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  (*)واسنعمر محمد أبو

  
ي الدراسات اللغویّ      مّما ال شكَّ: المّلخص ھ ف أَس ب یستطیع   ة، والة العربیّ فیھ أّن قضیة المصطلح تشغل حّیزًا ال ب

رَ  ٌد أن ینك دور المعرف  أح ع ال ھا    ّيتراج ي یعیش ة الت م األزم ي، وحج طلح العرب لَّ .للمص ةً  ولع اك جمل ن  ھن م
ات العالمیَّ           ّدم اللغ ي ظل تق ة ف ة العربی ة اللغوی ام النھض ة األعراض التي تشّكل حواجز منیعة، أو تحدیات تقف أم

ث لدرا      .األخرى في مختلف المجاالت واألنساق المعرفیة، والطرق الفكریة ذا البح أتي ھ ا، ی ة المصطلح   من ھن س
ھ       ذي أطلق ة ال ذخیرة العربی وي لل العربي، وآفاق توحیده في ضوء اللسانیات الحاسوبیة، وفي ظل المشروع النھض

رح لمعجم مفھرس    : من حیث عبد الرحمن حاج صالح. د آلیات توحیده، وطرق حوسبتھ، انطالقًا من مشروع مقت
ة  للمصطلحات العربیة الموّحدة، وسعیًا للخروج من األزمة  ة عن       .المصطلحیة العربی ة اإلجاب ذه الورق وتحاول ھ

تفادة       ھل یمكن للمصطلح العربي أن یصمَد :عدد من التساؤالت منھا وجي؟ وكیف یمكن االس أمام الزحف التكنول
رَ  ات المقتَرما ھي اآللیَّ، وة في خدمة المصطلح العربي؟من مشروع الذخیرة العربیَّ ذي  حة لبناء المعجم المفھ س ال

ھ أنْ  نى بتوحید المصطلح العربي ونشره إلكترونیًا وعلمیَّعسُی ّدم   ًا في ضوء اللسانیات الحاسوبیة؟ وكیف یمكن ل یق
  اللغة ثماره؟ جھدًا ملموسًا ینعكس على واقع المصطلح العربي، ویجني أبناُء

  

   .لذخیرة العربیةاللسانیات الحاسوبیة، المصطلحات العربیة، المعجم المفهرس، مشروع ا :الكلمات األساسیة
  

Towards a Reference Dictionary for Cohesive Arabic Terms With 
Regards to Computerized Speech and the Rich Arabic Project 

 

Omar AbuNawas 
  

Abstract: There is no doubt that the term issue dominates the Arabic language field, 
where no one in this era denies the deterioration of the knowledge role the Arabic 
term plays and the size of the crisis it is living. As a result, this research is conducted 
to study the Arabic term and its unification with regards to computerized speech 
nowadays and the renaissance project of the rich Arabic project launched by Dr. 
AbdelRahman Haj Saleh in terms of: mechanisms of unifying Arabic Terminology and 
it is utilization by starting with the proposed project of compiling a unified Arabic 
dictionary in order to solve the Arabic term crisis. This research paper attempts to 
answer the following inquiries: Can the Arabic term overcome the vast widespread of 
technology?, And how is it possible to benefit from the rich Arabic project to serve the 
Arabic term?, What are the suggested mechanisms for compiling a referenced 
dictionary which will unify the Arabic term and publish it scientifically and 
electronically with regards to computerized speech? And how can it impact the 
reality of the Arabic term and thus benefit native speakers? 
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 .١٤ص  ،، ١٩٩٦،  ١ط ،عبد ذیاب العجیلي،  الحاسوب واللغة العربیة،  منشورات جامعة الیرموك ١
 .١١٦ص ١٩٨٨،  ١تعریب للنشر،  ط  ،نبیل علي،  اللغة العربیة والحاسوب  ٢
 )١١٧ص(السابق،  ٣
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ة ا   ٤ ع،  ط   نھاد الموسى،  العربیة نحو توصیف جدید في ضوء اللسانیات الحاسوبیة،  المؤسس ر والتوزی ة للنش ،  ص ٢٠٠٠،  ١لعربی

٥٤. 
ي            ٥ ات الت ة المعلوم ي تقنی ة ف ة العربی دوة استخدام اللغ ي لن محمد الحناش،  نظریة حاسوبیة لسانیة لبناء المعاجم اآللیة،  السجل العلم

 .٣٦٥،  انظر ص ١٩٩٢نظمتھا مكتبة الملك عبد العزیز،  الریاض،   
یات وبرمجة اللغة العربیة في الحاسوب،  السجل العلمي لندوة استخدام اللغة العربیة في تقنیة المعلومات محمد علي الزركان، اللسان  ،٦

 .٥٤،  ص ١٩٩٢التي نظمتھا مكتبة الملك عبد العزیز،  الریاض،   
ات       ٧ ي والعالج الحاسوبي للغ دوة استخدام الل      ،عبد الرحمن حاج صالح،  منطق النحو العرب ي لن ة     السجل العلم ي تقنی ة ف ة العربی غ

 .٢٨،   ص ١٩٩٢المعلومات التي نظمتھا مكتبة الملك عبد العزیز،  الریاض،   
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  .٢٧،  ص١٩٨٧الموسم الثقافي الخامس لمجمع اللغة العربیة األردني،    التقنیات الحدیثة واللغة العربیة، محمد ظافر الصواف  ١٠
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الحاسب اآللي وصناعة المعجم،  السجل العلمي لندوة استخدام اللغة العربیة في تقنیة المعلومات التي نظمتھا مكتبة   ،محمود حجازي  ١٠

    ٤٣،  ص ١٩٩٢الملك عبد العزیز،  الریاض،   
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ي،          ١٢ ة األردن ة العربی ع اللغ اني لمجم افي الث عبد الرحمن حاج صالح، تكنولوجیا اللغة والتراث اللغوي العربي األصیل،  الموسم الثق
 .١١٤،  ص١٩٨٥

 .٧٤،  ص١٩٩١في التاسع،  دور المجمع العلمي العراقي في وضع المصطلحات الموسم الثقا  ،أحمد مطلوب ١٣
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  ).المقدمة( ١٤مجموعة المصطلحات العلمیة والفنیة، مج ،إبراھیم مدكور  ١٤
 ١٩٦ص  ،)م ١٩٩٨( منشورات اتحاد الكتاب العرب الجھود اللغویة في المصطلح العلّمي الحدیث،  محمد علي الزركان،  ١٥
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ال  " إبراھیم بن مراد،   ١٦ ات الع ار  مكانة الّلغة العربیة بین لغ عة االنتش رة، إصدار        "م الواس ة المعاص ة العربّی ایا الّلغ اب من قض ،  كت

 .٢٢٣م،  ص١٩٩٠لمنّظمة العربیة للّتربیة والّثقافة والعلوم،  تونس،  
  .٧٤،  ص٢٧مج ) اللسان العربي(مجلة / مرئیات مدیریة المواصفات والمقاییس األردنیة ١٧
  ٥٨-٥٧/ ثین عامًا،  ماضیة وحاضرةمجمع اللغة العربیة في ثالور، مدك إبراھیم ١٨
 ١٥٩الجھود اللغویة في المصطلح العلّمي الحدیث،  ص  محمد علي الزركان،  ١٩
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  .١٣٢عبد الكریم خلیفة،  التعریب ودوره في تدعیم الوجود العربي،  ٢٠
  .١٩٥٧-٧٥ص ١جـ ٣٢مجلة المجمع العلمي العربي مج/ نشاط المجامع اللغویة ٢١
  ١٩٨٢منشورات المجمع العلمي العراقي  ،المقدمة، ١ات علمیة جـأحمد العلي،  مصطلح ٢٢
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  .1للرازي،  ص)  مختار الصحاح(  دراسة في ،أھدافھ وطرائقھ :علي القاسمي،  اختصار المعاجم ٢٣
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  الكل
  اللغة العربیة وعلومھا

  اآلداب
  العلوم البحتة

  العلوم الطبّیة والصیدالنیة
  الفقھ وأصولھ
  أصول الدین

  القراءات القرآنیة
  العلوم الھندسیة

  التربیة وعلم النفس
  القانون والسیاسة

  العلوم اإلداریة
  االقتصاد واألعمال

  الفلك والعلوم الطبیعیة والبیئیة
  اللغات األجنبیة

  التالمعلوماتیة واالتصا
  الحضارة والفلسفة واالجتماع

  الصناعة واإلنتاج
  العلوم الزراعیة والحیوانیة

  التاریخ والجغرافیا
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م -٣الشكل رقم(   )البحث المتقدّ
  






 

 

  
  )البحث التفصیلي– ٤الشكل رقم(
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   ١٩٨٢/ ٣١  ،التعریب ودوره في تدعیم الوجود العربي  ،محمد المنجي الصیادي :انظر ٢٤
   .٢١٦  ،دعیم الوطن العربيشاكرمصطفى،  التعریب ودوره في ت ٢٥
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