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 ملخص 
أي تلك اليت   . جلة النصوص الرياضياتية العربية اللغة والترميز والكتابة       ُتعرِّف هذه الورقة بنظام مبتكر ملعا      

تأخذ باحلسبان قرارات   " معّربة"تستعمل صيغا رمزية تتجه كتابتها من اليمني إىل اليسار وتشتمل على رموز              
. ربية حول الرموز العلمية باللغة الع     1987مؤمترات ومناظرات تعريب الرموز العلمية كمناظرة عمان لسنة         

TEXطّور هذا النظام، وال يزال قيد التنقيح، جبامعة القاضي عياض مبراكش باملغرب، على أساس نظام تخ                  

 .ملعاجلة النصوص الذي أصبح مبثابة معيار عاملي لطباعة النصوص العلمية
الذي طوره   ArabTEX لعل أشهرها هو نظام عربتخ     TEX لقد سبقت حماوالت عدة لتعريب نظام تخ      

K. Lagally     من جامعة شتوتكرت Stuttgart            بأملانيا ويتيح هذا النظام إدراج نص عريب داخل نص التيين أو 
من هنا ينطلق   . ضمن نص عريب  ) أي من اليسار إىل اليمني    (إدراج صيغة رياضياتية التينية الرموز واالجتاه

 اليمني إىل اليسار وتتضمن رموزا عربية       النظام املبتكر ليتيح إمكانية طباعة الصيغ الرمزية اليت تتجه كتابتها من          
وهبذا جيمع النظام . ومميزاته TEXويتم احلفاظ على التوافق التام مع نظام تخ    . خالصة ضمن نص عريب أو التيين     

اجلديد بني اإلمكانات املتاحة اجلديدة والقدرات اهلائلة واملتميزة اليت يتيحها نظام تخ ملعاجلة الصيغ الرياضياتية               
وقد أحلقت هبذه   . العربية ضمن نظام تخ   " العادية"امة وتلك اليت يضيفها نظام عربتخ ملعاجلة للنصوص         بصفة ع 

وقُبيل الشروع يف تقدمي النظام اجلديد ترجع       . الورقة مناذج من الصيغ الرياضياتية مكتوبة ومنّضدة هبذا النظام        
 . باللغة العربيةهذه الورقة إىل بعض قواعد تيبوغرافيا املكون الرمزي للرياضيات

       

إن توفري األداة املعلوماتية الكفيلة بإتاحة إمكانات معاجلة النصوص العلمية العربية مبستوى يضاهي ما              
هو متوفر للغات األوروبية، يف ظل االحترام التام لقواعد كتابة اللغة العربية واخلط العريب أمر ال غىن عنه                    

وكيف لنشر املعرفة أو تطوير التكوين أن يتم يف غياب          . غة الضاد إلنتاج كتب ومراجع مطبوعة أو إلكترونية بل      
هذه األدوات خصوصا يف هذا العصر الذي تنتقل فيه اجلامعات إىل الشبكة وتقدم الدروس يف أزهى احللل                   

 . للطلبة أينما وحيثما وجدوا
 

- 1 - 

 



  من الطباعة إىل معاجلة النص، تفاعالت بني املعرفة واللغة-1
فبمجرد . ة أثر عميق على تداول املعارف وعلى تطور اللغات اليت محلت تلك املعارف             كان لظهور الطباع  

فنما حجم اإلنتاج العلمي    . شيوعها، أمست الطباعة وسيلة فّعالة يف نشر املعرفة وتراكمها وتداوهلا واستغالهلا          
. ة على اخلصوص  والفكري والثقايف، وتطورت وثرية هذا اإلنتاج بصفة ملحوظة، بواسطة اللغات املطبوع            

وارتفعت جودة التواصل العلمي ومستويات نفاذ املعرفة بواسطة هذه اللغات بأكثر بكثري مما كان األمر عليه                 
وكان لرواج النصوص املطبوعة هذا انعكاسات عميقة على ضبط كتابة اللغات وعلى طرائق              . من ذي قبل  

 .ية نفوذها وقدراهتا على التبليغتنضيدها وبالتايل على دقة النصوص املكتوبة وبالغتها وتقو
...) الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء،    (مبوازاة تفاعالت اللغات مع الطباعة تطورت لغات العلوم           

وهكذا ابتدعت لغة الرياضيات مكّونا رمزيا فّعاال وفّر           . وابتكرت طرقا جديدة يف الكتابة واالصطالح      
فكيف ميكن  . احلاجة إليها ومل تكن اللغة الطبيعية كافية لتمده هبا        إمكانيات بيانية كان علم الرياضيات يف أشد        

الذي ميثل اصطالحا   " x"، على كثرة  حضوره ووروده، لوال استعمال رمز        variableمثال تداول مفهوم املتغري     
الطبيعي للغة  ومل يكتفي علم الرياضيات بإضافة هذه املوارد اللغوية الرمزية إىل املكون            . أجنبيا عن اللغة الطبيعية   

 ].13[إضافة بل لقّح املكونني بذكاء ليبين لغة منسجمة تتوخى الوضوح والدقة يف آن واحد 
 طبيعي أن يقتصر تداول املعرفة العلمية يف علوم الرياضيات، بعد كل هذه التطورات، على اللغات                

 اللغة العربية، على ثراء     وحدث أن ختلفت  . اليت سايرت ركب تطور لغة العلم وتفاعالهتا مع ظهور الطباعة          
فكان من نتائج ذلك أن ختلف علم الرياضيات يف الوطن العريب           . تراثها يف اجملال، عن مسايرة هذه املستجدات      

مث اختذهتا بعض الدول ذريعة لتدريس علم       . حىت اضطر كل من أراد دراسة هذا العلم، إىل تعلم لغة أجنبية            
ا شرائح واسعة من املواطنني من النهل من هذا العلم، وبالتايل االنتفاع            الرياضيات باللغات األجنبية فأقصت هبذ    

وطبيعي أن يقلص شرط تعلم لغة أجنبية لدراسة العلوم من انتشار الثقافة العلمية ومن              . به كأداة فكرية وعملية   
 .تبسيط العلوم والتقانات مع كل ما يتبع ذلك من تبعات التخلف

ه حني ابتكار الطباعة بكثري، فظهور احلواسيب ومعاجلة النصوص َيقصر          األمر اليوم أكرب مما كان علي     
التداول الواسع للمعلومات على اللغات املعاجلة آليا، ومبوازاة هذا أصبحت املعرفة العلمية من أهم مصادر                 

العلمي ومن مث  يقصر ظهور املعاجلة اآللية التقدم االقتصادي والتحكم يف مواصلة اإلنتاج الفكري و               . الثروة
فبقدر يسر تعامل اللغة مع احلاسوب مثال،       . ذي الوقع الفعال على اللغات اليت تتوفر على أسباب النشر الفعال          

 .تستعمل اللغة يف نقل املعلومات نشرا مطبوعا أو إلكترونيا، وتستعمل يف ختزين املعارف وتداوهلا
 
  مواصفات نظام رمزي رياضيايت متجانس مع اللغة العربية-2
ويشتمل النص  . باستخدام رموز خاصة يف الكتابة، عالوة على استعمال مصطلحات خاصة          ميز لغات العلوم  تت

 :الرياضيايت على مكونات ثالثة 
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 املكون املصاغ باللغة الطبيعية حيث يتكون النص من مجل وتعبريات باللغة الطبيعية ؛ 1.

 تتخللها بعض الكلمات اليت تنتمي إىل       املكون الرمزي وهو باألساس تعبريات رمزية قد تربط بينها أو          2.
 اللغة الطبيعية ؛

 .املكون البياين الذي يتكون من الرسوم والصور والبيانات واجلداول 3.
لقد نشأ نظام ترميز الرياضيات وتطور بالتدرج يف أحضان اللغات األوروبية اليت اشُتغل فيها بعلم                  

ر بصفة طبيعية يف ظل جتانس وتفاعل عميقني مع منهجية          وسار هذا التطو  . الرياضيات كاإلجنليزية أو الفرنسية   
فاملكون الرمزي ليس مستقال عن املكون املصوغ باللغة الطبيعية وال ميكن فصله عنه              . الكتابة يف اللغة األم   

فعلى . واسترياده من لغة أخرى دون أداء فاتورة باهظة الثمن من تأثري اللغة اليت نشأ فيها يف اللغة املستوِردة                  
بل هناك  . غالبا ما يكون للرمز إحياءات خاصة ال تنتقل بانتقال هذا الرمز من لغة إىل لغة أخرى               : بيل املثال   س

مثال ينحدر من حرف السني يف اليونانية،       " ∑"فرمز  . رموز يرتبط شكلها مباشرة باملصطلح الذي ترمز إليه       
اجملموع، حينه كانت اللغة الالتينية وأختها       للداللة على    1755 سنة   L. Eulerاستعمله الرياضيايت السويسري    

اإلجنليزية أو يف كلمة     Sum وحرف السني الالتيين كذلك هو أول حرف يف كلمة         . اليونانية مها لغتا العلم   
Somme       فطبيعي أن يستعمل هذا الرمز للداللة على اجملموع يف         .  الفرنسية وكلتا الكلمتني تدالن على اجملموع

أحرى باالستعمال يف اللغة العربية حيث      " جمـ" على اعتبارات من هذا القبيل يكون الرمز         وبناءا. هذه اللغات 
 .وليس حرف السني" اجليم"هو حرف " اجملموع"أن أول حرف يف جدر مصطلح 

عالوة على ما سبق، وعكسا ملعتقدات رمبا تكون شائعة، ال يوجد توحيد شامل يف استعمال الرموز                  
 ln الرياضياتية على املستوى العاملي، ففي الدول الناطقة باإلجنليزية مثال تستعمل الرموز             املستعملة يف التعبريات  

tan و LN وتقابل هذه الرموز يف الدول     .  للداللة على اللوغريتم واللوغريتم النربي وظل الزاوية على التوايل          و
ني العدد التام والعدد اجلزئي     للفصل ب "." وتستعمل عالمة النقطة    . tgو Log  و   logالناطقة بالفرنسية   

لفصل عدد اآلالف يف الدول الناطقة باإلجنليزية يف حني تستعمل اإلشارة           " ,"وتستعمل عالمة الفاصلة الالتينية     
لفصل عدد اآلالف يف الدول الناطقة بالفرنسية،       "." للفصل بني العدد التام والعدد اجلزئي وتستعمل إشارة         " ,"

 .مزين متعاكسا يف اللغتنيوهكذا يكون استعمال الر
 :إن حتقيق التجانس بني رموز الرياضيات وكتابة اللغة العربية يتطلب مراعاة املقتضيات التالية 

توحيد االجتاه العام للكتابة بالعودة بتوجيه كتابة الصيغ الرمزية من اليمني إىل اليسار تبعا الجتاه الكتابة                 1.
ور قدميا وكما هي عليه اآلن يف بعض الدول العربية، خصوصا           متاما كما كانت عليه األم    ]. 4[العربية  

فتوحيد اجتاه الكتابة من اليمني إىل اليسار سواء بالنسبة للكتابة أو            . يف املراحل األوىل من التعليم    
القراءة أو أشكال الرموز أمر بالغ األمهية للحفاظ على جتانس اللغة واحترام قواعد كتابتها وعدم                 

 .ن أصحاهبا ومن هم أوىل هبااالبتعاد هبا م
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اعتماد منظومة رموز عربية النطق والداللة والشكل واإلحياء، عربية األساس حبيث تصاغ الرموز                2.
 . املركبة أو امللخصة مثال، انطالقا من األجبدية العربية

ة وربط  ويسهم هذا االختيار يف حتقيق هدف توحيد االجتاه العام للكتابة على مستويات الكتابة والقراء              
وهكذا نرمز للعدد الثابت الذي يدل على نسبة حميط الدائرة إىل قطرها حبرف             ]. 2[داللة الرمز بشكل كتابته     

 للداللة على هذه النسبة مرده أن هذا احلرف هو أول حرف             "π"فاألصل يف استعمال حرف     " π"عوض  " ط"
نوال نرمز للشيء املتغري بأول حرف من        اليت تعين احمليط باليونانية، وعلى نفس امل        περιµετροζمن كلمة   

وكان أن استعمل   . باإلسبانية" ش"اليت متثل صوت    " x"عوض) حبذف النقط " س"أو   ("ش"أي  " شيء"كلمة  
وبنفس الطريقة  . هذا الرمز للداللة على املتغري حينما كانت العلوم تنقل من العربية إىل الالتينية يف األندلس               

كما " أصغر من " عوض" أكرب من "هو  " >"مدلول الرمز    ، ويكون " "sinعوض" جا"نرمز إىل دالة اجليب برمز      
مخسا وعشرين ومائة بدل مائة ومخسة وعشرين أو        " 125"ويقرأ الرمز   . هي احلال عليه يف اللغات األوروبية     

 .مائة وعشرين ومخسة كما هي احلال عليه بالنسبة للغات األوروبية
 لكنه قد يقتصر على إحياء    . تزلة ولكنها دقيقة، على مفهوم خاص وحمدد      إن الرمز عادة ما يعرب، بصفة خم      

صفة أساسية أو مكون أساسي دون أن يشمل الداللة الكاملة ملا يرمز إليه، فالرمز الذي يستعمل للداللة على                  
ملا حيمل من معىن اجلمع وقد      " Summa omnia"أول حرف يف كلمة     " S"ينحدر من حرف    " ∫"التكامل  
وقد يرتبط الرمز مبجرد تشبيه ارتآه واضع الرمز حني          ]. 7 [1675 سنة   G. W. Leibnizألملاين  أحدثه ا 

، والتوأمان رمز   "توأمني"الذي يستعمل للداللة على التساوي عبارة عن خطّني متوازيني          "=" اختياره، فالرمز   
 .1557 الذي وضع الرمز سنة   R. Recordeللتشابه، على حد قول واعتقاد اإلجنليزي 

 :وعالوة على املقتضيني السالفي الذكر، يتطلب الرفع من جتانس مكونات لغة الرياضيات 
ضبط استعمال جمموعة من كلمات الربط بني الصيغ الرمزية فيما بينها من جهة وبينها وبني العبارات                 1.

، إذا وفقط   إذا: الطبيعية وحتديد مواضع كلمات الربط هذه يف ظل احترام قواعد اللغة العربية مثل               
 ...إذا، إذن، مبا أنه، 

موحد بسيط ودقيق  وجتنب تواجد إشارتني ألداء نفس الوظيفة، فال تستعمل            ) ترقيم(تبين نظام تنقيط     2.
ومسايرة قواعد استعمال   . ضمن الصيغ الرياضياتية مثال   " ,"ضمن النص وعالمة    " ،"عالمة الفصل   

 ].1[مفعوله يف النصوص املكتوبة باللغة الطبيعية عالمات التنقيط يف التعبريات الرمزية ملا يسري 
صياغة قواعد تيبوغرافية لطباعة النصوص الرياضياتية، مثل حتديد مواقع إمكانية قطع الصيغ الرياضياتية              3.

اليت يتعني إدراجها بني رمزين، وحتديد أحجام الرموز        ) الفسحات(بني سطرين وحتديد قيم الفراغات      
 ...حسب مواقعها، 

 على توخي التجانس يف الكتابة، يهدف اعتماد ترميز رياضيايت عريب املكونات تتجه كتابته من                وعالوة
 : اليمني إىل اليسار كذلك إىل 
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فال حيتاج الكاتب مثال إىل تقدير املسافة       . باليد أو باآللة   تبسيط نظام الكتابة واجتناب التعقيد، سواء      1.
ص، كما هي احلال حينما ينساب النص من اليمني إىل   املستلزمة لكتابة صيغة رمزية ضمن سطر من الن       

والتقريب بني الكتابة باليد والكتابة     . اليسار يف حني تنساب الصيغ الرياضياتية من اليسار إىل اليمني         
وتزويد الكاتب حبروف   . بواسطة احلواسيب شكال وتنضيدا، حىت يسهل التواصل وال يقع االلتباس          

 .قواعد اخلط العريبورموز ذات أشكال بسيطة تراعي 
 تيسري وتوضيح قراءة النص املدخل للكتابة أو الطباعة، عالوة على النص احملصل عليه، وجتنب                  2.

فال تستعمل رموز ال تنطق تبعا لقواعد قراءة اللغة العربية كما هي احلال عليه              . االلتباس قدر املستطاع  
 .، إىل غري ذلك"جا"بدل الرمز " جيب" وتنطق sinبالنسبة لدالة اجليب حني يرمز إليها بسني 

 : وترتكز املنهجية املتبعة لبلوغ هذه األهداف على 
"=" أو عالمة   "+" اإلبقاء على الرموز اليت شاع استعماهلا واليت ليس هلا مدلول لغوي مثل عالمة                1.

 .واستعماهلا على شكلها
 ا أو تلك اليت هلا مدلول لغوي      ابتداع شكل، أو اقتراح أشكال، للرموز احلديثة اليت مل يشع استعماهل           2.

 .وذلك بعد القيام بدراستها من حيث األصل والوظيفة
املتجهة " (%"للداللة على القسمة يف حني يرمز باإلشارة         " \" توحيد وتنسيق الرموز فال جند الرمز        3.

حيمله للداللة على وحدة السرعة رغم ما       " ت/كم"للنسبة املئوية أو باإلشارة     ) عكس اإلشارة السابقة  
 .هذا املفهوم من معىن القسمة

فهناك عدة فوارق واختالفات حسب متغريات كمجال       . إتاحة درجة من الليونة يف اختيار الرموز       4.
الصغار أو  (، أو اجلمهور املستهدف     )الثقافة العامة أو التعليم أو الدراسة أو البحث       (النص الرياضيايت   

  وتتعني إتاحة احلرية يف االختيار للمؤلف      …،  ) العريب املشرق أو املغرب  (، أو خصوصية البلد     )الكبار

 .حني  كتابة النص
 :وهلذه الغاية متت االستعانة ب 

املصطلحات الرمزية واألعراف والتقاليد القدمية واحلديثة املستعملة يف الدول العربية واليت ميكن                1.
 .االطالع عليها من خالل الكتب املدرسية املعتمدة رمسيا يف التدريس

راسة أصل استعمال الرموز الرياضياتية وأسباب اختيار أشكاهلا والتطورات اليت حلقت هبا عرب                د 2.
 ].7[التاريخ 

 ].2[ حول الرموز العلمية باللغة العربية 1987تقرير مناظرة عمان لسنة  3.

 ].AMS ]15قواعد التيبوغرافيا املتبناة من طرف اجلمعية األمريكية الرياضياتية  4.

 ISO 31-11:1992, ISO: العاملية للتوحيد املعياري جبنيف بسويسرا من قبيل          معايري املنظمة    5.

6862:1996, ISO 9334:1995, ISO/IEC TR 9573-13:1991] 17.[ 
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 ].TEX] 10: الرياضياتية األكثر شيوعا  املنهجية املعتمدة يف نظام معاجلة النصوص 6.

، واملعتمد   WEBونا على الشبكة العاملية    لصياغة العبارات الرياضياتية شكال ومضم      MathMLاملعيار   7.
 ].W3C] 21من طرف هيأة التوافق للشبكة العاملية 

 
  نظم معاجلة النصوص الرياضياتية-3
  صعوبات طباعة الصيغ الرمزية الرياضياتية بصفة عامة3-1

للغات مبا فيها   إن اإلخراج الفين للنصوص الرياضياتية عملية صعبة تتطلب وقتا طويال وجهودا كربى يف مجيع ا              
ولعل هناك وراء هذا األمر أسبابا متعددة منها على سبيل املثال العدد اهلائل من الرموز اليت                . اللغات األوروبية 

وعادة ما يتعني تنضيد هذه الرموز على أشكال ثنائية األبعاد          . يتم استعماهلا يف أحجام متباينة وأشكال خمتلفة      
كتب مدرسية،  (لى هذه الصعوبات تواجد عدد هائل من املنشورات          ويشهد ع . حسب بنية الصيغة الرمزية   

شاهد آخر  . اليت ال تزال مكتوبة خبط اليد     ) …كراسات متارين، نصوص امتحانات، مباراة أوملبياد الرياضيات،        
على صعوبة طباعة النصوص الرياضياتية هو أنه على الرغم من وجود آالف األبناط لتنضيد النصوص باللغة                 

:  ية فال توجد إال بضع أبناط للنص الرياضيايت بالنسبة للغات األوربية وما هي سوى أربعة أو مخسة هي                 الطبيع
Computer Modern, Concrete Mathematics, Math Times, Lucida Math, SMF Baskerville ]8 .[

وعلى أية  . لية اجلودة وال توجد إال قلة قليلة من دور النشر اليت يكون بوسعها تنضيد نصوص رياضياتية عا               
تالميذ، (حال، يتعني تطوير النظام جلمهور تكون جتربته يف طباعة النصوص متواضعة ورمبا منعدمة                   

 .وال يتوفر على معدات تتجاوز قدراهتا قدرات احلواسيب الشخصية البسيطة) …طالب،
 
  صعوبات طباعة النصوص العربية ضمن مستندات أوروبية اللغة3-2

 النص الرياضيايت جيري ضمن لغة أوروبية يف معظم التطبيقات اليت تعاجل النصوص الرياضياتية               ال يزال حتضري  
 :ويشوب العملية عدة صعوبات منها على سبيل املثال ال احلصر أن . العربية

كتابة اللغة العربية تنساب من اليمني إىل اليسار وهو اجتاه يعاكس اجتاه كتابة اللغات األوروبية اليت                  1.
اب من اليسار إىل اليمني، ومن تبعات هذا مثال أن عملية الرجوع إىل السطر اليت يتضمنها برنامج                 تنس

 ].6] [3[معاجلة النص، وهي عملية تستند إىل قواعد معقدة، قد تضع عدة مشاكل 
أو ) الفسحات(كتابة اللغة العربية ممشوقة فال تكون احملاذاة على اليسار مثال بزيادة بعض الفراغات                2.

خالفا ملا هي احلال عليه بالنسبة للكتابة        ) الكشيدة(قطع الكلمات بل بتمديد احلروف املكتوبة        
 .الالتينية

 .ويتعني احترام مقتضياهتا ما دامت النظم تسمح بذلك] 5[قواعد اخلط العريب ملزمة إىل حد بعيد  3.
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ة دائما بل حسب    عالمات الشكل عبارة عن حركات تأيت فوق أو حتت احلروف يف مواضع غري ثابت              4.
 .الفراغات املوجودة مللئها وهو أمر يصعب تدبريه

وعلى أية حال، قد تكون هناك حاجة ماسة، خاصة يف الكتب العلمية، إىل كتابة بعض الكلمات أو                   
الرموز بلغة التينية ضمن النص العريب األمر الذي يستلزم توفري إمكانية الكتابة من اليسار إىل اليمني حبروف                  

 . مبوازاة مع الكتابة من اليمني إىل اليسارأجنبية
 
  نظم معاجلة النصوص احلالية3-3

هناك عدة برجميات هتدف إىل معاجلة النصوص احملررة باللغة العربية منها ما هو عريب األصل ومنها ما هو                    
فيصعب " عاديةال"أما العريب منها فغالبا ما يكون مصمما باألساس للنصوص          . نسخة معربة ملعاجل نصوص التيين    

، من تطوير شركة    "األستاذ"ومثال هذا برنامج    . استعماله لتنضيد النصوص اليت تشتمل على صيغ رياضياتية       
املعرب من معاجلات النصوص فيغلب عليه عدم أخذ كثري من خصوصيات اللغة العربية               وأما]. 19[صخر  
 وهو نظام يصدر الوثائق على      Microsoft  من تطوير شركة          Wordومثال هذه الربجميات تطبيق     . باحلسبان

وتتم معاجلة الصيغ الرياضياتية املكتوبة باحلرف الالتيين ضمن هذا الربنامج بواسطة      .  خاص به  (Format)مقاس  
إن هذا التطبيق ال يالئم النصوص       .  مث تدرج على مقاس صورة ضمن الوثيقة        Equation Editorالتطبيق  

وميكن اجلزم بأنه ال يوجد إىل حد اآلن، حسب علمنا، أي . وبية فضال عن العربية الرياضياتية احملررة بلغات أور   
. معاجل نصوص يتيح إمكانية تنضيد الصيغ الرمزية العربية ومن مت طباعة النصوص الرياضياتية جبودة مقبولة                

… و للباحثني   انطالقا من أمهية تنضيد النصوص الرياضياتية بدقة وجبودة عالية سواء بالنسبة للمتعلمني أ              
وانطالقا من اعتبارات من قبيل ما سبقت اإلشارة إليه ومن الصعوبات الطبيعية اليت تشوب التواصل بني املؤلف                 

، من جامعة ستانفورد بكالفورنيا، يف منتصف السبعينات من القرن          D. E. Knuthوالناشر قام دنالد كنوث     
وكان ]. TEX ] 10" تخ"لرياضياتية أطلق عليه اسم       املاضي بتطوير نظام معلومايت ثوري لطباعة النصوص ا       

أن يقوم مؤلف النص بإدخال نصه مركّزا على املضمون الداليل والبنية املنطقية             للنظام من بني األهداف الكربى   
فبخالف ما جيري عليه األمر حينما يكتب       . للنص على أن تسند مهام اإلخراج الفين والتنسيق اآليل للنظام          

، حيث يركّز الكاتب على تنسيق       Word، لنقل مثال نظام وورد       WYSIWYGمن قبيل    امالنص على نظ  
، يكتفي املرء يف نظام تخ بإشعار النظام بأنه يكتب مربهنة أو تعريفا أو عنوانا ليقوم النظام                  ...اخلطوط اخل   
وم معيارا عامليا تعتمده جل واسُتعمل النظام تخ يف تنضيد النصوص الرياضياتية حىت كاد ميسي الي. مبهام التنسيق 

وال تقتصر مزايا نظام تخ على مالءمته لكتابة        . النشرات العلمية املختصة وتشترط تقدمي البحوث مطبوعة به       
بل إنه   النصوص الرياضياتية فحسب، فهو يتيح استعمال البيانات الثنائية األبعاد واحلفاظ على بنية املدخالت             

. ارف، األمر الذي جيعله أداة فعالة وموثوقة يف املراسالت والنشر اإللكتروين          مستقل عن نظام التشغيل وعن احمل     
ويؤدي هذا األمر إىل تغيري قواعد  .ويتيح نظام تخ املرور من كتابة لغة إىل لغة أخرى مبجرد استعمال أمر بسيط 
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وحىت اجتاه الكتابة   ) الترقيم(تقطيع الكلمات يف آخر السطر بالنسبة للغات األوروبية وتغيري قواعد التنقيط             
اليت ) TEX-X∃T(ذلك أنه يتم آنذاك استدعاء نظام يعتمد أسس تقنيات           . حينما يتعلق األمر بالعربية مثال    

 لقد تطرقت عدة أحباث ملعاجلة      .قصد دعم ثنائية اجتاه الكتابة    ] P. MacKay ] 11 و D. E. Knuthطورها  
 [K. Lagallyالذي طوره    ArabTEX أوال نظام :  أمهها   TEXالنصوص العلمية العربية باعتماد معايري نظام تخ        

 مثال  em-TEX ك   TEX بأملانيا ويعمل هذا النظام على نظام من أنظمة          Stuttgartمن جامعة شتوتكرت    ] 12
 وهناك أيضا نظام  . ويتيح إدراج نص عريب داخل نص التيين أو إدراج صيغة رياضياتية التينية داخل نص عريب              

Ω    ن عدة إضافات لنظام      وهو عبارة عTEX        وهو .  غايتها إتاحة إمكانية استعمال لغات متعددة داخل النص
ويسمح بانسياب الكتابة من اليمني إىل اليسار أو من         ] Unicode] 14] [20نظام يغطي كافة رموز معيار      

 قام بتطوير هذا وقد. Ω بالنسبة لنظام  LATEX الذي مياثل نظام Λاألعلى إىل األسفل أو العكس ويعتمد نظام    
عالوة على هذه احملاوالت هناك أنظمة معاجلة       ]. 9 [1995 سنة    J. Plaice و  Y. Haralambousالنظام  

 الذي يستعمل   Design Science.Incمن  ] Mathtype] 18كنظام   الصيغ الرياضياتية ذات الرموز الالتينية    
 والذي يصدر وثائق على صيغة نص       Javaة  املطور بلغ ] Swift] 16 نسخة خمتصرة منه ونظام       Wordبرنامج  

 . HTMLويتيح إمكانية إدراج صيغ رياضياتية داخل وثائق على صيغة 
 
  مواصفات النظام اجلديد-4

 :استعمال اإلشارات التالية لتركيب الرموز الرياضياتية ] 6[يتيح النظام املبتكر 
 واحلروف الالتينية   -قط وال حركات     بدون ن  -احلروف األلفبائية العربية املهملة وغري املضبوطة         1.

 . حسب حاجة املستعمل- بأشكاهلا الكبرية والصغرية -واليونانية 
 ويسري اختيار منط األرقام حسب حتديد املستعمل إما         – بأشكاهلا املغربية واملشرقية     –األرقام العربية    2.

 .ضمن صيغة حمددة فقط أو على سائر املستند
 .- … الفاصلة، والنقطة –عربية ال) الترقيم(عالمات التنقيط  3.
 . بأحجام خمتلفة حسب حجم الصيغة أو حجم جزء منها- … اهلالل أو القوس، –احملددات  4.
 …رموز العمليات احلسابية واملنطقية واجملموعات والعالقات  5.
 .الرموز املمطّطة حسب حجم الصيغة 6.
 .أشكال خمتلفة لبعض الرموز 7.

 
 :ويتيح الربنامج كذلك 

 حسب حجم أطول صيغة من الصيغ العلوية – اجملموع واجلداء والنهاية – رموز الّداالت   متديد كشيدة  1.
 .والسفلية اليت تعنيها
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 مع تنقيط احلروف ومشقها لكن دون شكلها ولو كان النص             –إحداث رموز جديدة للّداالت      2.
 .–مشكوال 

 .ملشرقيإعطاء تاريخ اليوم حسب النظام الشمسي باستعمال اسم الشهر املغريب أو ا 3.
 :املستمّدة من نظام تخ  ومن بني مميزات هذا النظام،

إدراج الصيغة الرياضياتية ضمن السطر السائر أو عرضها وحدها موسطة مع مراعاة فراغ ما بني                  1.
 .السطور وتغيري حجم الرموز

 .إمكانية إدخال بعض العالمات أو الشارات على رموز املتغريات أو الثوابت 2.

آليا حسب نوعية الرموز سواء منها احلروف أو األرقام أو الرموز أو             ) فسحاتال(توزيع الفراغات    3.
 ...احملددات أو الّداالت 

 املرتفع على   –املوقع العادي، وموقع األس     : إتاحة ثالثة مواقع رئيسية بالنسبة لكل هذه الرموز           4.
 .، وموقع أس األس أو دليل الدليل- املنخفض على السطر – أو الدليل -السطر 

 .إمكانية تغيري أحجام كافة الرموز آليا حسب مواقعها ضمن الصيغة 5.

تنضيد املعادالت ونظام املعادالت مع إمكانية ترقيمها على اليمني أو على اليسار حسب اختيار                  6.
 .املستعمل

 .تنضيد املصفوفات واجلداول 7.
 . لنظام املبتكروجيد القارئ يف امللحقات التالية مناذج من الصيغ الرمزية املطبوعة بواسطة ا

 
 

 خامتة
إنّ ملّ شتات طرائق كتابة النصوص الرياضياتية باللغة العربية يقتضي احترام املعايري املتفق عليها وااللتزام بقواعد                

ويأيت تطوير برنامج ملعاجلة النصوص الرياضياتية كخطوة أساسية على درب حتقيق           . تيبوغرافية حمددة ومضبوطة  
. ذلك أن تنسيق النص واحترام العديد من القواعد ميكن أن يوكل إىل الربنامج بذاته             . هدف توحيد املعايري هذا   

إن نشر املعرفة العلمية اليوم يتطلب إنتاج وثائق مطبوعة أو إلكترونية حمكمة التيبوغرافيا، ويسرية النقل عرب                 
يتطلبها إنتاج تلك الوثائق بالنسبة     وميثل نظام تخ مثاال لألدوات الفعالة اليت        . الشبكة والنظم، وسهلة االستعمال   

 انطالقا من هذه االعتبارات يأيت مشروع النظام املبتكر لتعريب نظام تخ تعريبا كامال يتيح                ،للغات األوروبية 
 . إمكانية احترام قواعد اللغة العربية

وهناك . منهاال يزال هذا النظام قيد التطوير والتنقيح وال زالت هناك صعوبة االستعمال وصعوبات أهون                 
 .مشاريع شبيهة أخرى هتدف كلها إىل توفري أدوات نشر املعرفة العلمية باللغة العربية
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