريؽ مختار يكمان ...المجامع كالجامعات كالمؤسسات األكاديمية 

ما يمٌثؿ خبلصة الفكر في مجاؿ الحاسكب كالمغة ليساىـ في االرتقاء بالمغة 
. حاسكبيان 

 الدكتور عودة أبو عودة :
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استيؿَّ الدكتكر عكدة تعقيبو بتأييده لمدكتكر محمد الحاج حسف في ...
تكصيتو األخيرة كىي الدعكة إلى المركنة في التعامؿ مع مكضكع 

 الباحث قمتمنيا أف تككف في كؿ محاضرة تكصيات مف كاقع ما يرا...المصطمحات
َى أف دخكؿ ألفاظ جديدة مف المغات األخرل  في المكضكع الذم بحثو، كمكضحان

إلى المغة العربية ليس بجديدو عمى المغة العربية، ألفَّ المغة العربية لغة حٌية ككبيرة 
. كقكية، التقت بمغاتو أيخرل عديدة فأخذت منيا كأغنت المغات األخرل بألفاظيا

كحينما كاف عيد الترجمة قائمان انتقمت مصطمحات كثيرة مف المغات األخرل 
إلى المغة العربية، كىذا ال يعيبيا، كتعزيزان لما ذكر أكرد أمثمة عمى ذلؾ، فيا ىك 
خبير الدراسات اإلسبانية الدكتكر عبداهلل عناف يىذكري أف ستة عشر ألؼ لفظة في 

المغة اإلسبانية انتقمت مف المغة العربية، كال تزاؿ أسماء كثيرة لمدفو إسبانية 
إف المغة اإلسبانية ىي لغةه - يكمان –كمسميات إسبانية بالمغة العربية، كلـ يقؿ أحده 

كما أف في القرآف الكريـ عشرات األلفاظ مف لغات غير عربية فيؿ ىذا ...عربية
نزؿ بمغةو - ببل شؾ–فالقرآف الكريـ !!!يعني أف القرآف الكريـ كتاب غير عربي؟

". إنا أىنزلناه قرآنان عربيَّان لعمكـ تعقمكف" عربية، قاؿ تعالى 
:- كضرب مثاالن عمى كيفية تكليد المصطمحات بكممة أىش في قكلو تعالى

قاؿ كما تمؾ بيمينؾ يا مكسى قاؿ ىي عصام أىتككأ عمييا كأىىش بيا عمى " 
: كممة تعني أضرب غنمي ضربان خفيفان، كأسكقيا أمامي، كأنا أقكؿ: كأىىشي " غنمي

ىش، ىش، كما يقكؿ الرعاة، كليس دقيقان قكؿ بعض المفسريف إٌف أىش بمعنى 
فالطعاـ يككف في الصحراء ...أجٌد الشجرة كأيسقط كرقيا لكي ترعى األغناـ

. فأىش فعؿ مكلد مف صكت منتشر. كالسيكؿ
لؾ: كمثاؿ ذلؾ يقاؿ في كممة إذا إنيا كممة عامة تدؿ بصكتيا عمى " ىيت ى

الدعكة، كليس ليا جذر مباشر في المغة العربية، رغـ قكؿ بعض المفسريف ىئتي 
. لؾ كنحك ذلؾ
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  األستاذ الدكتور ىماـ غصيب
أكَّد الدكتكر ىماـ في بداية تعقيبو عمى ىذه المحاضرة أىمية الكقفات ....

المتأنية كالمراجعات المتكررة لما تـ إنجازه، شاكران المحاضر عمى كقفتو المتأنية 
أثناء عرضو لئلنجازات التي قاـ بيا المجمع في المجاؿ التقني كالعممي، كداعيان 

المجمع إلى المزيد مف ىذه الكقفات كالمراجعات تبلفيان لمتكرار، كحرصان عمى البدء 
. مف حيث انتيى غيرنا فنحافظ عمى العنصر التراكمي الذم نحف بحاجةو ماٌسةو إليو
رأل الدكتكر ىماـ ضركرة التركيز عمى مكضكع المحاضرة، كاستيفاء النقاط 
التي أثارتيا كعدـ التشعب كالتشتت كالبدء مف الصفر عند طرح أم قضية أك إلقاء 

محاضرةو ما، إذ البد مف التركيز عمى النقاط المحددة التي ليا عبلقة بعنكاف 
لزاـ المعنييف كالمناقشيف بيذه النقاط . المحاضرة، كا 

  الدكتور سميماف العباس
أشار الدكتكر سميماف إلى أىمية القرار السياسي في تعريب التعميـ 

الجامعي، فكؿ ما ييقاؿ كييعمؿ ألجؿ تعريب التعميـ الجامعي بحاجة إلى مرسكـو مف 
، كتنتيي القضية ثـ انتقؿ إلى الحديث عف البحكث القيمة التي ...سطرو كاحدو

استعرضيا المحاضر لبياف أىمية المكاسـ الثقافية لمجمع المغة العربية األردني في 
معالجة التحديات التقنية كالحاسكبية التي تكاجو المغة العربية، مشيران إلى أف ما 

تضمنتو ىذه البحكث مف حديثو عف الترجمة اآللية كغيرىا ككأنيا تحصيؿه حاصؿ 
إمَّا أف الباحثيف : كأمر كاقع في بدايات كأكاسط الثمانينات تقريبان، يشير إلى أمريف

ال - اآلف–الذيف تطرقكا إلى ىذه المكاضيع بالبحث كالمناقشة سبقكا زمانيـ، أك أننا 
نسير إلى األماـ بؿ نتراجع، فالترجمة اآللية فيما يتعمؽ بالمغة العربية، حتى ىذه 

المحظة، كما زالت قاصرة جدان، أما في أكركبا فإنيا قد تككف محققةن لبعض 
النجاحات بيف المغات التي تنتمي إلى عائمة كاحدة، كذلؾ لمتقارب بيف 

المصطمحات التي تنتمي إلى ىذه العائمة، لكننا ال نستطيع أف نقكؿ إننا حققنا 
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نجاحان، كلك محدكدان، في مجاؿ الترجمة اآللية لمغة العربية، فما نتمكف مف 
استخراجو مف الحكاسيب مف مصطمحات ىك في الحقيقة، ترجمة بمساعدة 

. كليس ترجمة آلية: الحاسكب
 السيد محمد البطانية :

حكؿ دكر " سالفكد"طالب يحضر رسالة دكتكراة في إحدل جامعات بريطانيا 
. مجمع المغة العربية األردني في ابتكار المصطمحات

ذكر السيد محمد البطاينة أف المستخدـ ىك الذم يقرر نجاح المصطمح أك 
عدـ نجاحو، فالمحؾ لمعرفة أف مصطمحان أفضؿ مف مصطمح ىك االستعماؿ، 

معقبان عمى إحدل الخطكات التي أكردىا الدكتكر محمد الحاج حسف لترسيخ النيج 
حيث رأل أف يتـ االىتماـ بالسكابؽ كالمكاحؽ ...الصحيح في اختيار المصطمح

لمكاكبة تطكر العمـك كالتكنكلكجيا، بحيث تككف كؿ مف السابقة كالبلحقة مف لفظ 
نفكرماتكس)عربي أك معرب، كفي ىذا السياف فإف مصطمح  " أفضؿ مف  (بيكا 

، كمبٌينان أف ما "المعمكماتية الحيكية"، كيمكف أف يحؿ محمو مصطمح "بيكمعمكماتية
يميِّز جيكد مؤسسات التخطيط المغكم في الدكؿ المتقدمة عمى الدكؿ النامية ىك 
النكع كليس الكـ، كالبد مف نقاش جانب المزج بيف الحاسكب كاستخداماتو كالمغة 
كالحكسبة المسانية، كالتركيز عميو أثناء طرحنا لمكضكع معالجة التحديات التقنية 

. كالحاسكبية التي تكاجو المغة العربية
  ،اختتـ الدكتكر محمد الحاج حسف محاضرتو بكممةو ردَّ فييا عمى المعٌقبيف

حيث تحدث في بداية ىذه الكممة عف تكصيتو األكلى كىي دعـ الترجمة ، مؤكدان 
أف المطمكب ىك ترجمة أميات الكتب التي تحكم كنكزان قيٌمة في العمـ كالمعرفة، 

، كمبينان أف ما نحتاجو ىك ترجمة ذات  كذلؾ إلثراء عممنا كلغتنا في آفو كاحدو
مستكل رفيع، فيي أىـ مف الكـ، فكثير مف مؤلفينا يؤلفكف تأليفان سطحٌيان أك ينقمكف 
أك يجمعكف أك نحك ذلؾ، فبل تتحقؽ الفائدة مف مؤلفاتيـ كترجماتيـ، ثـ عٌرج عمى 
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أىمية عمؿ الفريؽ الكاحد، ككيؼ أف تشريعاتنا، كبخاصة التشريعات المكجية إلى 
ع عمؿ الفريؽ الكاحد، فمف يعمؿ عمبلن فردٌيان لو مكافأة  أساتذة الجامعات، ال تشجِّ
أفضؿ ممف يعمؿ عمبلن جماعيان مف حيث الترقيات كغيرىا، كلذا ال نحقؽ مرادنا 

. مف اإلنتاج المثمر المفيد
و كبلمو إلى الدكتكر سميماف العباس، ذاكران أنو قاؿ في معرض حديثو  ثـ كجَّ

في ىذه المحاضرة استشرؼ فبلف مف الفريؽ الذيف حاضركا سابقان، فكممة استشراؼ 
فيذا الكعي االستشرافي . تكحي بأف الباحث قد سبؽ زمانو بكبلـو لـ أكف أتكقعو

ليؤالء الباحثيف الذيف مضى عمى كبلميـ عشركف سنة فأكثر مف المفترض قفزة 
ىائمةن، فالتطكير الذم حصؿ إلى كقتنا الحاضر، ىك ببل شؾ، قياسان إلى ما ذكر 
في دراسات باحثينا، ضئيؿه جدان، ككاف مف الممكف أف يؤدم إلى تطكر كبير في 

. خدمة المغة العربية تقنيا كحاسكبٌيان 
كردان عمى السيد محمد البطانية فقد أشار إلى أف كثيران مف المقاالت التي 

تحدث عنيا في محاضرتو ركزت عمى جانب المزج بيف الحاسكب كاستخداماتو 
ثـ أنيى ...كالمغة كالحكسبة المسانية كال بأس مف إجراء نقاسو في ذلؾ مستقببلن 

شباعو نقاشان كتحميبلن  حديثة مكافقان الدكتكر ىماـ بأف التركيز عمى ىدؼو محددو كا 
كبحثان يفيد بشكؿ أكبر كذاكران أف الغالب أف تتفٌرع عف العنصر الرئيسي أفكار 

.   أخرل، فالشيء يثير الشيء كالحديث ذك شجكف
   

 

 


