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 ملخص
وفي خضم التطورات المصاحبة . اإليضاح وتوصيل المعلومات بجودة عالية أتـت الحواسـيب لتفـتح أبوابا لم تكن بالحسبان في مجال وسائل   
إلى المؤلف بنفسه   ) التيبوغرافيا( النص في صفته النهائية من تقنيي الطباعة         لشيوع استعمال الحواسيب لمعالجة النصوص، تحّولت مهام إخراج       

 … فال يكفي البيان اللغوي بل هناك الرسوم والصور وهناك استغالل اإلمكانات التيبوغرافية التي تتيحها اآللة من تنويع األبناط وتنسيق الفقرات

طورات بالنسبة للنصوص الصعبة الطباعة كتلك التي تشتمل على صيغ          أيـن هـي اللغـة العربـية من رفع تحديات مسايرة هذه الت              
رياضـياتية ؟ إن رهان مسايرة التقدم العلمي يمر حتما بتوفير أدوات معلوماتية تتيح إنتاج النصوص العلمية الصعبة الطباعة للمؤلّف والمترجم    

 .الزالت هذه األدوات طّي البحث والتطوير ولكنها تعد بالكثير. العربي

تعتمد كثيرا على حاسة النظر، ويتطلب النص الرياضياتي دقة متناهية في المعالجة واإلخراج  إن الرياضـيات، أم العلـوم وخادمتها،   
ويتطلب وضع قواعد مماثلة    . لقد استنبطت مؤسسات الرياضيات العالمية قواعد تنضيد محّددة ودقيقة للغة الرياضيات بمكونها الرمزي            . الفنـي 

 . ضيات المعاصرة بالعربية مراعاة خصوصيات اللغة العربية والخط العربي عالوة على احترام القواعد المتبعة عالمياللغة الريا

وهناك آفاق واسعة أمام البحث العلمي في هذه المجاالت،  .تتناول الدراسة المقدمة إشكالية طباعة هذه النصوص والرهانات التي تمثلها 
طرحها المعالجة اآللية للتدقيق اإلمالئي والنحوي والتعرف الضوئي على الحروف، فإنشاء نظم آلية للتصحيح الهيكلي               بالنظر إلى المسائل التي ت    

وهناك تطبيقات ال حصر لها لهذه البحوث كتعريب        . للعـبارات الرمـزية وتدقيق البراهين مثال، يحتاج إلى دراسات مستوفية ألنساق الملفات            
  …لحساب الصوري، البرهنة اآللية، التعليم والتعلم بواسطة الشبكة، المحاورة اآللية باللغة الطبيعية، الرياضيات، تعريب تطبيقات ا

 

 المؤلّف يستلم أدوات تنضيد طباعة النص. 1
. يةذات جودة عال أتـت الحواسيب لتفتح أبوابا لم تكن بالحسبان في مجال وسائل اإليضاح، ومخاطبة جماهير واسعة بواسطة نصوص مكتوبة، 

وفـي خضـم التطورات المصاحبة لشيوع استعمال هذه اآلالت في معالجة النصوص، تحولت مهام إخراج النص في صفته النهائية من تقنيي                      
وأصبح نفاذ مضمون النص إلى القراء، وهو غاية محّرر النص، ال يستند إلى             . إلى المؤلف أو المترجم مباشرة    ) التيبوغرافيا(تنضـيد الطباعة    

خطاب وال حتى الطباعة األنيقة فحسب، بل هناك استعمال الرسوم والصور، وهناك استغالل إمكانيات التنضيد الفني التي تتيحها اآللة        بالغـة ال  
هذا بالنسبة للنص المطبوع، وهناك استعمال التسجيالت الصوتية أو المصورة وهندسة الصفحات بالنسبة  مـن اختيار األنماط وتنسيق الفقرات، 

اآللة تطرح أمام الكاتب وسائل إخراج فنّي رفيعة المستوى وبمقابل ذلك تفرض عليه إتقان استغالل الموارد الفنية للرفع                  . لكترونيةللنصوص اإل 
 .من وضوح النص ونفاذ مضمونه

قّ الطريق  بظهور النشر اإللكتروني أصبح نشر النصوص المكتوبة في متناول كل من يحكم استعمال الحاسوب، لكن وبالمقابل، بات ش                  
وأمست المواصفات الفنية وجودة اإلخراج المطبعي المطلوبة       . نحو القارئ، في خضم الزخم الهائل الذي ينشر في كل آن، من الصعوبة بمكان             

 .في النص، لكي يشد اهتمام القارئ ، في ارتفاع مستديم، فوضوح المضمون وراحة القراءة أمور يؤدي تجاهلها إلى إعراض القراء عن النص

الفصاحة والتمرس على قواعد اللغة العربية والنحو والصرف ال تكفي اليوم إلنتاج نصوص تجد سبيلها بيسر إلى القراء، بل هناك  إن  
وعالوة على هذا، يجب توفير تطبيقات ]. 17[فصـل إضافي في استعمال قواعد الطباعة واإلخراج الفني للنص، يتعين على المؤلف الدراية به              

 إخراج في مستوى ما هو متاح للمؤلف باإلنجليزية مثال وتتيح برمجتها ألخذ قسط من القواعد اآلنفة الذكر بالحسبان بل وحتى                     تتـيح وسـائل   
 ].8[المساعدة على اإلخراج الفني للنص 

                                                           
  مراكش املغرب-أستاذ باحثان بشعبة الرياضيات واملعلوماتية بكلية العلوم، جبامعة القاضي عياض  1

 k_sami@ucam.ac.ma وعنوان األستاذ خالد سامي هو  lazrek@ucam.ac.maعنوان األستاذ عزالدين لزرق هو 
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 من الطباعة إلى معالجة النص، تفاعالت بين المعرفة واللغة. 2
فبمجرد شيوعها،  . على تطور اللغات التي حملت تلك المعارف      كـان لظهور الطباعة أثر عميق على تداول المعارف و         

فنما حجم اإلنتاج العلمي والفكري والثقافي،      . أمست الطباعة وسيلة فّعالة في نشر المعرفة وتراكمها وتداولها واستغاللها         
مي بصفة  وتم التواصل العل  . وتطـورت وثـيرة هذا اإلنتاج بصفة ملحوظة، بواسطة اللغات المطبوعة على الخصوص            

وكان لرواج النصوص المطبوعة هذا انعكاسات عميقة على ضبط كتابة . األمر عليه من ذي قبل أجـود بكثير مما كان 
شاهد حي على هذه . وتقوية نفوذها وقدراتها على التبليغ اللغـات وعلى تنضيد طباعتها وبالتالي على دقة اللغة وبالغتها 

. لطباعة هو تطور لغة الرياضيات وابتكارها لطرق فريدة في الكتابة واالصطالح          التطّورات العميقة في تفاعل اللغة مع ا      
فقـد طـور علم الرياضيات مكونا رمزيا فّعاال وفّر له إمكانيات بيانية كان في أشد الحاجة إليها ولم تكن اللغة الطبيعية    

ولم تكتفي الرياضيات    . x استعمال رمز     مثال، على كثرة وروده، لوال     المتغيركافية لتمده بها، فكيف يمكن تناول مفهوم        
 ].18[بإضافة الموارد اللغوية الرمزية إلى المكون الطبيعي بل مزجت بين المكونين في لغة بديعة 

ولم تكن  . اقتصر تداول المعرفة العلمية في الرياضيات على اللغات التي سايرت ركب تطور الطباعة عن قرب               
فتخلف علم الرياضيات في الوطن العربي حتى اضطر        . في المجال، من بين تلك اللغات     اللغة العربية، على ثراء تراثها      

واتخذتها بعض الدول ذريعة لتدريس الرياضيات . كـل مـن أراد دراسـة هذا العلم، إلى تعلم لغة أجنبية ليتأتى له ذلك    
. الي االنتفاع به كأداة فكرية وعملية     باللغات األجنبية فأقصت شرائح واسعة من المواطنين من النهل من هذا العلم، وبالت            

وطبيعـي أن يحد شرط تعلم لغة أجنبية لدراسة العلوم من انتشار الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والتقانات مع كل ما يتبع                     
األمر اليوم أكبر من ذلك بكثير، فظهور الحواسيب ومعالجة النصوص َيقّصر التداول الواسع             . ذلـك من تبعات التخلف    

لومـات، وبالتالـي التحكم في أهم مصادر الثروة ومواصلة اإلنتاج الفكري والعلمي ذي الوقع الفعال، على اللغات                  للمع
فـبقدر يسـر تعامل اللغة مع الحاسوب، تستعمل اللغة في نقل المعلومات نشرا مطبوعا أو إلكترونيا،                 . المعالجـة آلـيا   

 .وتستعمل في تخزين المعارف وتداولها
 

 قة تطال النص المكتوب تحوالت عمي. 3

  التحول نحو الواقع الخيالي وتبعاته1.3

الخـزانات والمـتاحف والجامعـات والمحاضـرات وكذلك األسواق والمتاجر والنقود كل ذلك يتحول اليوم من الواقع                  
.  بأسرها الملمـوس فيزيائـيا إلـى واقع خيالي، وهذا تحول أساسي عميق يطال الثقافة العالمية بل والحضارة اإلنسانية                 

مجـاالت كثـيرة من الهندسة تتحول كذلك من العمل الميداني إلى العمل على الواقع الخيالي وهناك هندسات جديدة في                    
وتحتاج كل هذه   ... طور النشأة أو النمو السريع كهندسة الشبكات وهندسة التكوينات وهندسة المعلومات وهندسة الحوار            

ات فعالة لمعالجة النصوص المطبوعة واإللكترونية، خصوصا منها النصوص       الـتطّورات، فـي ما تحتاج إليه، إلى أدو        
 . ذات المضمون العلمي

النتائج العلمية عالية الكلفة بالنظر إلى المجهودات ومستويات التكوين التي يتطلبها إنتاجها ولذا يهم نشرها حتى ينتفع                  
هنا . ن المختصين عبر العالم فيكون نشرها مرتفع الكلفة       الـناس بهـا ولكـنها من ناحية أخرى ال تهم إال أعدادا قليلة م              

 .يتدخل النشر اإللكتروني كحل مالئم  للمسألة

كـيف يمكـن تعريب هذا اإلنتاج الهائل من المعارف، الذي يأتينا من كل صوب في كل آن على اإلنترنيت ؟ كيف                        
مل به المستعمل باللغات األوروبية ؟ كيف يصبح        يمكـن استخدام الحاسوب باللغة العربية بنفس مستوى اليسر الذي يتعا          
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إلى  اسـتغالل شبكات المعلومات باللغة العربية في متناول أوسع الشرائح ؟ وكيف يمكن االستغناء عن ضرورة اللجوء 
هل يكفي االستغناء عن  لغـات الغـرب، التـي الزالت تفرض نفسها الستيعاب اإلنتاج العلمي الذي ال يتوفر إال به ؟   

لحات العلمـية األجنبـية بتعويضـها بمقابالت عربية ؟ وهل سيبقى العجز سيد الموقف أمام تعريب الرموز                  المصـط 
 الرياضياتية، وأمام معالجات النصوص الصعبة الطباعة ؟

  البعد التشعبي يزاحم البعد الخطي للنص2.3
ع مسموعة وأصوات داخل النص المكتوب، وفتحت كذلك فتحـت الحواسـيب أمام الكاتب إمكانية إدراج صور ومقاطع مرئية متحركة أو مقاط      

هذا البعد . بدل االنسياب الخطي المتصل تشعبي تشعبي بإدراج ارتباطات تشعبية، فأمسى النص ينساب على شكل بـاب الكـتابة على انسياب  
ي ساد في النصوص المكتوبة حتى عهد الخطّي الذي كان يحصر مسلك الحركة في النص على خط وحيد يمتد من بداية النص إلى نهايته هو الذ

األمر الذي يستدعي . ينفتح للخروج مرات عديدة وعلى عدة مستويات من النص ثم العودة إليه بواسطة االرتباطات التشعبية وهو اليوم. قريـب 
ت الشبكات كذلك إمكانية تفاعل     وفتح. هندسة عدد متزايد من النصوص وتنسيقها على المنوال التشعبي بدل االستسالم لحتمية االنسياب الخطي             

 …القارئ مع النص وتغييره واستغالله وتقديم خدمات جانبية كإحصاء عدد القراء، وإتاحة فرص االتصال مع المهتمين باألمر

  تنسيق النص اإللكتروني3.3
 :للنص اإللكتروني، على األقل، أربع مستويات تنسيق لم تكن متميزة بنفس الشكل في النصوص العادية 

فالكتاب مثال، يتكون من فهرست ومقدمة وأجزاء وفصول      . التنسـيق المنطقـي، وهو التنسيق الذي يعكس نظام وحدات الوثيقة           1.
 …ومسرد

التنسـيق الفضـائي، وهو تنسيق عناصر الوثيقة على مساحة الصفحات وهنا يكون التعامل مع إخراج النص وتوزيع الصور                    2.
 …وإعداد الصفحات وانتقاء القوالب

نسيق الداللي، وهو التنسيق الذي يعكس العالقات ما بين الوثائق التي تكون المؤلَف، وهو كذلك المستوى الذي تتم من خالله                    الت 3.
هندسـة مجمل الوثيقة المتعددة الوسائط في تكامل بين النص المكتوب والمقاطع الصوتية والصور وهو كذلك مستوى اإلبحار بين وثائق                    

 …اء الوثيقة أو الوثائقالشبكة أو بين مختلف أجز

العامل الزمني بعد هام في المعلومة الصوتية أو المرئية أو          . التنسيق الزمني، وهو الذي يعكس التسلسل الزمني لعناصر الوثيقة         4.
 . والتنسيق الزمني هو كذلك مستوى تحيين النص وتطوير اإلصدارات والتفاعل  مع القراء. في الصورة المركبة

 .  تامة بكل مستويات التنسيق هته للحصول على وثائق فاعلة متفاعلة في الزمان والمكانوتتعين العناية ال

  عمر النص اإللكتروني4.3
 :تتطلب إطالة عمر النص اإللكتروني إمكانية تطويره وتحيينه بصفة مستديمة األمر الذي يتطلب مراعاة شروط خاصة منها إتاحة 

 ؛…رتيب الكلمات وجدولتها واالنتقال إليهاإمكانية البحث عن كلمة وتحديد مقطع وت �

إمكانـية استغالل مقاطع من النص عبر القص واللصق والنسخ واالستبدال، األمر الذي يتطلب بدوره مواصفات خاصة في                   �
 الوثيقة أو المستند ؛) format(نسق 

 وال يتأتى هذا إال بمجهود هام في مجال االتفاق على معايير محددة ؛ �

 : ثة في مجال المعلوماتية تتطلب إيجاد واستعمال التقانات الحدي

 معايير دولية في ميدان تشفير النصوص إلنتاج وتدبير وتبادل ونشر واستغالل المعلومات بيسر وفعالية ؛ �

 ؛…أقراص، صفحات شبكة: هندسات معلومات جديدة للتعامل مع وسائل حفظ النصوص الحديثة  �

 طرائق جديدة الستغالل الوثائق ؛ �

 ).على غرار طرائق تطوير برمجيات لبيئة لينوكس(ج تطوير ونشر تعاونية إلنتاج برمجيات مجانية ذات موارد مفتوحة نماذ �
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 اللغة الطبيعية ولغات المعلوماتية 

(فلغة الحاسوب هي لغة الترميز الثنائي       . يجـب التميـيز بيـن اللغة البنيوية للحاسوب واللغة المستعملة للتواصل معه            
binary encoding (   وهي بالتالي ال تفضل التعامل مع لغة طبيعية ما على . التـي ترتكـز إلـى المنطق الرياضياتي

فكلها لغات … أما لغات واجهات االستعمال ونظم التشغيل وإدخال المعطيات وإخراجها ومعالجتها  .حسـاب لغة أخرى 
 وبالنظر إلى التطور الهائل الذي عرفته       .تتطلـب تطويـر آلـيات ونظم معلوماتية لكي يتمكن المستخدم من استعمالها            

الحواسيب وفن المعلوماتية أمسى باإلمكان تطويع اآللة لتتالءم مع أي لغة طبيعية بدل تطويع اللغة الطبيعية أو تشويهها                  
 .لتتماشى مع مقتضيات المعالجة اآللية

 

 النصوص الصعبة الطباعة باللغة العربية. 4

 صعبة الطباعة المعالجة اآللية للنصوص ال1.4
إن المعالجـة اآللـية للغات الطبيعية متعددة المجاالت والمناهج، فهناك ما يخص معالجة الداللة وهناك ما يخص الصرف واإلعراب وهناك ما           

ك مسائل ففيما يخص الكتابة مثال، هنا. إشكاليات المعالجة اآللية هذه تتفرع بدورها إلى مسائل كثيرة وكـل إشكالية من ]. 3[يخـص الكـتابة   
 . التعرف الضوئي على النصوص وهناك مسائل النطق اآللي للنص المكتوب وهناك معالجة النصوص وهو ما يهمنا في هذا المقام

  خصوصيات كتابة اللغة العربية2.4
 : لكتابة اللغة العربية خصوصيات فريدة منها على سبيل المثال 

 اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار ؛ �

األمر الذي يتفاعل مثال مع كيفية ضبط السطور ومحاذاتها إلى يسار الصفحة، ) Cursive script(ف الكتابة اتصال حرو �
 .بدل إدراج الفراغ األبيض بين الحروف كما هي الحال عليه في الكتابة باللغات األوروبية) تمديد رسم الحرف(فتسـتعمل الكشـيدة   

 ستقال قائما بذاته حتى ال ينعكس هذا سلبا على برامج البحث عن الكلمة في النص ؛م ويتعين مثال أن ال يعتبر رسم الكشيدة حرفا

ولهذا األمر أثر على ) نهايتها الحرف المنفرد، في بداية الكلمة، في وسطها، في(تغير شكل الحرف حسب موقعه في الكلمة  �
 الواحد ؟ ولتغير شكل الحرف هذا كذلك انعكاسات         الترميز، ترميز موحد للحرف بكل أشكاله ؟ أم ترميز لكل شكل أشكال من الحرف             

 على برامج البحث عن الكلمة في النص ؛

تارة تكون عالمة الشكل مباشرة فوق وسط الحرف، وتارة أخرى  .تواجـد عالمـات الشكل، فعالمة الشكل حرف قائم بذاته   �
ويمكن مثال االستغناء عن كثير من  . فقد الخط جماليتهوال تأتي هذه العالمات على نفس المستوى أفقيا وإال. تحاذي الحرف إلى اليسار

 سلبا على فعالية برامج البحث عن الكلمة في النص ؛ هذه العالمات، فيرفع هذا من إمكانيات ضغط النص ولكن هذا قد ينعكس

ل من هذه   ولك. التي تختلف بحسب اختالف أوجه االستعمال     ) …النسخ، الثلث، الرقعة،  (تواجـد عـدة أنـواع من الخطوط          �
يخضع لقواعد معينة  حتى رسم الحرف بنفسه ليس ثابتا بل]. 5[الخطـوط قواعد مضبوطة تقتضي جمالية الخط احترامها ببالغ الّدقة  

 من المنحنيات األفقية الشكل ؛  فحرف الباء مثال ليس مجرد خط أفقي وإنما هو أسرة

لحروف حينما تلتقي فيما بينها، فرسم حرف الميم في كلمة          فهناك تفاعالت بين ا   . تركيب الحروف وعالمات الشكل والضبط     �
 .  مثال ليس هو نفسه في نفس الكلمة محمدحممد

وكل ... يتضـمن الجانـب التقنـي من معالجة النصوص مسائل شكل ورسم الحرف وترميزه وقواعد التنضيد                
كل هذه الخصوصيات تعبر    . لنصوصمعالجات ا  المسـائل السـالفة الذكر أمور يمكن أخذها بعين االعتبار حين تطوير           

وإذا كان بعضهم باألمس القريب ينادي بالتخلي عن        . بحق عن جمال الخط العربي وثراء التراث العربي في هذا المجال          
الطباعة، فإن  الكـتابة بالحـرف العربـي وتعويضه بالحرف الالتيني نظرا لصعوبات مالئمة هذه الكتابة مع إمكانيات   

 .اليوم آفاقا كبرى للحفاظ على هذه النفائس بل واستغالل ثرائهامعالجة النصوص تفتح 
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  دقة رسم خط النص3.4

 تتبايـن مستويات دقة رسم خط النص من نص آلخر، ففي حالة القرءان الكريم مثال يكون النص المكتوب مطابقا تمام                    
معالجات النصوص طباعة القرءان    ال تنجز   ]. 6[الـتطابق مـع النص المنطوق ويقتضي هذا الشرط كتابة بالغة الدقّة             

الكريم في مستوى الجودة التي يكتب بها الخطاطون ولذا يكتب الكتاب باليد ثم يدخل على نسق صورة، وال يمكن آنذاك                    
فنسق الصورة ال يسمح بالبحث عن الكلمات ونسخها وقصها ولصقها          . اسـتغالله كما لو كان على نسق نص إلكتروني        

وقد نجد القرءان الكريم على نسق نص جميل يراعي مجمل          … لفعالية التي يسمح بها نسق النص     ونقلها بنفس السهولة وا   
وفي . قواعـد الرسـم داخل تطبيق ما إال أن استغالله في معالجات نصوص أخرى يجرده من الكثير من ميزات رسمه                   

12[ قواعد الرسم البالغة الدقّةبعض الحاالت يدخل نص الكتاب نصا ولكن بعد تجريده من الكثير من عالمات الترقيم و

في أحوال النصوص األخرى، ال تكون متطلبات الدقة بذلك المستوى وقد يبتعد نطق النص عن كتابته ابتعادا كما هو                   ]. 
الحـال فـي النصوص الرياضياتية، حيث هناك مكون رمزي ال يكتب بحروف أبجدية، ولكنه ينطق بكلمات تنتمي إلى                   

 الحالة كذلك تحتاج كتابة النص إلى مراعاة قواعد كتابة دقيقة، وبالتالي إلى معالجات نصوص               في هذه . اللغـة الطبيعية  
 .في المستوى

  أنساق الملفات4.4
الذي طور مؤخرا لالستجابة لمتطلبات كتابة النصوص التي  MathML إلى نسق ASCII عرفت أنساق الملفات تطورا مستديما من نسق

 : الشبكة العالمية مرورا بأنساق أخرى تشتمل على صيغ رياضياتية على

وهـو النسـق   ) ASCII )American Standard Code Information Interchange نسـق نصـي أو   �
 األساسي لنص بدون معالجة ؛

لذا يتطلب هذا الوسم تغيير الترميز كلما تغيرت        .  الخاص يعطي نسقا يرتبط باآللة الطابعة المستعملة      ) mark-up(الوسم   �
 .ويتعذر آنذاك  تبادل النصوص بين نظم غير متجانسة . اآللة

ترتكز هذه األنساق على الوسم المولد الذي يسمح بتنسيق مستقل عن . Word أنساق اللغات الخاصة لمعالجة النصوص مثل �
. طة نظام قيادة الطابعة   ترميز للمعالجة بنظام معالجة النصوص ثم تأويل الرمز المولد بواس         : اآللة بما أن المعالجة تتم على مرحلتين        

النتيجة إذًا هي   . وينـتج عن  هذا طريقة ترميز مرتبطة بنظام معالجة النصوص بل و بالنسخة، ونحتاج آنذاك إلى مؤول لكل طابعة                   
إنه . عالجالوسم المولد إجرائي، فهو يعطي اإلجراء من أجل إنتاج نص م. تواجد المستعمل أمام اإلشكالية الكبرى المتعلقة بقابلية التنقل

 يعتمد على الشكل، فهو يعطي فقط مظهر أو شكل النتيجة على الورق؛

 RTF (Rich Text Format) for(األنساق القطبية الخاصة للتبادل بين برمجيات معالجة النصوص ونَُسخها مثل  �

Microsoft Word ( أوMIF (Maker Interchange Format) for FrameMaker) .(  تحـتفظ هذه األنساق
 مضمون النص مع العرض األساسي متجاهلة بعض الوظائف األخرى ؛ب

 PostScript and PDF (Portable Document Format forأنساق اللغات الخاصة لوصف الصفحات مثل  �
Adobe (؛ 

 ,SGML (Standard Generalized Mark-up Language))نسـق اللغـة المعيارية للوسم المعمم مثل    �
XML (eXtensible Mark-up Language, …2والبرمجيات ويتيح التوليد اآللي    الذي يسمح باالستقاللية عن العتاد

لبعض مكونات النص كالفهرست والمراجع كما أنه يسمح بإعادة استعمال النص أو بعض أجزائه والتغيير اآللي للواجهة وذلك بتغيير                   
 ].25[القوالب 

معالجة المضمون والبنية    : قيقة وصورية، تتم المعالجة آنذاك  على مرحلتين         الوسم المعمم يسمح بتحديد بنية النص بطريقة د        �
إنه . الوسم المعمم وصفي، فهو يدخل النص الوصفي للمعالجة       . وتحـدد من طرف المؤلف ثم معالجة المظهر وتتم بواسطة نظام آخر           

                                                           
2 XML هيئة 1997  هو معيار أوصت به سنة W3C أي [world wide web consortium] وهي هيئة عالمية أنشئت سنة  ،

 …HTML, HTTP, URL, XML, MathML مثل world wide web   قصد تطوير معايير متعارف عليها لشبكة 1994
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مر الذي قد يسمح بالتعرف عليها من طرف        العالمات المعممة هي أسماء طرق وليست تسلسل رموز آلية األ         . يعـتمد علـى البنـية     
 .المستعمل وليس من طرف اآللة فحسب كما هو الشأن بالنسبة للعالمات المولدة

 WC3 هيئة  الذي يمثل المعيار الذي أوصت بهMathML (Mathematical Mark-up Language)بقـي أن نشير إلى  
 المعيار الذي يمثل أداة تتيح  صياغة XML تنتمي إلى أسرة Mark-up عبارة عن مجموعة أوسام MathML  و1998رسميا سنة 

 . وهو يعني بشكل ومضمون هذه العبارات على السواءWEBالعبارات الرمزية الرياضياتية على شبكة 

 :لقد طّورت عدة أدوات وبرامج خدماتية للتحويل من نسق إلى نسق آخر 

 الترجمة أو التصفية مع تجريد في التقديم والعرض ؛ �

 التحويل أو التغيير مع الحفاظ على تقديم موازي؛ �

 .الهجرة مع تطوير في التقديم •

  التشفير5.4
كانت النصوص آنذاك تصاغ بنظام تشفير      . لمدة طويلة، لم تتعامل الحواسيب سوى مع الستة وعشريين حرفا التي تكون ألفبائية اللغة اإلنجليزية              

ASCII     الفرنسية  فلـم يكـن مجـرد الـتعرف على حركات حروف)accents (وسع بعيد ذلك نظام . متاحاASCII  ليستوعب اللغات 
 .األوروبية

 من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها التطبيقات المعلوماتية عامة، والعربية منها بصفة خاصة، غياب شفرة شاملة ومعيارية تراعي                    
[ Unicode وأخيرا ظهرت الشفرة المعيارية. توافق التطبيقات فيما بينهافتعدد طرق تشفير المحارف العربية يؤدي إلى عدم . كل المحارف

كل اللغات المكتوبة المتداولة عالميا، بل  األمر الذي يتيح إمكانية تشفير.  رمزا65536 بت وهذا يعني إمكانية تشفير 16التي تعتمد ] 24] [19
. لكتابة في نفس السطر، أو بمعنى آخر ثنائية اتجاه الكتابة، بعين االعتبار           ويتـيح تنضـيد نصوص متعددة اللغات، مع أخذ عملية تغيير اتجاه ا            

 .ولكن استعمال هذه الشفرة بصفة واسعة يقتضي تحيين البرمجيات القديمة لتتالءم معها

  خصوصيات لغات العلوم6.4

غموض وتعدد التأويالت،   دقة الداللة، الوضوح الكامل وتجنب ال     : يتعّيـن على لغات العلوم مراعاة شروط خاصة منها          
فداللة . ولغات العلوم في تطور مطرد مع تطور العلوم، تتفاعل مع اإلنتاج العلمي           . والبسـاطة الـتاّمة وتجنـب التعقيد      

وكباقي . الرمز العلمي مثال، تتصل اتصاال وثيقا بالمفهوم الذي يعبر عنه، كما هو الشأن تماما بالنسبة للمصطلح العلمي                
 . العلوم وتنتعش بقدر االستعمال وتموت وتندثر بقدر اإلهمالاللغات تحيى لغات

المقاطع المكتوبة باللغة   : تشـتمل النصوص العلمية المكتوبة على ثالثة أنواع من المعطيات على األقل وهي              
ويمكن صياغة الصيغ الرمزية في النص المكتوب على الحاسوب على          . الطبيعـية، الصيغ الرمزية والرسوم والبيانات     

 .نسق صورة غير قابلة للمعالجة أو الترجمة، أو على نسق نص
 :من أهم خصوصيات الكتابة العلمية 

  هامة وكل إهمال يترجم بغلط أو خطأ في فهم القارئ للنص ؛…دقة التنضيد، فكل خصوصيات الحروف، واألنماط،  �

 والرموز واألنماط ؛) األبناط(عائالت الخطوط  الحاجة إلى عدد كبير من �

 فرمز الجدر التربيعي مثال يتمدد بامتداد الصيغة الرمزية التي يغطيها ؛. غيير اآللي ألحجام الرموز حسب الصيغالت �

 .أخذ الترابط بين الصيغ الرمزية والصيغ النصية بعين االعتبار �
 

 لغة الرياضيات. 5
وال يمكن االستغناء عن وسائل الكتابة كالسبورة . ى الهاتفعلى الكتابة، فال سبيل للحديث بعمق عن مسألة رياضياتية عل يرتكز علم الرياضيات

وليست األشكال . باستخدام كثيف للرموز مند نشأتها فقد اتسمت لغة الرياضيات. والطبشـور حيـنما نكون بصدد إنجاز درس في الرياضيات  
بالتالي تعتمد على الكتابة باألساس، بل هناك جداول الهندسـية هـي الكائـنات الرياضياتية الوحيدة التي يتطلب استيعابها تمثيال مرسوما، فهي     
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الرياضيات . على حاسة النظر وعليه، فإن الرياضيات، أم العلوم وخادمتها، تعتمد كثيرا .وبيانات وحاجة ماسة إلى التمثيل الرمزي على العموم
ب النص الرياضياتي، الذي يحتوي على تعبيرات رمزية        وال غرو أن يتطل   . علـم العيـن، ذلك ما قاله العالم الرياضياتي أولر حينما فقد بصره            

ولقد استنبطت مؤسسات الرياضيات العالمية قواعد تنضيد محّددة ودقيقة للغة          . ورسـوم هندسـية، دقـة متناهية في المعالجة واإلخراج الفني          
 ]. 15[الرياضيات بمكّونها الرمزي

 للتنضيد النصوص الرياضياتية) TEX( نظام تخ1.5

 من جامعة ستانفورد بكالفورنيا، بابتكار نظام تنضيد، (D. Knuth) سبعينات القرن العشرين قام دنالد كنوث في أواخر
واستُعمل هذا النظام في تنضيد النصوص الرياضياتية       . تخ) TEX(بـل قل لغة برمجة لطباعة النصوص العلمية سماها          

 ].14[مية المختصة وتشترط تقديم البحوث مطبوعة به حتى كاد يمسي اليوم معيارا عالميا تعتمده جل النشرات العل
ال تقتصـر مـزايا نظـام تخ على مالءمته لكتابة النصوص الرياضياتية فحسب، فهو يتيح استعمال البيانات الثنائية البعدين والحفاظ على بنية                       

 تخونظام . موثوقة في المراسالت والنشر اإللكترونيالمدخالت  بل إنه مستقل عن نظام التشغيل وعن المحارف، األمر الذي يجعله أداة فعالة و              
ويؤدي هذا األمر إلى تغيير قواعد تقطيع الكلمات في آخر السطر  .يتـيح المـرور مـن كتابة لغة إلى لغة أخرى بمجرد استعمال األمر بسيط   

ذلك أنه يتم آنذاك استدعاء نظام . عربية أو العبرية مثالبالنسـبة للغات األوروبية وتغيير قواعد الترقيم وحتى اتجاه الكتابة حينما يتعلق األمر بال     
 .قصد دعم ثنائية اتجاه الكتابة] Pierre MacKay]  15، و D. Knuthالتي طورها ) TEX-X∃T(يعتمد أسس منظومة 

  معالجة النصوص الرياضياتية باللغة العربية2.5

ربية اليوم، في عصر يتحول النشر المطبوع فيه إلى نشر إلكتروني وتنتشر فيه             مـا هي وسائل المعالجة اآللية للنصوص الرياضياتية باللغة الع         
  التي تفتح مجاالت لم تكن بالحسبان ؟3تطبيقات الحساب الصوري 

ر وإذا كان اختيا  . يرتكز وضوح النص المكتوب وقابليته لتبليغ ما ضّمنه إياه الكاتب، على تنظيم وحداته وعلى اختيارات تنضيد وإخراج النص                 
األلفبائية األساسية واتجاه مسار الكتابة ال يكاد يطرح أي إشكال بالنسبة للغة الطبيعية، فإن كتابة المكون الرمزي في لغة الرياضيات تكون دوما           

ون الرمزي مدعاة للتردد واالختالف فهناك داخل الوطن العربي من يعتمد المكون الرمزي كما هو في المؤلفات األمريكية وهناك من يعتمد المك
المدرسية الفرنسية وهناك من يعتمد رموزا معربة تنساب من اليمين إلى اليسار وال زال االختالف بصدد هذه المسألة هو سّيد  كما هو في الكتب

وفي كل  . اوالعلمية عموم وهذا االختالف يعوق اتخاذ معيار موحد يمكن اعتماده لتطوير تطبيقات لمعالجة النصوص الرياضياتية              ]. 2[الموقف  
 .الحاالت، هناك مشاكل تطرح نفسها بإلحاح

  برمجيات معالجة النصوص العربية ذات الصيغ الرمزية3.5
برمجيات تهدف إلى معالجة النصوص المحررة باللغة العربية منها ما هو عربي األصل ومنها ما هو نسخة معربة لمعالج نصوص                     هناك عدة 
كون مصمما للنصوص العادية باألساس فيصعب استعماله لتنضيد النصوص التي تشتمل على صيغ             أمـا العربـي مـنها فغالبا ما ي        . التينـي 

وأما  المعرب من معالجات النصوص فيغلب       . العالميةفروع شركة     من تطوير شركة صخر ، إحدى      ،"األستاذ" ومثال هذا برنامج    . رياضياتية
وهو نظام محمي  Microsoft من  Wordومثال هذه البرمجيات تطبيق . علـيه عـدم أخذ كثير من خصوصيات اللغة العربية بالحسبان  

 وتدرج Equation Editorتتم معالجة الصيغ الرياضية المكتوبة بالحرف الالتيني بواسطة التطبيق . يصـدر الوثائق على نسق خاص به 
ويمكن الجزم بأنه ال . غات أوروبية فضال عن العربيةإن هذا التطبيق ال يالئم النصوص الرياضياتية المحررة بل. على نسق صورة داخل الوثيقة

 .يوجد إلى حد اآلن، حسب علمنا، أي معالج نصوص يتيح إمكانية تنضيد الصيغ الرمزية العربية

 : منها TEX تختطرقت عدة أبحاث لمعالجة النصوص العلمية العربية باعتماد معايير نظام  

 ].9] [7[ إال أن التطبيق لم يجاوز طور التجارب1990 سنة TEX-X∃T لنظام يرتكز إلى نظام M. Fantonتطوير  �

 والذي قام بتطويره    TEX-X∃Tالذي يرتكز بدوره إلى فلسفة      ) الحظ اإلشارة المتكررة داخل الرمز     (TEX--X∃Tنظـام    �
P. Breitenlohner 20 [1992 سنة.[ 

                                                           
 وات جديدة حلل املسائل الرياضياتية، وهي اليوم رائجة، فهل لنا أن نتخيل كيف سيتم تعريبها ؟ وغريها توفر أدMaple, Mathcad, Mathematica تطبيقات 3
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نيا ويعمل هذا النظام على نظام من  بألماStuttgartمن جامعة ] K. Lagally] 16الـذي طوره   ArabTEX نظـام   �
 مثال ويتيح إدراج نص عربي داخل نص التيني أو إدراج صيغة رياضياتية التينية داخل نص عربي شرط                  em-TEX ك   TEXأنظمة  

 .أن ال يتجاوز طولها سطرا واحدا

وهو نظام يغطي . داخل النص غايتها إتاحة إمكانية استعمال لغات متعددة TEX  وهو عبارة عن عدة إضافات لنظام    Ωنظام     �
 الذي Λ ويسمح بانسياب الكتابة من اليمين إلى اليسار أو من األعلى إلى األسفل أو العكس ويعتمد نظام           Unicodeكافـة رموز معيار     

 ].10] [21[1995  سنة J. Plaice و Y. Haralambousوقد قام بتطوير هذا النظام .  Ω بالنسبة لنظام  LaTEXيماثل نظام 

 Designمن ] Mathtype] 23وة علـى هـذه األبحـاث هـناك أنظمة معالجة الصيغ الرياضياتية ذات الرموز الالتينية  كنظام     عـال 
Science.Inc الذي يستعمل Word  نسخة مختصرة منه ونظامSwift] 12 [ المطور بلغةJava والذي يصدر وثائق على صيغة نص 

 . HTMLائق علي صيغة ويتيح إمكانية إدراج صيغ رياضياتية داخل وث

  تعريب الرموز4.5
استحداث  ولذا يقتضي استكمال عملية التعريب. خاصة في الكتابة ، عالوة على استعمال مصطلحات خاصة، باستخدام رموز تتميز لغات العلوم

إليحاء وأن ينسجم رسمها مع الكتابة ويتعين أن تصبح هذه الرموز عربية النطق والداللة وا   . رمـوز عربية تستعمل في كتابة المعادالت العلمية       
ولن يتأتى تعريب العلوم إال بتوحيد منظومة الرموز الشائعة في الكتابة العلمية على مستوى العالم               . العربية وأن ال تبقى رموزا مستوردة صماء      

إن قسطا كبيرا . وما يقابلها من مصطلحاتوثيقة تعينت مراعاة التطابق التام بين الرموز  وكلما كانت عالقة الرمز بالمصطلح. العربـي بأسره 
من المكون الرمزي لكتابة الرياضيات تشترك فيه معظم اللغات األوربية فهل تستورد اللغة العربية هذا المكون على حالته من هذه اللغات ؟ إن                       

 :تيار تبعات ومتاعب منها إال أن لهذا االخ. هذا هو ما تقوم به بلدان عربية مثل المغرب وتونس وكثير مما يصدر في لبنان

إشـكالية ثنائية اتجاه الكتابة، فكتابة اللغة العربية تتجه من اليمين إلى اليسار في حين أن كتابة اللغات األوربية تسلك االتجاه                      �
 ؛] 18[المعاكس

 إلى إهمال   اسـتعمال رمـوز أجنبية تحتاج قراءتها، أي نطقها، إلى استعمال مصطلحات أجنبية، األمر الذي سيؤدي بدوره                 �
 جيب،، وال نستعمل مصطلح الجيب، وإما أن ننطقه         كوس فإما أن ننطقه     cos ب   الجيبفحينما نرمز إلى    . المصـطلحات العربـية   

 فتمحى العالقة بين المكتوب والمنطوق ؛

 الذي ينتج   ، فنستعمل الفاصلة العربية والفاصلة األوربية في نفس الوقت مثال، األمر          )Doting(اسـتعمال نظامين للترقيم      �
 عنه ارتباك و ريبة في اختيار عالمات الترقيم أو صعوبة تدبير الترقيم في حال استنباط قواعد الستعمال تلك العالمات؛

حينما نكتب باليد، سطر يبدأ     . صـعوبة تنظيم وحدات النص وتنسيقها، إن مجرد ثنائية الكتابة مصدر كبير للمشاق والمتاعب              �
عية وتنتهي بعبارة رمزية، فإن علينا أن نعرف مسبقا ما طول هذه العبارة لكي ال تدخل كتابتها على ما                   بجملـة مكـتوبة باللغة الطبي     

وحينما نكتب بالحاسوب تحل هذه المسألة ولكن علينا آنذاك أن نقوم بتحديد اتجاه المسار كلما حددنا لمؤشر موقع الكتابة موقعا . يسبقها
مينا أو يسارا ؟ وهل نستعمل هذه األلفبائية أو تلك وما على القارئ سوى تجربة الكتابة ليتحقق هل يكون االتجاه ي. على صفحة الكتابة 

 ].4[من صعوبة وثقل هذا األمر 

إن الـرموز، المستعملة في التعبيرات الرياضياتية في أكثر اللغات، ليست كلها موحدة على المستوى العالمي، فنجد مثال في الدول                    
 للداللة على اللوغريتم واللوغريتم النبري tg وLog وlogتقابلها في الدول الناطقة بالفرنسية tan  وLNو ln الرموزالناطقة باإلنجليزية 

للفصل بين العدد التام والجزئي في حين أن الرمز         ) .(ونجد كذلك في الدول الناطقة باإلنجليزية استعمال عالمة         . وظـل الـزاوية على التوالي     
، وهكذا يكون استعمال الرمز … وهو الرمز المستعمل لفصل عدد اآلالف عن المئات) ,(اطقة بالفرنسية للفصل بينها هو في الدول الن المستعمل

 مكتوبا باأللفبائية  sumهو الحرف األول من كلمة  مثال Σ زيادة على العالقة بين رسم الرمز وحمولته الداللية، فالرمز. متعاكسا في اللغتين
  ∫مر بالنسبة لرمز وكذلك األ اإلغريقية

 :إن وضع قواعد تيبوغرافية للغة الرياضيات العربية يتطلب  

 مراعاة خصوصيات اللغة العربية والخط العربي ؛ �

 االنسجام مع القواعد المتبعة عالميا ؛ �

 .يسر االستعمال يدويا وآليا �

 :ية أن والعبارات الرمزية باللغة العرب  كما يجدر بنظام كتابة الرموز الرياضياتية 
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يسـتعمل الحـروف العربية كأبجدية رئيسية لتكوين الرموز الرياضياتية، ويقتضي هذا األمر اعتماد أشكال مختلفة للحرف                  �
فغياب تنويع األنماط في الخط العربي، الكبير والصغير والمائل والغليظ، يقتضي إمكانية إضافة خطوط وأذيال ورؤوس في                 . الواحـد 

ويمكن استخدام حروف اللغات . مع مراعاة مبدأ سهولة الكتابة باليد وكل هذا بالطبع.  الخط العربيصـورة الحـرف كما يتيحها فن  
 الالتينية أو اليونانية كلما كانت الحاجة إلى ذلك على أال تستعمل في التراكيب الرمزية ؛

 موز ؛من اليمين إلى اليسار سواء بالنسبة للكتابة أو القراءة وشكل الر يوحد اتجاه الكتابة �

 يحدد قواعد الترقيم ؛ �

يحدد كذلك قواعد استعمال المفردات والعبارات باللغة الطبيعية التي تربط بين العبارات الرمزية في ظل احترام قواعد اللغة                   �
 .…إذا وفقط إذا، إذن، بما أنه، : العربية مثل 

 

 تطبيقات أخرى . 6
 : تتلخص في أهم االستعماالت المستقبلية للمعلوماتية في الرياضيات

التغيير في وسائل التعليم ؛ التخفيف من األعمال التحضيرية ؛ ربح الوقت            : تطويـر استعمال الحاسوب في العملية التعليمية         �
 .والجهد ؛ التركيز على التحليل واالستنتاج

؛ تجنب المخاطر   اقتصاد في تكلفة التجربة ؛ سرعة في اإلنجاز         : الـتجارب المخـبرية باسـتخدام النمذجة على الحاسوب           �
 الصحية والبيئية؛ 

 البرهنة اآللية للنظريات ؛ �

 … النشر اإللكتروني، التوثيق اإللكتروني �

التطورات الخطيرة التي تعرفها معالجة النصوص،  فـي الوقـت الراهـن، هناك مجهودات كثيرة تحاول الرفع من تحديات مسايرة    
وهناك محاوالت دؤوبة ترمي إلى توفير أدوات معلوماتية        ]. 11[ل على صيغ رياضياتية   خاصـة منها العلمية الصعبة الطباعة، كتلك التي تشتم        

تتيح إنتاج النصوص العلمية المتطورة للمؤلف والمترجم العربي، إال أن هذه األدوات الزالت في غالبيتها طي البحث والتطوير وال زالت دون                     
العلمي في المعلوماتية بالنظر إلى الوسائل التي تطرحها المعالجة اآللية للتدقيق           وهناك آفاق واسعة أمام البحث      . متـناول المسـتهلك العـادي     

فإنشاء نظم آلية للتصحيح الهيكلي للعبارات الرمزية وتدقيق البراهين         . اإلمالئي والنحوي والتعرف الضوئي على الحروف في اللغات األوروبية        
 : آفاق تطبيقات البحوث في هذا المجال كثيرة ومتنوعة منها على سبيل المثال ال الحصرإن . مثال، يحتاج إلى دراسات مستوفية ألنساق الملفات

 تطوير بيئات معلوماتية للتعلم بواسطة الحاسوب أو على الشبكة، �

التدريس المنهجي للبرهان، البرهان كأداة إليجاد حلول لمسائل        : اسـتعمال الحاسـوب فـي تدريـس الرياضيات بطرق جديدة             �
منهاج لتحرير دفاع مقنع عن نتيجة ما، إظهار مفاهيم مجردة من خالل تمثيالت وأشكال هندسية في الفضاء  يمكن تحريكها                مطروحة أو ك  

 …واالستعانة بها في تظنن النتائج، حساب القيم المقربة، تأطير حلول المعادالت

 تعريب النصوص الرياضياتية آليا، �

 ة تعريب تطبيقات الحساب الصوري، البرهنة اآللي �

إن رهانـات تطوير أدوات معالجة النصوص العربية الصعبة الطباعة تكمن كذلك في استغالل التراث العربي القديم، في التأليف والترجمة إلى                     
 . إن التقنيات الجديدة للمعلومات تعد بفوائد مهمة في شتى المجاالت…اللغات األجنبية ونشر المعرفة العلمية، 
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