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مدخل - 1
" حاسوبي"ودعوة . أود بداية أن أشكر مجمع المغة العربية عمى دعوتو الكريمة لي

مثمي ليساىم في برنامجكم الثقافي، إلى جانب كونيا تشريفًا عظيمًا لو، فيي أيضًا داللة 
عمى وعي مؤسستكم المبجمة بيموم مستجدة تفرض نفسيا بشّدة عمى عالمنا الحديث، 

بصفة عامة، وعمى نشاطنا المغوي بصفة خاصة، وأقصد بذلك عصر المعمومات 
. واقتصاد المعرفة الذي الحت بوادره في األفق

أقدم لكم نفسي في إطار أحد مفاىيم ىذا -  حرصًا مني عمى توقعاتكم–ودعوني 
، فأنا "Language Engineetinىندسة المغة "العصر، الذي برز حديثًا أال وىو مفيوم 

أمثل فصيمة جديدة من الميندسين يعرفيم البعض بأخصائيي الذكاء االصطناعي، أو 
 نظام غاية في – كما نعرف –إن المغة . ميندسي المغة أو ميندسي المسانيات الحاسوبية

ىندسي " فعل"إلى " وتحصينو"التعقيد نحتاج من أجل تحميمو وفيم أدائو واستغاللو 
". عمى النظم المعقدة"ىي فن السيطرة " اليندسة"باعتبار 

بيذا الطرح أجد نفسي أسير في غاية التشابكات والتداخالت التي تربط بين ثالث 
منظومة المغة، ومنظومة الحاسوب، ومنظومة عموم المنطق : منظومات أساسية

والرياضيات، ولكوني بيذه الخصوصية، فمن أكون قادرًا عمى أن أشفي غميل 
المتخصصين، كل في مجال تخصصو، وكل ما أستطيع القيام بو ىنا ىو أن أثير 

والخدمات التي يمكن أن . االنتباه إلى بعض الجوانب المتعمقة بعالقة المغة والحاسوب
. يقدميا الحاسوب في مجال العمل المعجمي والمصطمحي

حتمية التقاء المغة بالحاسوب - 2
كان من المنطقي بل من الحتمي أيضًا، أن تمتقي المغة والحاسوب، وذلك لسبب 

أساسي وبسيط، وىو كون المغة تجسيدًا لما ىو جوىري في اإلنسان، أي نشاطو الذىني 
بكل تجمياتو، في الوقت الذي يتجو فيو الحاسوب نحو محاكاة بعض وظائف اإلنسان 

محورًا رئيسيًا لتصميم  (اليندسة البشرية)وقدراتو الذىنية، متخذًا من االعتبارات اإلنسانية 
وقد تدرج ىذا االلتقاء حتى بمغ درجة عالية . نظمو ومجاالت تطبيقاتو ومطالب تشغيمو

من التفاعل العممي والتقني بصورة ال مثيل ليا، ووراء ذلك عدة أسباب متفرقة، بل 
: متباينة أحيانًا، من أىميا في رأيي
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التطور اليائل في عموم المسانيات، وخضوع كثير من جوانبيا لممعالجة الرياضية  -
. والمنطقية واإلحصائية

تطور األساس النظري لعمم االتصاالت، وذلك بظيور نظرية المعمومات التي  -
 .وضعت األسس الرياضية لقياس كمية المعمومات

الوثبات العممية التي تحققت في ميادين عموم الحاسوب، وبخاصة في مجاالت  -
 .نظريات األوتوماتيات، وتصميم لغات البرمجة، ونظم التشغيل

 (المعدات)التقدم المذىل الذي أحرزتو تقنيات الحواسيب في مجاالت العتاد  -
وما صاحب ذلك من تزايد الحاجة إلى لغات برمجة . والبرمجيات والتطبيقات

تتصف بالقوة والمرونة معًا، وىو ما أدى إلى مراعاة كثير من خصائص المغات 
 .البشرية في تصميم لغات البرمجة

، مما خمق "أسي"ظاىرة انفجار المعمومات، وتضاعف معدالت تدفقيا بمعدل  -
ضرورة استحداث وسائل بالغة الكفاءة، لتنظيم ىذا الفيض المتزايد من المعمومات 

 .المتنوعة، وزيادة كفاءة تخزيتيا، واسترجاعيا، وتوظيفيا

التقدم في عمم اإلحصاء الرياضي، ونفوذ أساليبو في مجاالت التحميل المغوي، التي  -
استخدمت في توصيف وتفسير كثير من التجميات المغوية التي يصعب إخضاعيا 

 .لمقواعد القاطعة

انتشار الحواسب الشخصية والمنزلية كنتيجة لظيور المعالجات والذاكرات  -
، وما استتبعو ذلك من "الميكروانفورماتيك"اإللكترونية الميكروية بالغة الضآلة 

ضرورة تيسير العالقة بين الحاسوب ومستخدمو، الذي لم يعد يشترط فييا 
 .التخصص الفني

ظيور الحواسيب فائقة السرعة، والتوسع في نظم الذكاء االصطناعي الذي تعد  -
 .آليات التعامل المغوي من أىم مقوماتو

بداية ظيور النظم اآللية الخبيرة التي تحاكي ميام الخبراء البشريين، مثل تمك  -
الخاصة بتشخيص األمراض، وتقديم االستشارات الفنية والقانونية، وبعض النظم 

 .اآللية لمتعميم الذاتي



 119 

انتشار استخدام الحاسوب كوسيمة لمتعميم والتعمم بصفة عامة، ودخولو في مجال  -
 .تعمم المغات وتعميميا بصفة خاصة

دخول تطبيقات الحاسوب مجاالت عموم اإلنسانيات، كالتاريخ، وعمم االجتماع  -
 .بفروعو، واألدب، والنقد، والمنطق، ونظرية المعرفة

وما تبعو من " االتحاد السوفيتي"و" الواليات المتحدة"التسابق العممي والتقني بين  -
حتى يتمكن كل من " الروسية"و" اإلنجميزية"تزايد االىتمام بنظم الترجمة اآللية بين 

 .المعسكرين من متابعة اإلنجازات العممية والتقنية لممعسكر اآلخر

وجممة األسباب التي أدت إلى زيادة الصمة بين المغة والحاسوب يمخصيا التطور 
لقد دانت المغة لممعالجة اآللية من خالل التحميل ". المغة والحاسوب والتطبيق"في 

الرياضي والمنطقي واإلحصائي، وتييأ الحاسوب لمقائو مع المغة بالسرعة الفائقة، 
. وضخامة الذاكرة، وضآلة الحجم، وأساليب الذكاء االصطناعي، ولغات البرمجة الراقية

. أما التطبيق فقد شق طريقو بنجاح مطرد إلى مجاالت التعميم واإلنسانيات والنظم الخبيرة
وىكذا، برزت األسباب، وتوافرت األساليب، وتجددت األىداف، مؤكدة حتمية التقاء المغة 
. والحاسوب، وىو االلتقاء الذي أطمق ثورة حقيقية في حقمي المغة والحاسوب عمى السواء

: ودعنا نقول
: لقد مرت تقانات الحاسوب والمعمومات بثالث مراحل أساسية ىي

مرحمة معالجة البيانات التي استغمت فييا األجيال األولى لمحاسوب : المرحمة األولى
في استخراج البيانات التجارية واإلدارية، باعتبار الحاسوب آلة ذات قدرة ىائمة عمى 

. Number Crunshingسحق األرقام  
وىي مرحمة السبعينات وبداية الثمانينات التي انتقل فييا الحاسوب : المرحمة الثانية

من معالجة البيانات إلى معالجة المعمومات، وذلك الستخراج المؤشرات والتحميالت 
واإلحصائيات من متن البيانات الخام باعتبار الحاسوب آلة ذات قدرة ىائمة عمى تخزين 

. المعمومات واسترجاعيا
وىو " الجيل الخامس لمحاسوب"وىي التي يمثميا ما أطمقوا عميو : المرحمة الثالثة

. 1991مشروع السنوات العشر الذي أطمقتو اليابان، والمخطط لو أن يكتمل بنياية عام 
: وييدف المشروع، أساسًا، إلى إحداث نقمة نوعية حاسمة في تصميم نظم الحاسوب
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" ذكي"عتادىا، ونظم تشغيميا، وتطبيقاتيا، حيث يسعى المشروع إلى تطوير حاسوب 
قادر عمى التحميل والتأليف واالستدالل المنطقي، وذلك من خالل أساليب الذكاء 

مبانييا ومعانييا، : االصطناعي التي من أىم مقوماتيا القدرة اآللية عمى التعامل مع المغة
. أصواتيا وخطوطيا، رموزىا ومدلوالتيا، معطياتيا ومفاىيميا

لقد تخمص الحاسوب بيذا من وصمة اآللة الغاشمة ليصبح آلة ذكية لمعالجة 
المعرفة التي تتمثل في المعمومات والخبرة والقدرة عمى الحكم واالستدالل، لقد اكتشف 

الجميع ما كان واضحًا منذ البداية وىو أن اإلنسان يحتاج لحل مشاكمو إلى ما ىو أكثر 
لى القدرة عمى المقارنة  من البيانات والمعمومات، يحتاج إلى خبرة وحكمة من سبقوه، وا 
بين البدائل الختيار أفضميا، وذلك من خالل االستيداء بالمعمومات المتاحة، واستخدام 

. األساليب المنيجية لتوصيف المشاكل وحميا

إن اليدف األسمى من انتشار نظم المعموماتية ىو زيادة إنتاجية البشر ونظميم 
اآللية، من خالل زيادة استغاللنا لمورد المعرفة الذي تمعب فيو المغة دورًا أساسيًا، 

وعاء الفكر والكيان الحديدي الذي يقيم صمب المجتمعات -  أي المغة–بصفتيا 
يكفي ىنا أن أشير إلى ما تبذلو اليابان وفرنسا وروسيا ودول السوق األوروبية . اإلنسانية

المشتركة حاليًا من جيود مكثفة لكسر حواجز العزلة المغوية، ودفع جيود التطوير المغوي 
. تمبية لمطالب عصر المعمومات الذي حل عمينا بأسرع مما توقعنا

المالمح الرئيسية لمموقف الراهن لتعريب الحاسوب - 3

الموقف الراىن لتعريب الحاسوب ونظم المعمومات ال يخرج في مجممو عن كونو 
إحدى النتائج المنطقية ألزمتنا المغوية الحادة، ولواقع مركزنا التقني والعممي المتأزم، 

: وتحدد المالمح التالية الصورة العامة لموضع الراىن

فنظرًا ": اإلنجميزية"في نطاق التقانات المصممة أصال لـ " العربية"، استيعاب  ووًال 
لضغط الدوافع العممية، والميفة التجارية لموردي المعدات والبرمجيات تم اتباع طرق 

لمقيود التي فرضتيا المغة اإلنجميزية، واتخذت عممية " العربية"إلخضاع " تعسفية"
: االستيعاب المذكورة طرقًا عدة يغمب عمييا الطابع الفني غير المغوي، وىي
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، وأمثمة ذلك كثيرة، نذكر "اإلنجميزية"محل " العربية"اإلحالل شبو الميكانيكي لـ  .أ 
منيا، عمى سبيل المثال، إحالل الحروف العربية محل اإلنجميزية في الطابعات، 
حالل المقابل العربي لمرسائل اإلنجميزية التي يتم التخاطب من خالليا مع نظم  وا 

. التشغيل ونظم استرجاع المعمومات
غفال حركات التشكيل، وتجنب "العربية"تبسيط  .ب  ، كتقميل عدد أشكال الحروف، وا 

كما ىو الحال في كثير من محاوالت تطوير نظم آلية )قواعد اإلبدال واإلعالل 
 .(لمعالجة الصرف العربي

التي )التحايل عمى القيود الفنية، كتوسيع نطاق شفرة تبادل البرقيات اإلنجميزية  .ج 
 رمزًا فقط مما يجعميا غير كافية لتشمل جميع حروف أبجدية العربية 32تتضمن 

 .(وأرقاميا ورموزىا الخاصة من عالمات الترقيم وخالفو

أما آخر الطرق، وأشدىا تعسفًا، فيو تحويل النصوص العربية إلى مقابميا الصوتي  .د 
بالحروف الالتينية، وذلك إلعدادىا لممعالجة اآللية، وأوضح مثال عمى ذلك ىو 

ترجمة عناوين الكتب وأسماء مؤلفييا إلى الالتينية في نظم قواعد المعمومات 
البيبموغرافية، أو إدخال الكممات العربية بالحروف اإلنجميزية لتوليد مقابميا المنطوق 

 .في نظم توليد الكالم آلّيًا المصممة أصاًل لمغة اإلنجميزية

ىو عممية خاطئة من أساسيا، " اإلنجميزية"آليًا في نطاق " العربية"إن استيعاب 
: وذلك لسببين رئيسيين

، "اإلنجميزية"، و"السامية"إن المغة العربية، بصفتيا أعقد المغات : السبب األول
باعتبارىا من أبسط لغات الفصيمة اليندوأوروبية، تمثالن طرفي نقيض عمى مدى المحور 

. المغوي الحاسوبي

". اإلنجميزية"، في معظم أمورىا المغوية، أعقد من "العربية"إن : السبب الثاني
ىي بمثابة منطق " اإلنجميزية"في إطار " العربية"وليذين السببين، فعممية استيعاب 

". األعقد في نطاق األبسط"معكوس لمحاولة استيعاب 
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عمى ضوء ما سبق، فميس من الغرابة في شيء أن تؤدي عممية االستيعاب المذكورة 
عمى كثير من المشكالت التي تعوق انتشار المعموماتية في المجتمعات العربية في وقتنا 

إلى مزيد من - إن لم نتخمص من آثارىا بيمة وحسم- الحاضر، وستؤدي مستقبالً 
المشكالت األعقد واألسوأ أثرًا، وتتفاقم خطورة الموقف لدرجة تيدد باقترابو إلى نقطة 

! الالعودة، فما أبيظ كمفة تخمفنا في ىذا المجال
أحد المالمح الرئيسية لموضع الراىن لتعريب الحاسوب ىو : سطحية التعريب: ثانياًال 

التركيز عمى عنصر الحرف، فمعظم الجيود قد انصبت عمى كيفية طباعة النصوص 
ظيارىا عمى الشاشات وكنتيجة منطقية ليذه السطحية المغوية، طغى الجانب . العربية وا 

. الفني عمى الجانب المغوي، وظل الحوار بين أخصائي الحاسوب والمغويين شبو معدوم
وفي اآلونة األخيرة فقط بدأت تظير بوادر مشجعة لدخول الحاسوب في مجاالت 

. الصرف والنحو والمعاجم والصوتيات
من الشواىد البارزة أن معظم جيود تعريب نظم : اوعتماد عمى األجنبي: ثالثا

المعموماتية ظل يفد إلينا، وحتى وقت قريب، من خارج الوطن العربي، وبخاصة من 
والدور األساسي ىنا كان لموردي العتاد . الواليات المتحدة وكندا والمممكة المتحدة وفرنسا

والبرمجيات، ويجب أن نشير ىنا إلى جيود كثير من الييئات والمؤسسات العربية 
المنظمة العربية لمتربية والثقافة : ومبادراتيا في حقل تعريب المعموماتيات، وعمى رأسيا

والعموم والمنظمة السعودية لمتوحيد القياسي، والمركز القومي لمحاسبات اآللية بالعراق، 
ومعيد الكويت لألبحاث العممية، والمجنة االقتصادية لدول غرب آسيا، ومعيد البحوث 
السوري، ومعيد عموم المسانيات بالمغرب، ومعيد بحوث اإللكترونيات بالمركز القومي 
لمبحوث بمصر، ومعيد الدراسات اإلحصائية التابع لجامعة القاىرة، والمراكز العممية 

إم، والشركة العالمية لمبرامج، وال يفوتني ىنا أن أشير إلى . بي. التابعة لشركة آي
المساىمة الفعالة في دفع حركة البحوث والتطوير التي قامت بيا سمسمة المؤتمرات 

الوطنية في مجاالت الحاسوب والمعمومات التي تعقدىا المممكة العربية السعودية بانتظام 
. منذ عشر سنوات

فبالرغم من : رابعاًال، غياب البحوث األساسية في حقل لسانيات الحاسوب العربية
جيود الييئات والمؤسسات السابق ذكرىا، ما زال اىتمام جامعاتنا، ومعاىدنا، ومجامعنا 
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وفي حدود عممي، لم يدخل عمم المسانيات الحاسوبية أّيًا . المغوية دون المستوى المطموب
" العربية"يتناقص ىذا، في بعض أوجيو، مع ما تحظى بو . من كمياتنا حتى وقتنا ىذا

من اىتمام كثير -  وبخاصة بالنسبة لظواىرىا الصرفية والفونولوجية واإلعرابية–حاليًا 
وىناك عدد ال بأس بو من الدراسات . من الباحثين في الجامعات األمريكية واألوروبية

اإلحصائية والمغوية الحديثة الصادرة عن تمك الجامعات في مجاالت الفونولوجي، 
. والصرف، والنحو لمغة العربية
آخر مالمح الوضع الراىن لتعريب المعموماتية ىو تركيزه : خامساًال، عدم الشمولية

. عمى شق برامج التطبيقات منيا دون العتاد ودون العناصر األخرى لمنظومة الحاسوب
وىناك بالفعل عدد من المبادرات المشجعة إلقامة بيوت خبرة متخصصة في نظم 

أما في جانب العتاد فتبرز بعض المحاوالت من السعودية . الحواسيب العربية وبرمجتيا
والعراق والجزائر ومصر لمتجميع والتصنيع الجزئي لمحواسيب الشخصية ألغراض 

. االستخدام المكتبي والمدرسي والمنزلي
منطمقات لدفع جهود التطوير والبحث في المعالجة اآللية لممنظومة الشاممة لمغة - 4

 .العربية
. إقامة نماذج حاسوبية لفيم األداء الشامل لمنظومة المغة العربية -
 .االىتمام بنظم الترجمة اآللية كمختبرات عممية لفيم أداء المغة العربية وعالقاتيا -

 .االىتمام باإلحصاء المغوي -

 .االىتمام بقواعد البيانات العربية التي تتعامل مع النصوص الكاممة لموثائق -

 .تطبيق أساليب الذكاء االصطناعي في التعامل مع المغة العربية غير المشكولة -

 .تحميل دقيق لخصائص العالقة بين المغة العربية وتقنيات المعموماتية وتطبيقاتيا -

 .دفع جيود تقييس المعموماتيات بالوطن العربي -

نشاء  - إدخال المسانيات الحاسوبية في الجامعات والمعاىد ومراكز البحوث العربية، وا 
 .لجان متخصصة بيا في المجامع المغوية

االىتمام ببحوث استخدام المغات التطبيقية في برمجة الحاسوب ونظم استرجاع  -
 .المعمومات
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إعطاء األولوية لمغة الفصيحة المكتسبة كتمييد لمدخول في مجاالت معالجة المغة  -
 .المنطوقة

تمثيل المعرفة المغوية - 5
يصب في منظومة المغة، وينبثق منيا، كم ىائل من المعرفة المعجمية والصرفية 

. والنحوية والفونولوجية والفونيتيكية والداللية السياقية
إن من أىم التحديات التي تواجو معالجة المغة آليًا ىو كيفية تمثيل ىذا النطاق 

دقيق يمكن لمنظم اآللية أن " Formalرسمي "العريض من المعارف المغوية بشكل 
. تتعامل معو، حيث ال تتعامل ىذه النظم إال مع الدقيق والمضبوط والمكتمل

الحالية اقتصار الجيد في تناول المسائل المغوية " العربية"إن إحدى مشكالت أزمة 
حصائياً  . عمى توصيف ظواىرىا دون محاولة تفسيرىا أو تحميميا منطقيًا ورياضيًا وا 

إن المسانيات الحديثة وعموم الحاسوب والرياضيات الالرقمية وعموم المنطق قد 
وفرت حاليًا العديد من الوسائل المنيجية والنماذج التحميمية والتركيبية التي أثبتت فعاليتيا 

أننا قد أغفمنا الثورة العارمة -  وبكل أسف–في سبر أغوار منظومة المغة، وعمينا أن نقر 
 1957منذ " نعوم تشومسكي"التي يعيشيا عالمنا المعاصر والتي قادىا العالم المغوي 

: وىي الثورة التي فجرت عدة نماذج لغوية نذكر منيا

نحوي وظيفي  -1
 نحو وظيفي معجمي -2

 نحو طبقي -3

 نحو عالقي -4

 نحو توليدي تحويمي -5

 نحو إعرابي -6

نظرية الربط العاممي  - 7
نحو شبكات االنتقال المعززة - 8 
نحو مقولي  - 9

نحو البنية العامة لمجممة - 10
نحو توحيدي ترابطي - 11
 نحو بنية الجممة المعتمد عمى الرأس- 12

 
أين نحن من ىذا كمو؟ نحن ما زلنا نعيش في أزمة لغوية حادة، أزمة نحوية وأزمة 
صرفية وأزمة معجمية وأزمة تعميم لغتنا األم وتعمميا، إلى جانب الفوضى المفزعة التي 
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تسببيا ثنائية الفصحى والعامية، وجميعيا أزمات مزمنة وغائرة في كيان مجتمعاتنا، تيدد 
. في عصر المعمومات واقتصاد المعرفة" أمننا المغوي- " بال شك–

إن معظم معرفتنا المغوية يكمن في كتب تعميم قواعدىا وبالغتيا، وىي المعرفة التي 
. تمجأ في معظم األحيان إلى تحديد حاالت الصواب والخطأ من خالل إعطاء األمثمة

مشروع الفهم األتوماتي لمغة العربية المكتوبة - 6
، كمف الباحث بقيادة مشروع بحثي لمدة خمس سنوات لتطوير نظام 1985منذ عام 

المشكولة، : متكامل لمفيم األتوماتي لمغة العربية المكتوبة عمى اختالف أساليب كتابتيا
التالي العناصر  (1)جزئيًا أو كميًا، أو الخالية من جميع عناصر التشكيل، يمثل شكل 

: الرئيسية لمنظام المذكور وىي تشمل العناصر الرئيسية التالية
 الذي يقوم Morphological processorالمعالج الصرفي اآللي متعدد األطوار  -أ 

بتحميل الكممات العربية آليًا إلى جذورىا وموازينيا الصرفية ولواصقيا ولواحقيا، 
ويساىم الشق التركيبي لممعالج في إخراج الكممات مشّكمة وذلك بعد تمام عممية 

. اإلعراب
المعجم العربي المميكن الذي يشتمل إلى جانب المعطيات الصرفية عمى تمك  -ب 

النحوية " Featuresالسمات "المتعمقة بالنحو والداللة وذلك باستخدام نظام 
يعمل المعالج الصرفي والمعجم العربي المميكن يدًا بيد إلمداد المعالج . والداللية

النحوي بكممات الجممة بعد تحديد دقيق ألقسام الكمم لكل من مفرداتيا وىو مطمب 
 .أساسي لممعالجات النحوية

المعالج النحوي اآللي متعدد األطوار الذي يقوم بإعراب الجمل وتشكيميا تمقائيًا  -ج 
ولتطوير ىذه النظم ظيرت الحاجة إلى تطوير نظام خاص بتجييز قاعدة المعارف 

، وذلك إلدخال القواعد النحوية (AGE: Arabic Grammer Editor)المغوية 
والصرفية وبيانات المعجم بصورة يسيل تعديميا وتحديثيا، وباإلضافة إلى ذلك فقد 

 لمحصول عمى Corpusأسس النظام عمى قاعدة من الذخيرة المغوية الفعمية 
إحصائيات متنوعة عن تواتر استخدام المفردات وأنماط التراكيب النحوية المختمفة، 
ولقد عاون ذلك عمى تصميم النظام وتحسين أدائو بإعطاء أولويات لمحاالت األكثر 

 وقد ساعدت قاعدة الذخيرة المغوية أيضًا في الحصول عمى عينات مختمفة –تواترًا 
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لمسياقات التي ترد بيا األفعال ومشتقاتيا داخل النصوص الفعمية وذلك لتحديد 
 .األطر النحوية والداللية ليذه المفردات

 Subcategorization and Semantic Features 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
التحديات التي تواجه الجهد المصطمحي - 7

: يواجو العمل المصطمحي عدة تحديات أىميا
إغفال واقع االستخدام المغوي، فيناك انفصال حاد بين مجامعنا المغوية وجماعاتيا  -أ 

المغوية، فبينما خرج السمف العظيم إلى البادية يجمعون مادة معاجميم من أفواه 
 عمى الرغم من توفر الوسائل –الناطقين بالعربية عجزنا نحن في حاضرنا 

 عن تجميع وتبويب قدر معقول من ذخيرتنا المغوية من واقع –المعموماتية الحديثة 
النصوص الفعمية، وىي الذخيرة التي تعد مقومًا أساسيًا لمعمل المعجمي 

. والمصطمحي
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إن العمل المصطمحي يحتاج إلى ىياكل أساسية أىميا المعاجم، وتشكو العربية من  -ب 
إن . قصور معاجميا من حيث مضمون المادة المعجمية أو كيفية تنظيم ىذه المادة
معجمنا العربي يمثل تحديًا كبيرًا لمعمل اليدوي نظرًا لطغيان الخاصية الصرفية 

 .االشتقاقية، وىو الوضع الذي يمكن لمحاسوب التعامل معو بصورة فعالة

جمود آليات تكوين الكممات في المغة العربية، فقد اقتصر الجيد األساسي عمى  -ج 
االشتقاق دون آليات تكوين الكممات األخرى مثل التركيب والمزج واالختصار 

، وتنذر البحوث التي تتناول ظاىرة األسماء Transiliteritionوالترجمة الحرفية 
مثل إنسان العين، رجل الساعة، خط النار، سفير فوق العادة، سحابة _المركبة 
، أما فيما يخص االختصار فالعربية غير المشكولة ذات قابمية محدودة (..صيف

 عمى إسقاط الحركات – كاإلنجميزية مثاًل –لالختصار الذي يقوم في معظم المغات 
 .واإلبقاء عمى الصوامت (الصوائت)

تفشي ظاىرة الترادف المغوي، وىي ظاىرة متأصمة في المغة العربية دون دراسة  -د 
 .متأنية لمتفاصيل الداللية الدقيقة التي تكمن وراء التجميات السطحية ليا

القيود الصارمة التي يفرضيا غياب التشكيل عمى اختيار المصطمح الحديث، فعمى  -ه 
أي كثير " حّساب"صيغة المبالغة " كمبيوتر"سبيل المثال اقترح البعض لكممة 

حتى ال تختمط " الشدة"الحساب، إال أنيا رفضت باإلجماع لحاجتيا إلى عالمة 
 .كثيرة االستخدام" حساب"قراءتيا مع كممة 

إىمال الرصيد اليائل لمعربية الكالسيكية والسحيقة، وىو الرصيد الذي يمثل  -و 
الستيالكنا المصطمحي، لقد بات عمينا أن نعيد إحياء " المخزون االستراتيجي"

ببئتو القديمة الستخالص المفاىيم النقية " برجماتيات"الميجور بعد تخميصو من 
التي تدل عمييا ىذه المفردات، ولنا فيما يقوم بو اآلخرون في االقتراض من 

إن إسراف العرب القدامى في تكثيف المعنى في المفظ . الالتينية المندثرة أسوة وعبرة
 باستغالل خاصية االشتقاق في العربية إلى أقصى حد قد حرم واضعي *المفرد

                                                 

تحقيق سميمان سميم البواب، " فقو المغة لمثعالبي" من أمثمة تكثيف المعنى في لفظة واحدة ما ورد في  *
: 178ص
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المصطمح الحديث من جذور عديدة يمكن استغالليا حديثًا، وبخاصة أن عدد 
وال .  جذر تقريبًا، ليست كميا مستساغة صوتياً 7.000الجذور في العربية في حدود 

نقصد بذلك تخمصنا من القديم، بل بعث الحياة في المفظ القديم بإكسابو معاني 
جديدة، من يريد الرجوع إلى القديم عميو أن يرجع إلى معاجم تاريخية يحتفظ فييا 

 .بمعاني األلفاظ المندثرة

ندرة التأليف والترجمة بالمغة العربية في الموضوعات اليندسية والفنية بما ال يعطي  -ز 
المصطمحات، وزيادة استساغتيا من خالل التكرار واكتشاف " تعتيق"فرصة كافية لـ 

 .قدرة المصطمح لتمبية مطالب التعبير المختمفة

إغفال المجامع العربية لثورة المسانيات والمعمومات، وكم أسعدني أن يقوم مجمع  -ح 
 .المغة العربية بإنشاء وحدة لنظم المعمومات اآللية داخل صرحو المتين

ظاىرة العمم الضخم وانفجار المعمومات مما يزيد من معدالت الطمب المصطمحي  -ط 
 .تعجز جميع الوسائل اليدوية عن مجاراتيا" أسية"بصورة 

وأخيرًا، عزوف معظم أساتذة الكميات العممية المتخصصة عن التدريس بالمغة  -ي 
 .العربية وىو الوضع المتناقص الذي يزعزع الجيد المصطمحي من أساسو

بنوك المصطمحات عمى مستوى العالم - 8
تعددت في اآلونة األخيرة بنوك المصطمحات سواء في أوروبا أو روسيا أو اليابان 

: ويمكن تصنيفيا إلى عدة نوعيات أساسية أىميا
. بنوك مصطمحات خاصة بمعاونة المترجمين ودعم نظم الترجمة اآللية -
 .بنوك مصطمحات خاصة بناشري المعاجم المتخصصة -

 .بنوك مصطمحات لدعم جيد التوحيد القياسي -

 ".اليونيدو"بنوك مصطمحات لخدمة الييئات الدولية مثل  -

بنوك مصطمحات خاصة بالشركات الصناعية الكبرى لدعم جيد واضعي األدلة  -
 .الفنية لمنتجاتيا وذلك تمبية لمطالب التسويق الخارجي

                                                                                                                        

فإذا كانت تجمع بين محمبين حمبة ". رفود"حمبة واحدة فيي -  وىو القدح–إذا كانت الناقة تمأل الرفد - 
فإذا لم يكن ليا " بكيئة ودىين"، فإذا كانت قميمة المبن فيي "شفوع"ه0888ذ1و" ضفوف"واحدة فيي 
". شصوص"لبن فيي 
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سأكتفي ىنا بسرد قائمة من بنوك المصطمحات في بعض الدول داللة عمى - أ
. التنوع في استخدام الحاسوب في خدمة العمل المصطمحي

 LEXIS -1 ألمانيا الغربية

 EURODICAUTOM -2السوق األوروبية المشتركة 

 SIEMENS 3- TEAMسيمنس 

 MULTILEX -4االتحاد السوفيتي : مركز الترجمة

 AFNOR 5- NORMATERNفرنسا 

 DIN TERMBANK -6ألمانيا الغربية 

 EWF -7ألمانيا الشرقية 

 DANTERM -8الدنمارك 

 NOTC -9النرويج 

 GLOT -10النمسا 

 FIAT 11- GRUPPO DIMA/ إيطاليا

 BTERM -12برسمونة 

 COLNIM -13بولندا 

 SYSTRAN: MINITEL -14فرنسا 

: ىناك عدة جيود عربية رائدة في مجال العمل المصطمحي نذكر منيا- ب
 السعودي" باسم" -1

" محمود إسماعيل صيني. د"
1- BASM 

 مصطمحات االتصاالت -2

" الحمزاوي. د"
2- RAB 

 ”Beit Al-Hekmaa“ -3بيت الحكمة التونسي  -3

 BCAAW -4مكتب تنسيق التعريب بالمغرب  -4

 لجنة توحيد المصطمحات -5

 (سوريا) العسكرية 
5- Military Terms Standardization 

. بعض اوقتراحات لكيفية استغالل الحاسوب في دفع الجهد العربي المصطمحي- 9
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لتعويض تخمفنا -  وبشكل مكثف–يرى الكاتب أنو ال بديل عن استغالل الحاسوب 
في مجال العمل المصطمحي فقد بات واضحًا عجز الوسائل اليدوية والمناىج التقميدية 

. أمام الطمب المصطمحي المتدفق
األنشطة الرئيسية لمعمل المصطمحي ىي 

اقتناء مصادر المعمومات  -
 تحميل المادة المعجمية -

 توثيق المصطمح -

 إخراج قوائم المصطمحات -

في مجال اقتناء مصادر المعمومات 
يحتاج العمل المصطمحي إلى ذخيرة لغوية ضخمة من النصوص الفعمية سواء في 
لغة المصدر اللتقاط األلفاظ الجديدة التي تحتاج إلى مقابل عربي، أو في المغة العربية 

. وذلك الستخالص األلفاظ المعربة ومتابعة االستخدام الفعمي لممصطمحات الجديدة
ال يمكن السيطرة عمى ىذا الكم اليائل يدويًا، بل يحتاج األمر إلى بنوك معطيات 

. Computerized corpusالذخيرة المغوية 

في مجال تحميل المادة المصطمحية 
يحتاج الباحث المصطمحي إلى نظام آلي السترجاع مقاطع النصوص 

(Concordances) التي تتضمن األلفاظ المعينة التي يريد تناوليا حيث ال يستقر معنى 
تتوافر حاليًا وسائل آلية ذات . المفظ وال تتضح تنويعات استخدامو بمعزل عن السياق

طابع صرفي لمبحث داخل النصوص العربية، يمكن باستخدام ىذه الوسائل استرجاع 
ويقصد بو )األلفاظ في سياقاتيا عمى مستوى الكممة النيائية، أو عمى مستوى جذع الكممة 

. أو حتى عمى مستوى الجذر (الكممة دون أي لواصق أو لواحق
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 Computerizedيحتاج تحميل المادة المصطمحية أيضًا إلى معجم عربي متمكن 

Lexiconوذلك لإلسراع في استرجاع األلفاظ ومشتقاتيا ومعانييا  .
في مجال توثيق المصطمح 

تتسم ىذه العممية بحاجتيا إلى وسائل آلية لتبويب المصطمحات والمعطيات المتعمقة 
. وتنظيميا وتصنيفيا (...معانييا، مترادفاتيا، مكافئيا األجنبي)بيا 

 أن تقوم بدور فعال في Relational data baseيمكن لقواعد البيانات العالقية 
ىذا الصدد حيث تتميز بقدرة ىائمة في التعامل مع قوائم المعطيات المطولة والربط بين 

. عناصرىا والبحث داخل محتوياتيا
إخراج قوائم المصطمحات 

تحتاج قوائم المصطمحات إلى إخراجيا بشكل دقيق ومظير جيد لتشجيع المستخدم 
. عمى تقبميا

 خدمات متنوعة إلخراج الوثائق Desk top publishingتقدم نظم النشر المكتبي 
المطبوعة بصورة جيدة، ويتوفر حاليًا نظم طباعة عربية تخدم طابعات الميزر قادرة عمى 

إخراج معظم الخطوط العربية بأنماطيا وأحجاميا المختمفة مع المحافظة عمى قيمتيا 
. الجمالية
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