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Abstract. Modern technology continues to evolve and enter into all aspects of human life, 
including in the teaching of Arabic and its translation between people. In the past, 
translating a language into another language requires a good dictionary or a reliable 
translator. Now, dictionaries and translators can be replaced by products of technology. 
Therefore, electronic dictionaries based on the computer operating system or website pages 
of the international network or software based on mobile or smartphone. Finally, Google 
released "Pixel Buds" (Real-Time Translation), which translates speech to speech from 
different languages. It is clear, that this technological output will change the methods of 
education and language communication, as well as will change the patterns of Arabic 
dictionaries. This article provides a detailed account of the paradigm shift from the use of 
the printed dictionary to the digital dictionary, and from verbal communication to 
communication with technology tools. 
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 مقدمة
تطور املعاجم العربية، يتأثر يف الواقع ابلقرآن ككتاب مقدس للمسلمني. إن القرآن الذي هو هدى للمسلمني يف 

وعالوة على ذلك،  (1٩٩2)الباتلي أمحد, العديد من النواحي قد شجعهم على حفظ القرآن، مبا يف ذلك احلفظ على لغته.
(. وإن روح حراسة ٩ان  لحُه حلححاِفُظونح )احلجر: فإن هللا نفسه قد ضمن احلفظ على القرآن، لقوله تعاىل: ِإان  حنحُْن ن حز ْلنحا الذِّْكرح وحإِ 

القرآن وحفظه تشجع اللغويني واملعجميني العرب على تقنني وتدوين اللغة العربية يف كتاب خاص يسمى ابملعجم أو 
 القاموس.

. وهذا ومن العوامل األخرى اليت دفعت العرب إىل تنمية وتطوير املعاجم انتشار اإلسالم إىل مناطق غري عربية
يشجع املسلمني، وخاصة اللغويني على إدخال اللغة العربية وتعليم القرآن لغري العرب حىت أن العلوم املنهجية انشئة مثل 
النحو، والصرف، والبالغة، والفقه، وأصول الفقه، والتفسري، ومصطلح احلديث، وهلم جرا. ولنجاح برانمج الدعوة اإلسالمية 

دري التعاليم اإلسالمية، فيكون مشروع إعداد املعجم متقدما وانميا من وقت آلخر. مهة وتعليم القرآن واحلديث كمص
 املسلمني يف نشر دينهم تدفع املعاجم العربية ال تزال تتطور من حني إىل حني.

 تطوير املعحم العريب
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اللغويني  ه( "كتاب العني"، مت تشجيع 170وقد سجل التاريخ، منذ أن مجع خليل بن أمحد الفراهيدي )ت 
العرب على تدوين اللغة العربية وتطوير املعاجم. ويف البداية، أجروا أحبااث ونقدا ملعجم العني حىت تظهر املعاجم املقارنة الناشئة 

ه(، "استدراك الغلط الوايف  ٩5٩ه(، "التكملة" للخزرجني البشيت )ت  810مثل: "االستدراك على العني" للسدوسي )ت 
ه(، وغريها من الكتب  102٩ه(، "غلط العني" للخطيب االسكايف )ت  ٩8٩ – ٩28ر الزبيدي )يف العني" أليب بك

 180األخرى سواء كانت مؤيدة أم سلبية. وبعد، كان علماء اللغة يقلدون اخلليل يف أتليف املعجم مثل أيب علي القايل )
مبعجمه "هتذيب اللغة"، والصاحب بن ه(  370 – 282ه( الذي كتب معجم "البارع"، وأيب منصور األزهري ) 356 –

 ه( مبعجمه "خمتصر العني". 37٩ه( مبعجمه "احمليط"، وأيب بكر الزبيدي)ت  385 – 324العباد )
نظرا إىل ما سبق، ُعرف أن معجم العني له آاثر كبري يف تطوير املعاجم العربية حىت ظهرت بعده املعاجم العربية 

 ، واملداخل واألنواع واللغات وطرق االستخدام واحلجم واجملال، وما إىل ذلك.املتنوعة من حيث نظام ترتيب املواد
 تطور مدارس معجمية

تعدد املعاجم اجملنسة أو معاجم األلفاظ من أول أتليفها إىل يومنا هذا وفقا للمراحل اليت مرت هبا. وهذا التطور 
املعجمية دليل واضح على أن هناك عناية كبرية من العرب يدل على أن منو اللغة العربية من مجيع نواحيها. ونشأة املدارس 

 أو غري العرب ابللغة العربية. وفيما يلي مخس مدارس معجمية.
املدرسة األوىل: ما قام ترتيب املعجم على األساس الصويت، وهو "كتاب العني" للخليل أول معجم تبع هذا 

عها، ونظام الصوت ابعتبار خمارج احلروف العربية، ونظام األساس. عرف اخلليل نظام التقليبات يف طلب الكلمات ومج
 (1٩80)الفراهيدي، خليل بن أمحد, األبنية العربية من الثنائية إىل اخلماسية. 

املعجم املتسلسل على األساس األجبدي ولكن على أساس االشتقاق الكبري مثل  واملدرسة الثانية: ما قام ترتيب
كتاب "مجهرة اللغة" البن دريد. ومسى الكاتب أن هذه املدرسة ابلنظام اهلجائي ال األجبدي ألن األساس ال يعتمد على 

غفر" مثال فلرياجع إىل ابب الراء الرتتيب األجبدي، ولكن على ترتيب احلروف اهلجائية حيث إذا كان القارئ يطلب كلمة "
 ألن الراء أقدم من الغني والفاء يف الرتتيب اهلجائي.

واملدرسة الثالثة: ما قام ترتيب املعجم املتسلسل على األساس األجبدي معتمدا احلرف األخري من الكلمة اجملردة، 
البن منظور، و"القاموس احمليط"  مثل: "الصحاح للجوهري، و"خمتار الصحاح" أليب بكر الرازي، و"لسان العرب"

 (1٩52)الفريوزاابدي, للفريوزابدي.
واملدرسة الرابعة: ما قام ترتيب املعجم املتسلسل على األساس األجبدي معتمدا احلرف األول من الكلمة اجملردة، 

)لويس, و"أقرب املوارد" للشرتوين، و"املنجد" للويس معلوف،  (1٩7٩)الزخمشري, مثل: "أساس البالغة" للزخمشري، 
إندونيسي لورشون  –و"املعجم الوسيط" جملمع اللغة العربية ابلقاهرة. ويف إندونيسيا، مثل: "املنور" قاموس عريب  (1٩٩0

 منور.
واملدرسة اخلامسة: ما قام ترتيب املعجم املتسلسل على األساس األجبدي معتمدا احلرف األول من الكلمة املنطوقة 

 إندونيسي ألاتبك علي. –أصلها اجملرد، مثل: "املنجد اإلعداد"، و"العصري" قاموس عريب  أي املكتوبة من غري ردها إىل
بناء على ما أتى، عرف أن املعاجم العربية من حيث النظام الرتتييب تتطور من وقت إىل وقت، من الصعب إىل 

 ومساعدا هلم يف فهم العربية وترمجتها.األسهل، ومن البطء إىل السرعة خذمة ملستخدمي اللغة العربية ليكون املعجم فعاال 
 احلاجة إىل تطور املعاجم العربية
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ومن أهداف أتليف املعاجم العربية، تدوين اللغة العربية كي يفهمها العرب وغري العرب. وإن من صفات اللغة 
ت اللغة حست احلركات انمية بنمو أصحاب اللغة ألن اللغة حقيقة ألة املواصلة بني الناس، والناس يتحركون دائما فتغري 

البشرية يف نواحي حياهتم. نتيجة على ذلك، تطور وتغري معاين الكلمات أو اللغات. إذن، فاللغة ليست اثبتة، بل متحركة. 
 وكذلك املعاجم ال ميكن شكلها اثبت ألهنا خرائن حضارة الناس بلغاهتم.

يري اللغة ودينامياهتا مع حركة اإلنسان واحلضارة، ( تغ1إن تغري معىن الكلمات يف اللغة نتيجة لعدة أمور، وهي: )
( عوامل 4( العوامل االجتماعية والثقافية، )3( عوامل التاريخ البشري مثل التغريات يف املواقف البشرية جتاه الكائنات، )2)

فعت اإلنتاجية وعددها. ( عوامل احلاجة إىل املفردات اجلديدة، كلما ارتفعت احلضارة اإلنسانية، ارت5التقدم التكنولوجي، )
فتكون هذه املنتجات من إبداعات اإلنسان حتتاج إىل كلمات ومعاين جديدة حبيث تستمر التغيريات اللغوية حتدث جنبا 

( مواقف متحدثي اللغة أو مستخدميها اليت تسبب التغيريات يف املعىن ألن احلواس البشرية 6إىل جنب مع االحتياجات، )
( عوامل اللغة األجنبية اليت تؤثر على اللغة العربية فيكون العديد من الكلمات الدخيلة من 7ور، )تستجيب األعراض والشع

اللغة األجنبية، واملرتمجة، واملولدة، والقدمية، واحلديثة، واملعاصرة، واملهملة، واملستخدمة، والكلمات اجلديدة الصناعية، وهلم 
 (Taufiqurrochman, 2008)جرا.

 من معاجم املعاين إىل معاجم األلفاظ
إذا كانت املعاجم مقسمة على معاجم املعاين ومعاجم األلفاظ، فإن املعجم األول يف اللغة العربية ليس معجم 
العني خلليل بن أمحد الفارهيدي ألن معاجم املعاين قد كانت موجودة ومرتبة قبل معجم العني ولو كانت معاجم املعاين ال 

رسائل صغرية. فأصبحت هذه الرسائل خطوات أوىل مهدت السبيل لظهور املعاجم. وتلك الرسائل تتناول  يزال شكلها
موضوعات خمتلفة، اقتصرت منها على منها على املوضوعات اليت ظهرت رسائلها األوىل قبل املعجم األول، أو يف زمن 

 احلديث.معاصر له، وتدرجت هبذه املوضوعات وما ظهر من رسائلها حىت العصر 
( كتب الغربيني والفقه، مثل: غريب القرآن، غريب احلديث، معاجم 1ومن الرسائل اللغوية على املوضوعات هي: )

ه( وكانت من نسخته يف برلني قبل احلرب  68الفقه. وأول من يُغزى إليه كتاب يف غريب القرآن هو عبد هللا بن عباس )ت 
واملعرب، مثل: لغات القرآن، لغات القبائل، املعرب، املعاجم املتعددة اللغة، حلن  ( كتب اللغات والعامي2العاملية الثاين. )

( كتب البلدان 6( كتب النوادر. )5( كتب احليوان، مثل: احلشرات، اخليل، خلق اإلتسان. )4( كتب اهلمو. )3اللغة. )
ر، الصيغ اخلاصة من األفعال، األفعال عامة، ( كتب األبنية، مثل: املصاد8( كتب اإلفراد والتثتية واجلمعة. )7واملواضع. )

 (1٩88)حسني, ( كتب الصفات. ٩أمثلة األمساء، األبنية عامة. )
وبعد أتليف الرسائل اللغوية على املوضوعات مثلما سبق، حان زمن أتليف املعاجم العربية على شكل معجم 
حيث استخدم النظام املعني يف ترتيب األلفاظ، ومسيت مبعاجم األلفاظ. وإن حركة أتليف املعاجم تنشئ املذاهب أو املدارس 

( املدرسة األلفبائية 4( املدرسة القافية، )3درسة األلفبائية اخلاصة أو اهلجائية، )( امل2( املدرسة الصوتية، )1، وهي: )
 (Taufiqurrochman, 2009)( املدرسة النطقية. 5العامة، )

ن غري اتباع طريقة واستخلص مما سبق أن مجع اللغة عند العرب يف مراحل ثالث. فاملرحلة األوىل:  مجع العرب م
حمددة. فقد كان األصمعي مثال يقصد األعراب فيسمع منهم اللفظ الغريب ويدونه يف ألواحه إىل أن اشتهر امسه ابلغريب، 
بل قيل إنه مل يكتفي بسماع األعراب ومناقشتهم حىت كان ميأل الراحة من كالمهم. واملرحلة الثانية: مجع الكلمات املتعلقة 

لفاظ املتعلقة ابملطر أو الغنم أو اخليل أو اإلبل أو ما إىل ذلك مما شكل فيما بعد ما يسمي "معاجم مبوضوع واحد كاأل
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)ديزيره, املعاين". واملرحلة الثالثة: مجع كل الكلمات العربية بطريقة معينة، وهذه هي مرحلة املعاجم اجملنسة أو معاجم األلفاظ.
1٩٩5)  

 من املعاجم العامة إىل املعاجم اخلاصة
كثرت املفردات   فاملراد ابملعاجم العامة معاجم تضم عددا من املفردات العامة ال ختتص ابملفردات املعينة. لذلك، إن

اجملموعة يف معجم أصبح املعجم كامال، وحجمه كبري. إذن، يقال أن أحسن املعاجم ما يضم مجيع املفردات حىت وجد 
املستخدم كل شيء طلبه يف املعجم حىت قسم بو سفنسني على معجم اجليب، والوجري، والوسيط، والكبري ابعتبار عدد 

 ة اليت هتدف إىل مجيع املستخدمني. املفرات. وهذا التقسيم للمعاجم العام
خالفا ابملعاجم اخلاصة وهي تضم املفردات اخلاصة اليت تتعلق بعلم أو فن معني. وهذا التحديد يدفع املعجميني 

 إىل أتليف املعاجم املتخصصة مثل: معجم الطب، معجم الرتبية، معجم الزراعة، معجم التكنولوجيا، وما إىل ذلك.
 إىل املعاجم املزدوجة من املعاجم اللغوية

ابعتبار إىل اللغة املستخدمة يف املعحم، ُقسم املعجم إىل املعجم اللغوي واملعجم املزدوج أو معجم الرتمجة. إذن، 
فاملعجم اللغة حياول على طلب الرتادف بني الكلمات يف لغة واحدة. وعرف مثل هذا املعجم ابملعجم أحادي اللغة مثل: 

للويس معلوف وغري ذلك, أما املعجم املزدوج هو معجم الرتمجة الذي حياول على عرض الرتمجة  عريب -"املنجد" عريب 
 عريب لورشون منور. –إندونيسي أو إندونيسي  –املعادلة من لغة إىل لغة أخرى، مثل: قاموس "املنور" عريب 

ن يف الصني واهلند ويوانن ومصر نظرا إىل سجالت التاريخ، أن معاجم الرتمجة أقدم من املعاجم اللغوية مثلما كا
القدمي. أما يف العرب فيكون املعجم اللغوي أقدم من معجم الرتمجة. ويف املاضي، كون معاجم الرتمجة حمدودة على اللغتني 
 فنعرف مصطلح "املعاجم ثنائية اللغة. فتتطور معاجم الرتمجة بعدئذ إىل ظهور املعاجم املتعددة اللغات ألن املعجم يضم ثالث

 إندونسي. –إجنليزي  –لغات فأكثر، مثل: معجم عريب 
 من املعجم املطبوع إىل املعجم اإللكَّتوين

وقد شجع تطوير التكنولوجيا اإللكرتونية اللغويني على إنشاء معاجم إلكرتونية. تطوير املعجم املطبوع إىل املعجم 
 .الكرتوين ضروري لعدة أسباب

على حتميل لغات متعددة يف معجم واحد حىت ال يكون املعجم املطبوع  لن يكون املعجم املطبوع قادرا أوال:
متعدد اللغات، خالفا ابملعجم الكرتوين القائم على الرقمية. ميكن تصميم برانمج املعجم الكرتوين الحتواء لغات متعددة مثل 

كرتوين الرقمي أكثر فعالية، وأكثر لغة. ومن الواضح أن مثل هذا املعجم ال 80الرتمجة من غوغل اليت حتتوي على أكثر من 
 .حاجة يف عصر عاملي، بل هو أكثر كفاءة وأقل تكلفة للمستخدمني يف الزمن احلاضر

يعترب املعجم املطبوع املصنوع من مواد ورقية غري صديقة للبيئة، واملواد يف صناعته وإنتاجه هي اخلشب الذي  اثنيا:
املطبوع طويلة أيضا، وخاصة يف عملية التأليف والطباعة والنشر. خالفا ابملعاجم مثنه غال ومكلف. وكذا عملية إنشاء املعجم 

الكرتونية القائمة على الربجميات فيمكن الوصول إليها على مجيع األجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر واهلواتف احملمولة يف أي 
 .وقت ويف أي مكان

طويال وتكلف الكثري. إذا كان هناك أخطاء، أو القصور  اثلثا: تستغرق عملية حتديث بياانت املعجم املطبوع وقتا
يف البياانت، أو إرادة التغريات يف الشكل، هذا كلها من الصعب أن تنطبق على املعجم املطبوع. وليس كما هو احلال مع 

 .ءةاملعجم اإللكرتوين الذي إذا كان سيتم حتديث حمتوايت املعجم اإللكرتوين، فيمكن أن يتم ذلك بسرعة وكفا
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رابعا: جيب أن يتبع املعجم املطبوع واحدة من املدارس النظامية يف ترتيب املواد أو املفردات. جيب على املؤلف أن 
خيتار واحدا من مخسة أنظمة )صوتية، هجائية، قافية، ألفبائية، نطقية(. والسؤال: هل ميكن أن حيتوي معجم مطبوع على 

بوع كمعجم عام ومعجم خمصص يف منتج واحد؟ فاجلواب على هذا السؤال نظامني أو أكثر؟ هل ميكن تصميم معجم مط
مستحيل. خالفا مع القاموس اإللكرتوين. ميكن ملطوري املعاجم اإللكرتونية جتميع برانمج املعجم من خالل استيعاب مجيع 

 عام وكذلك معجم متخصص.األنظمة. وعرف اآلن أن املعجم اإللكرتوين القائم على املوقع، ميكن أن يكون مبثابة معجم 
هؤالء األسباب تدفع على تطور املعاجم اإللكرتوين. أما يف إندونيسيا، سيما يف التسعني قد وجد القاموس 

(، وهي شركة إلكرتونية تنتج قاموس اللغة اإلجنليزية إىل اإلندونيسية يف شكل Alfalinkاإللكرتوين الرائد من قبل ألفالينك )
ة للحاسبة. إذا كان املستخدم يريد أن يعرف معىن كلمة يف اللغة اإلجنليزية، فيكفيه كتابة الكلمة على أجهزة إلكرتونية مماثل

 سريع وفعال. .لوحة املفاتيح، مث انقر فوق إدخال، فتظهر معىن الكلمة يف اللغة اإلندونيسية
ية، ولكن أيضا العكس من يف تطورها، وهذا القاموس ألفالينك يرتجم ليس فقط من اإلجنليزية إىل اإلندونيس

اإلندونيسية إىل اإلجنليزية. يتم إضافة كمية من املفردات الواردة يف ذاكرة القاموس ألفالينك دائما حىت أن يكون هذا القاموس 
من سنة إىل أخرى أكثر اكتماال يف احملتوايت. ومن جانب السعر، مكلفة نسبيا، ولكن اذا حكمنا على كفاءة الوقت، 

س ألفالينك سريعا جدا يف الرتمجة. وابإلضافة إىل ذلك، مل يعد املستخدمون حباجة إىل محل القواميس الثقيلة جرى القامو 
 .مثل املعاجم املطبوعة

(، بدأ مطوري الربجميات املستندة إىل Windows)بعد حضور عصر احلواسيب يف إندونيسيا، وخاصة النوافذ 
ج القاموس الرقمي القائم على الكمبيوتر، مث حضرت قواميس الكمبيوتر الناشئة نظام التشغيل ويندوز للسباق إلنشاء برانم

(، Effel’s Arabic(، إفيل العريب )Al-Mawrid Al-Quareeb(، املورد القريب )Golden Al-Wafiمثل الذهيب الوايف )
هذا الربانمج حيتاج إىل  (Taufiqurrochman, 2016)(، وما إىل ذلك.Verb Ace(، فرب أج )Al-Mufidاملفيد )

 .تثبيت على الكمبيوتر حبيث ميكن للمستخدمني استخدامه
من واحملتوى ال يزال حمدودا، ولكن يف التطور القادم، وجد أيضا يف البداية، مت بيع قواميس الكمبيوتر ابهظة الث

 Openمطورو الربجميات الذين يشرتكون القواميس اإللكرتونية جماان. ما هو أكثر من ذلك، هناك عصر املصدر املفتوح )
Sourceا مفتوحة املصدر ( الذي يوفر فرصة جلميع األطراف لتطوير القاموس الكرتوين حسب احلاجة. ونتيجة لتكنولوجي

(، والقواميس اإللكرتونية تنمو بسرعة. ليس فقط بلغتني، ولكن أيضا متعددة portableوالربامج احملمولة دون تثبيت )
 .اللغات، ميزة الغنية وأسهل وأرخص، حىت جماان

كل وبعد عصر الكمبيوتر، ولد عصر اإلنرتنت. يشجع عصر املوقع الشبكي العاملي على شبكة اإلنرتنت بش
متزايد يف تطوير القاموس اإللكرتوين حبيث توجد العشرات من املواقع اليت توفر قواميس على اإلنرتنت لرتمجة مجيع اللغات. 

بعض من  .وقام جوجل كشركة عمالقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات بتوفري القاموس اإللكرتوين يسمى جوجل الرتمجة
 Foreign(، كلمات أجنبية )Google Translateة اإلنرتنت هي: ترمجة جوجل )القواميس اإللكرتونية الشهرية على شبك

Words( أجك ترمجة ،)Ajaxtrans( مراجع كلمات ،)Wordreference ،)101 ( 101لغة languages أم ،)
 (، اخل.Translator Base(، ابس مرتجم )Im Translatorمرتجم )

تنقلة اليت تبدأ مع استخدام اهلواتف النقالة لالتصال. وعالوة تطورت التكنولوجيا حىت جاء عصر التكنولوجيا امل
على ذلك، تكنولوجيا اهلاتف احملمول زاد تطوير برجمياته بسرعة. فاهلاتف ليس مبثابة أداة للتواصل لفظيا فقط، ولكن تطور 
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ل اهلاتف احملمول مجيع عناصر بغدئذ من خالل االتصاالت النصية املعروفة ابسم الرسائل القصرية. ويف املرحلة التالية، مح
 .الوسائط املتعددة اليت تتضمن النصوص والصور والرسوم املتحركة واألصوات والفيديو وما إىل ذلك

بدأت برامج دعم اهلاتف احملمول اترخييا من التطبيقات املستندة إىل جافا لأللعاب، مث سيمبيان، ويندوز موابيل 
استخداما يف العامل يف العامل. ومن بعض القواميس اإللكرتونية املستندة إىل الروبوت  واآلن الروبوت الذي أصبح أكثر نظام

 Quick Dict(، القاموس السريع غري املتصل )Offline Dictionariesترمجة جوجل، القواميس غري املتصلة ) :هي
Offline( قاموس اللغة العربية اإلجنليزية ،)Arabic English Dictionaryاموس عريب إجنليزي )(، صندوق قArabic 

English Dictionay Box.وما إىل ذلك ،)(Taufiqurrochman, 2014) 
، اهلواتف القائمة الروبوت تتجاوز تطبيقات الكمبيوتر. ومن اهلاتف احملمول، ميكن 4Gواآلن مع تكنولوجيا 

للجميع اآلن الوصول إىل القاموس اإللكرتوين القائم على املوقع، تثبيت تطبيقات القاموس على الروبوت، وقراءة اإلصدارات 
( عرب البث Interactive(، والقواميس التفاعلية )PDFلدفاع الشعيب )الرقمية من القواميس املطبوعة مثل ملفات قوات ا

(، والعديد من امليزات اجلديدة اليت وضعتها خرباء تكنولوجيا املعلومات. هذه التطورات تؤثر Live Streamingاملباشر )
ة. . وأخريا، أصدرت جوجل "بكسل على تطوير القواميس والرتمجات اللغوية، مبا يف ذلك الرتمجة العربية يف البيئة التعليمي

الذي يرتجم الكالم  (Google’s ‘Pixel Buds’ Offer Real-Time Translationالرباعم" الرتمجة يف الوقت احلقيقي )
( من لغات خمتلفة. ومن الواضح أن هذا االنتاج التكنولوجي سيغري أساليب التعليم Speech to Speachإىل اخلطاب )

 ما سيغري أمناط املعاجم اللغوية العربية.واالتصال اللغوي، ك
 

 خامتة
ال يزال املعجم العريب ينمو ويتطور خصوصا يف عصر التكنولوجيا احلديثة. وكانت التغيريات ليست حمدودة يف جمال 

، ال بد حمتوايت املعجم مثل تغيري املعىن، أو إضافة الكلمات اجلديدة، أو الرتمجة عرب اللغات، وهلم جرا. وعالوة على ذلك
إنتاج وصناعة املعجم العريب على شكل املعجم اإللكرتوين الذي ميزج مع العلوم والتكنولوجيا احلديثة. ولذلك، فإن اللغويني 
واملعجميني يف املستقبل ال يكفيهم كفاءة اللغات األجنبية و مهارات الرتمجة، لكنه جيب عليهم أيضا إتقان لغة الربجمة وقدرة 

جات التكنولوجيا للحفاظ على اللغة العربية. وإن تدوين اللغة العربية مت تنفيذه بنجاح يف القدمي مع إعداد االستفادة من منت
املعاجم املنظمة من عصر اخلليل. واآلن حان عصر تدوين اللغة العربية مع استخدام أحدث التقنيات. إذا مل يكن كذلك، 

لتخلي عنها من قبل شعوب العامل الذين يفضلون حاليا اللغة اإلجنليزية فإن اللغة العربية سوف تكون مهددة ابالنقراض أو ا
 كلغة تقنية.
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