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حتــٍد كبــري م العربيــة اليــوم ، وأمــاة دراماتيكيــة مذهلــة يف تكنوُلوجيـا املعلومــاتيشـهد عــامل اليــوم ثــورة رقميَّــ    

اللَّحـاق بالرَّكـب  للعربيـةتتـيح رقميَّـة حتقيـق �ضـة ؛ بغيـة اسـتيعاب هـذا التَّطـوُّر ومتثـُّل تقنياتِـهة يف كيفيَّ  يكُمن

 االنــدماج اسـتطاعتإالَّ إذا ذلـك  -اللُّغـة العربيـة -هلـايتسـىنَّ ولـن ، الرُّقـي بـهاحلضـاري ولعـب دور فعـال يف 

شهد الدَّرس اللِّساين العـريب حمـاوالت  نتيجة لتالقح األفكار وتبادل اخلربات فقدو . الرَّقميَّة جمتمع املعرفة يف

" لسـانيات املنصـات" بـــــ انبثقت عنها فيما بعـد مـا ُيسـمَّى حاسوبية، -من زوايا نظر هندسيةجادَّة للتَّطوُّر 

وارد اللِّســـانيَّة املختلفـــة إجيـــاد توصـــيف للمـــ حماولـــًة بـــذلكأساًســـا علـــى تقنيـــات املعـــاجم الرَّقميـــة؛  تتكـــأالـــيت 

                                              .مقوِّمات التَّفاعل مع املنصَّات احلاسوبيَّة ميتلك كلتوصيًفا صوري�ا 

 -الــذي تلعبــه اللِّســانيات احلاســوبية الرِّيــادي ورالــدَّ  الُوقــوف علــى هــذا البحــث بنــاًء عليــه، ســنحاول يف   

وأهــم اجلهــود الــيت العربيــة،  -احلاســوبية/ ةاآلليَّــ -الرقميــةاملعــاجم وحتــديث بنــاء يف  -خصــباباعتبارهــا حقــال 

  .بُذلت يف سبيل إعداد معجم رقمي عريب يُليب حاجات املتعلمني

  .وصيفت عاجلة؛؛ لسانيات احلاسوبية؛ لغة عربية؛ تكنولوجيا؛ معجم الرَّقميم :الكلمات المفتاحيَّة  

     :    Abstract  
   Today's world is witnessing an amazing dramatic digital revolution in 
information technology, and Arabic today faces a great challenge of how to 
accommodate this development and representing itself in this technologies. 
In order to achieve a digital renaissance that allows Arabic to catch up with 
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the civilization rode and play an effective role in promoting it. The Arabic 
language will not be able to do so unless it is able to integrate into the digital 
knowledge society and as a result of the cross-fertilization of ideas and the 
exchange of experiences, the Arabic linguistic lesson witnessed serious 
attempts to develop from engineering-computer viewing angles, 
subsequently was emerged from it what is called "linguistics of platforms" 
that rely mainly on the techniques of digital dictionaries. In an attempt to 
find a characterization of the different linguistic resources, a formal 
characterization that possesses all the elements of interaction with the 
computer platforms.                                                                               
Accordingly, in this research, we will try to stand on the pioneering role that 
computational linguistics plays, as a fertile field, in building and updating 
digital/Automatic/computer/ Arabic dictionaries, and the most important 
efforts that have been made in order to prepare an Arabic digital dictionary 
that achieves the needs of learners.                                            

Digital dictionary; Computational linguistics; Arabic Language;  :key words
technology; Processing; Characterization.                                                  

  
  

  :مهاد

لنَّظريــات ل املنطلــق األساســي -وال يــزال -شــكَّل خيفــى علــى أحــد أنَّ الــرتاث اللُّغــوي العــريب ال   

؛ بُغيــة بنــاء املعرفيــة/نهجيَّــة امل املواضــيع البحثيــة والطرائــق مــن  لكثــري يف مقاربتهــا املعاصــرةاللِّســانية 

، وال شـكَّ أنَّ العلـوم اللِّسـانيَّةنـاول املعاصـر ملختلـف القضـايا قاعدة معطيات ُمتثل البنية التحتية للتَّ 

قــد اســتفادت ممــا يُعــرف بلســانيات  -باعتبارهــا تعتمــد علــى النظريــات اللســانية -املعجميــة احلديثــة

ــــة املدونــــة وطــــرق اشــــتغاهلا، وكيفيــــة دراســــته ا لبنيــــة الكلمــــة وتصــــنيفها للمقــــوالت املعجميَّــــة النَّظري

والتَّطبيقيَّــة مــن اشــتقاٍق وتوليــٍد وحنــٍت وتركيــٍب وداللــٍة، فســاعدت بــذلك املنــاهج اللِّســانيَّة  والثــورة 

الرَّقميَّة على إعادة اهلرم املعجمي وفق قواعـٍد علميَّـة مضـبوطة، تتميَّـز بالدَّقـة والبسـاطة يف البحـث، 

/ الرَّقميَّــــة( فقــــد تطــــوَّرت العلــــوم املعجميــــة مــــن املعــــاجم الورقيَّــــة إىل املعــــاجم اإللكرتونيــــة" كوبــــذل

بفضل ارتباط الرَّقمنة باللِّسانيات، وهو جماٌل رغم حضوره يف الدِّراسات العريب، ) اآلليَّة/ احلاسوبية

وير واإلملـام بشـىت قضـايا املعجـم الـيت فإنَّه ال يزال بعيًدا عن حاجة اللِّسان العريب املعجميَّة إىل التَّط

  .1"ولسانيَّة ال تكون فاعلة إالَّ بوجود مدونة لسانية جتمع شتات العربية وتعاجلها معاجلًة آليَّة

  



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1166 -  1144: ص 

 

1146 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -جامعة تامنغست

  :مفهوم المعجم الرَّقمي :أوَّال

، وبسـبب ذلـك ظهـر مـا ة جد�ا من االستفادة من احلاسـوبنال اجلانب املعجمي مساحة واسع   

، "املعاجم احملوسبة" أو" املعاجم اإللكرتونية" أو " املعاجم اآللية" أو" املعاجم الرَّقميَّة" مُيسمَّى اليو 

" ُيطلـــق عليــــه *ات احلاســـويبَّ ممـَّــا أدَّى إىل ظهـــور علـــم مســـتقل بذاتـــه، أو فـــرع مـــن فـــروع اللِّســـاني

، وبظهــوره )MRD)(Machine Readable Dictionary(اللِّســانيات احلاســوبية

  . 2إىل املعاجم الرَّقميَّة) الورقية( ناعة املعجميَّة تتحوَّل من املعاجم اليدويةبدأت الص

هو معجم للغة العربية، يعمل باحلواسيب الشخصية، على اختالف :" واملقصود باملعجم الرَّقمي   

أنواعهــا، حيتــوي علــى بيانــات وجــداول وقواعــد ُمتكنــه مــن عــرض مجيــع املعــارف املعجميــة بســهولٍة 

ٍر، كما ُميكن من إجـراء عمليـات حبـث متنوعـة، وهـو بـذلك يُلـيب حاجـة املعلمـني  واملتعلمـني، وُيس

    .3"سواء واملختصني وغري املختصني على حدٍّ 

معجم تقليدي ُحموَسب وممَُْكَنْن، ُخيزن على شكل شرائح إلكرتونيـة أو وسـائط ممغنطـة  " أو هو    

ستخدامها يف ألغـراِض الرتمجـة اآلليَّـة والتعلـيم واكتشـاف كاألقراص املمغنطة أو الضوئيَّة، وذلك ال

  .4"األخطاء اإلمالئيَّة ِعالوة على أغراض املعاجلة اآلليَّة األخرى

قاعدة بيانات آلية تقنية للوحدات اللُّغويَّة، وما تعلق :" ويعرٍّف البعض اآلخر املعجم الرَّقمي بأنَّه  

ا الصرفية وحماملها الدَّالليَّة، وكيفيَّـة اسـتخدامها ومفاهيمهـا �ا من قبيل كيفيات النطق �ا، وأصوهل

املخصوصـــة الـــيت حتفـــظ بنظـــام معـــنيَّ يف ذاكـــرة ختـــزين ذات ســـعة كبـــرية، ويقـــوم جهـــاز آيل بـــإدارة 

         . 5"وفق برنامج حمدَّد سلفا) الرَّقمي( املعطيات الفنية واملضمونية اليت يتضمنها املعجم اإللكرتوين

نَّ املعجــم الرَّقمــي عبــارة عــن جمموعــة مــن التَّطبيقــات الرَّقميــة يف إ :القــول املفــاهيم موجبــة وهــذه   

الـذي جيعلهـا قابلـة للربجمـة  املناسـبغـة بالشـكل تسعى إىل إعادة هيكلة قضـايا اللُّ ا�ال املعجمي، 

  .غةتلفة للُّ غوية املخغة الواصفة وانتهاًء مبعاجلة املستويات اللُّ اهلندسية، بدًءا من اللُّ 

واحلديث يف هذه الَبابَة يطول، إذ إنَّ معامجنا العربية القدمية حتفل بالكثري من املعلومـات املهمَّـة    

، وإذا اســتطاع املهتمـــون )املعجميــة/ الدالليـــة/ النحويــة/ الصــرفية/ الصــوتية( عــن بنيــة اللُّغــة العربيـــة

ات عن بنية اللُّغة العربية، فإنَّ ذلك سيساعد يف باللِّسانيَّات من تزويد احلاسوب بكلِّ هذه املعلوم

    .حترُّر العربية من ُكُبول املعاجلة السَّطحية
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ا تلك املعاجم الـيت تبـين " حممَّد احلناش" بناًء على هذا الفهم عرَّف الباحث    املعاجم الرَّقميَّة بأ�َّ

  . 6"وات، والصرف، والصوتاألص: قاعدة بيانات تشمل مجيع املستويات اللِّسانية:" للحاسوب

  : العربي الرَّقمي الحاسوب في بناء المعجم توظيف :ثانًيا

يلعــب احلاســوب دورًا مهمــا يف إعــداد املعجمــات العامَّــة، ومنهــا املعــاجم التَّارخييَّــة الــيت ُتســجل      

كيـب غة يف كل مرحلة من مراحل تطورها مع الدَّالالت اخلاصـة بكـل كلمـة وكـل تر كل مفردات اللُّ 

يف ضــوء النصــوص املوثقــة، وتُقــدِّم صــورة كاملــة عــن ألفــاظ اللغــة عــرب خمتلــف األعصــار واألمصــار، 

وتتصـــل املشـــكلة األساســـية يف صـــناعة املعجـــم التَّـــارخيي حبجـــة املدونـــة الـــيت تأخـــذ منهـــا الكلمـــات 

ــــــــــل معجــــــــــم أكســــــــــفورد  واالقتباســــــــــات، وقــــــــــد اعتمــــــــــدت املعــــــــــاجم التَّارخييَّــــــــــة الــــــــــيت أُجنــــــــــزت مث

على مدونات ضخمة وصلت يف بعض احلاالت إىل عدَّة آالف من ا�لدات  )OED(ليزياإلجن

تضــم مئــات املاليــني مــن الكلمــات، وبــذلك فقــد أصــبح احلاســوب ميلــك الكفــاءة الالزمــة لتحقيــق 

إنَّ أكـرب فضـل ":" عبـد الـرمحن احلـاج صـاحل" ويف هذا الصدد يقول العالمة .7هذا الطموح العلمي

أن يدمج بفضل بعض الربجميـات اآلالف مـن  -العظيمة حًقا -و أنَّ له القدرةيكسبه احلاسوب ه

الكتب وأي نوٍع من النصوص، وجعلها كأ�ا نص واحد ويستطيع بذلك أن ُجيري أي عالج وأي 

حبــث عليهــا بأمجعهــا، أو علــى جــزٍء منهــا كمختلــف أنــواع األســئلة عــن وجــود شــيء وبــأي صــيغة 

  .8"وغري ذلكوكالفهرسة واحلصر واإلحصاء، 

حمـــاوالت جــــادَّة لتطويـــع تقنيــــات " فقــــد شـــهدت الدِّراســــات اللِّســـانيَّة العربيــــة ِوفاقًـــا ملــــا مضـــى،   

مـــع شخصـــيتها وحمارفهـــا وُرســـومها مـــن جهـــة، وملواءمـــة قواعـــد اللغـــة العربيـــة احلاســـوب مبـــا يتوافـــق 

دف حتســني وخصائصــها للحاســوب مــن جهــة أخــرى، بادئــًة بربجمــة احلــروف والنصــوص العربيــة �ــ

  .9"االتصال اآليل بني اإلنسان واحلاسوب

أنَّ رقمنــة املعجــم العــريب، يعــدُّ مــن " حممــود فهمــي حجــازي" يــرى الباحــث وحتقيًقــا هلــذا الغــرض   

خدمات كبرية للبحث اللُّغوي واألديب، من يُقدِّم احلاسوب " أهم جماالت اللِّسانيات احلاسوبية؛ إذ

ذات الطــابع احلصــري الشــامل الــذي خيــدم البحــث  *املــدوناتات معجمــخــالل املعاونــة يف إعــداد 

د وبــذلك أصـبح اســتخدام احلاســوب يف جمـال الصــناعة املعجميــة ضـرورة علميــة ال حميــ .10"العلمـي

سـاين يف جمال البحـث اللِّ  -احلاسوب أي -، وقد فرض نفسهاملعجمي بالتأليفعنها ألي مشتغل 

  . يف مفهوم املعجم وصناعته وأدوات بنائه وإجنازهواملعجمي ُحمِدثًا بذلك حتوًال جذريا 
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  : 11وتشمل تطبيقات احلاسوب يف ا�ال املعجمي األغراض الرَّئيسيَّة التَّاليَّة   

ـــة؛ بغيـــة اســـتخدامها يف أغـــراض  -1 ختـــزين مـــادة النصـــوص وبرجمتهـــا علـــى شـــكل شـــرائح إلكرتوني

  .ة، عالوًة على أغراض املعاجلة اآللية األخرىالرتمجة اآللية، والتعليم، واكتشاف األخطاء اإلمالئي

ترتيب املفردات ورسم األلفاظ وجذورها، لتصبح بذلك معاجلتها معاجلـة آليـة بعـد إدخاهلـا يف  -2

  .أنظمة دقيقة ممَّا يسمح بالتطبيق العلمي املباشر الستعماال�ا املختلفة

يـــة لـــألداة احلاســـوبية يف جمـــال الصـــناعة وتعـــدُّ هاتـــان امليزتـــان األساســـيتان مـــن التطبيقـــات العلم"   

املعجميــة، وترتبطــان ارتباطــا عضــويًا مبــا يســمى تنظــيم بنــوك املعطيــات، ومــا تقدمــه مــن معلومــات 

أن يسـتخدم ضخمة مل يعد باإلمكان االستغناء عنها يف اإلجناز املعجمي، وقد أصبح مـن العبـث 

معـــاجم متخصصـــة يف زمـــن حتكـــم ســـريه املعجمـــايت األســـاليب العتيقـــة يف إجنـــاز معـــاجم لغويـــة أو 

  ". اآلالت احلاسوبية كأداة هلا فعالية حامسة سرعة واتقانا

اليت ُتستخدم لتوضيح دالالت مفرداته، وتُعدُّ هذه الدِّراسات  حتليل لغة تعريف املعجم، وهي -3

ـــا تســـعى للوصـــول إىل نـــواة املعجـــم ذا �ـــا ذات أمهيـــة خاصـــة لبحـــوث الداللـــة املعجميـــة، حيـــث إ�َّ

  .وكذلك املبادئ األساسية اليت حتكم صياغة مفرداته

  :أنَّ بنك املعطيات اللُّغويَّة يتجاوز ختزين الكلمات إىل النُّصوص، وعن طريقها -4

  .خيزن احلاسوب النصوص كاملةً  -

  .يُفيد يف تعريف سياقات االستعمال -

  .يُفيد يف دراسة األبنية الصرفية والتصريفات املختلفة -

  .اعد على دراسة العالقات النحويَّة املوجودة بني املفرداتُيس -

  إخل...رمسي/ صحفي/ علمي: ُميكن من دراسة مستويات االستخدام املختلفة -

  :أهميَّة بناء المعجم الرَّقمي العربي :ثالثًا

 ف املعجـــم العـــريب يف العصـــر احلـــديث دراســـات معمَّقـــة ونتـــائج حبثيَّـــة هامَّـــة، ُمنطلقـــة مـــنعـــرِ     

بظهـور معـاجم رقميَّـة تُلـيبِّ حاجـات الدَّارسـني علـى  -يف أكثرهـا -أهـداٍف ورؤى خمتلفـة، جتسَّـدت

  .اختالف ختصصا�م ومستويا�م

خالفًا ملا  -وعلى الرغم من كون املعجم ُميثِّل املستوى األعلى لكل املستويات اللِّسانية األخرى   

ذلك مل ُخيرج النظر إىل املعجـم علـى أنـَّه بنيـة مسـتقلة إالَّ أنَّ  -دأبت عيه بعض النظريات اللسانية
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عـــن املســـتويات اللِّســـانية األخـــرى، بـــل مل تتغـــريَّ نظـــرة املعجميـــني إىل بنيـــة املعجـــم إالَّ فيمـــا يتعلـــق 

ف املهارات اليت يُقدمها احلاسوب، يف حني أنَّ بالتَّنظري لكيفيات بناء معجم رقمي يتواءم مع خمتل

ة أساســيَّة يف كــل بنــاء لســاين حاســويب للغــة، ومنــه تتفــرغ وتتولــد كــل املســتويات املعجــم يعتــرب ركيــز 

  .12األخرى

مطلًبــا ملًحــا يف ظــلِّ عــدد مــن املقــدمات أضــحت احلاجــة إىل بنــاء معــاجم رقميَّــة عربيَّــة  إنَّ مثَّ     

املضــي قــدًما يف بنــاء النَّظريَّــة والتَّطبيقيَّــة الــيت تفــرض علــى املختصــني يف علــوم اللُّغــة العربيــة ضــرورة 

ليس من املفيد " املعاجم الرَّقميَّة العربية، وبناًء عليه يرى أغلب املشتغلني باللِّسانيات احلاسوبيَّة أنَّه

اليوم االكتفاء باملعاجم القدمية الورقية املوضوعة على طريقة املناهج التَّقليدية واملسمَّاة يف األدبيات 

؛ ألنَّ تقنيــات التَّخـزين ومعاجلـة املعلومـات الـيت توفرهــا )املعجميَّـة( أو) ةالصـناعة املعجميَّـ(املعجميَّـة

   .13"اآللة متكِّن الباحثني اآلن من بناء معاجم آلية وفق ضوابط لسانية وحاسوبية صارمة

  :التَّالية األساسيَّة النقاط أمهية املعجم الرقمي العريب يف حصر كمنيُ و   

 علـى تسـهيل معجميَّـة الرَّصـيد اللُّغـوي العـريب يف حفاظـات برجميـة ُتساعد رقمنة املعجم العريب -1

للتســيري وفــق األغــراض املعجميَّــة املنشــودة مــن حيــث اإلحصــاء والوصــف والتَّعــدُّد الــدَّاليل جــاهزة 

ــــات         والتَّــــوزع اللُّغــــوي وا�ــــاالت اإلبالغيَّــــة االتصــــاليَّة يف هــــذا املنحــــى أو ذاك، بالتَّعاُضــــد مــــع تقان

يف التَّعلـيم وا�االت االستعمالية األخـرى للغـة ... عند إدخاهلا تقانات للنَّص املَرفَّل" املِلتيميديا " 

أو التدريب أو التَّأليف، ولطاملا شكا اللُّغويون من حمدوديَّة النَّشر الرَّقمي، وإْن مل يُعلنوا عن ذلك؛ 

دة يف صون الرَّصيد اللُّغوي العريب وتثمريًا إلمكاناته لعدم تعاملهم معه واكتناه قابلياتِه التقنية املتعدِّ 

  .14املتعدِّدة

تقييس الدِّماغ البشري لسانيا يف مستوى املعجم، وذلـك " يساهم بناء معجم رقمي عريب يف -2 

أو / يف حماولة الستكناه الكفاية املعجمية عند الفر العريب وتقعيد إنتاجية هذا املستوى معلوماتيا و

  .15"ًياخوارزم

املستعمل العريب للحاسوب من ضـبط آليـات النِّظـام اللِّسـاين " يساعد املعجم الرَّقمي العريب -3  

العــريب مــن مجيــع مســتوياتِه، وخاصــة تلــك الــيت تتعلَّــق باجلانــب الصُّــوري مــن هــذا النِّظــام، والــذي 

  .16"تتأسَّس عليه الربامج التَّعليميَّة لنظام العربية كلغة طبيعيَّة

  :17ينضاف إىل ذلك أنَّ رقمنة املعجم العريب تساهم يف     
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جتــاوز الكثــري مــن املشــاكل الــيت تعــرتض املعاجلــة اآلليــة للغــة العربيــة، والــيت مــن بينهــا التــدقيق  -4  

  .للنصوص املكتوبة) النحوي( اإلمالئي والرتكييب

ص منهــا التعــرف علــى ُيســاعد علــى التعــرف عــن األشــكال اللغويــة يف ســائر مســتوياِ�ا، خنــ -5  

  .مفردات النصوص احملرَّرة باللغة العربية غري املشكولة، ومتييز السليم منها عن غريه

  .وضع برامج وأنظمة الرتمجة اآللية من العربية وإليها -6  

بنـاء قاعـدة بيانـات ملفـردات اللغـة العربيـة تتأسَّـس علـى إطـار نظـري ومنهجـي صـوري، مبــين  -7  

خلوارزميات اليت تولد الفرع من األصل، واألصل من الفرع، ومن الثوابت املنهجية على رزنامة من ا

بنيا�ـا األساسـية �ائية األشكال الرتكيبية للغـة الـيت حصـرت : هلذا املنهج يف املستوى الرتكييب نذكر

= : ف: ك، حيـُث إنَّ  0ف س: يف مخـس، تتفـرع كلُّهـا عـن البنيـة األصـلية ذات الشـكل الصـوري

=: ك( متواليــــــة املفاعيــــــل يف اجلملــــــة=: ، ك)ثابــــــت ثــــــانٍ ( الفاعــــــل=: 0، س)ثابــــــت أول( الفعــــــل

   ).متغري)( 0،1،2

  : 18باإلضافة إىل ذلك حتقق املعاجم الرَّقمية ملستخدمها مجلة من املميزات أمهها    

  .اسرتجاع الكلمات بسهولة من قاعدة البيانات املعروضة - 

د من املعـاجم بـالرجوع إىل قاعـدة البيانـات الـيت ُميكنـه أن يأخـذ استغناء الباحث عن اقتناء عد - 

  .منها ما يشاء من خالل خط خاص أو نظام التلفون

سـابقتها النحـوي والصـريف مـن خـالل جـذرها أو إمكانية الوصول إىل الكلمـة عـن طريـق احمللـل  - 

  .أو الحقتها

خبـالف املعجـم  -د املعجـم الرَّقمـيرًا لعـدم تقيُّـإمكانيـة رجوعـه إىل أحـدث إصـدار للمعجـم نظـ - 

  .بفرتة ما قبل حترير املعجم واشتماله على أحدث التعديالت -الورقي

 أياالحتمــاالت املمكنـة لكتابـة الكلمــة، ومـن خــالل  مــن ختـزينمـن املعـاجم  ُميكـن هـذا النَّــوع - 

يبحــث ف احتمــال يصــل الباحــث إىل املطلــوب، وهــذا يفيــد كثــريًا مــن ال يتحقــق مــن هجــاء الكلمــة

  .عنها يف غري موضعها الصحيح

  : خصائص المعجم الرَّقمي العربي المنشود :رابًعا

  : 19أمههاي العريب جمموعة من اخلصائص يشرتط بعض الدَّارسني يف بناء املعجم الرَّقم   
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مبعـىن أنـَّه جيـب أن يتضـمَّن مجيـع معجمـات اللغـة العربيـة قـدميها وحـديثها، وهـو : الشمول -1   

مــن املعجــم الرقمــي فعــل مــا، أظهــره مــن  -مــثال -، فــإن طُلــب"موســوعة معجميــة" يشــكلبــذلك 

 املعجـــم الـــذي خيتـــاره املســـتثمر، كالقـــاموس احملـــيط أو اللِّســـان أو تـــاج العـــروس أو املعجـــم الوســـيط

   .*وغريهم

طلحات وهذا يعين أنَّ بناء املعجم الرَّقمـي العـريب يتطلـب مـن القـائمني عليـه القيـام بصـياغة املصـ  

وتعميم اسـتخدامها واسـتخدامها؛ بغيـة نشـرها، إالَّ أنَّ هـذا الصِّـنف مـن املعـاجم يقتضـي اإلحاطـة 

الــة؛ وذلــك ألنَّــه يعتمــد علــى أدوات مشــفَّرة، وقاعــدة معطيــات مرمَّــزة  جبميــع املســتويات اللُّغويَّــة الدَّ

غــوي مــن خــالل القــوانني النِّظــام اللُّ " ختــص كــل مســتويات اللُّغــة، وينــدرج ضــمن قاعــدة املعطيــات

النَّحويـَّة املتمثلــة يف قواعــد اللغـة العربيــة، ويف هــذا اإلطـار متَّ التفكــري يف تطــوير قـدرة احمللــل النَّحــوي 

  .   20"ملواجهة بعض املشكالت العالقة وحلِّ بعضها اآلخر

نَّ حوســبة العــريب؛ أل ن ضــروريان يف بنــاء املعجــم الرقمــيوهــذان الشــرطا :االنتظــام واالطــراد -2 

بــل مطلًبــا أساســيا تفرضــه طبيعــة مضــمونه وتنظيمــه  ة؛أمــرًا مــن قبيــل الرَّفاهيــة الفنيَّــ" املعجــم مل تعــد

   .21"وحتديثه وخدماته للبشر ولنظمهم اآللية

أن تكـــون لـــه القـــدرة علـــى تصـــريف األفعـــال واألســـماء فـــي جميـــع حاالتهـــا الصـــرفية  -3 

وصــــــف املفــــــردات اللغويــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــر " تأســــــس علــــــى؛ إذ إنَّ املعجــــــم الرَّقمــــــي يوالنَّحويــــــة

مــع ربــط هــذا الوصــف باملســتوى النَّحــوي؛ ) Derivation(واشــتقاقها)Conjugaison(تصــريفها

  .22" أي باملعجم الرتَّكييب للغة العربية

، فما كان قياسًيا، كاسم الفاعل واسـم املفعـول إيراد جميع المفردات القياسية والسماعية -4 

اعتمــد يف ايرادهـا علـى قواعـد االشــتقاق، ومـا كـان منهـا مساعيــا،  ... فعـال غـري الثالثيـةومصـادر األ

فيــورده اعتمــاًدا علــى اجلــداول والبيانــات املخزونــة ... اجلامــدة ومصــادر األفعــال الثالثيــة كاألمســاء 

  .فيه

ة إذ إنَّ مــــن حســــنات العمــــل احلاســــويب هــــو إتاحــــة اإلمكانيــــ :القابليــــة للتوســــع والتعــــديل -5 

  .للتعديل، واليت تعمل على النمو الدائم للمعجم، ممَّا جيعل قابلية التوسع شرطا يف املعجم الرَّقمي

وخاصة إذا كان اهلدف هو املعاجلة اآللية للغة، حيث إنَّ احلاسوب يعتمد  :الوضوح والدقة -6 

  . على ما نزوده به من بيانات نظرًا لفقدانه القدرة على التخمني واحلدس
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عتمــاده فــي عرضــه علــى للمعــارف اللغويــة علــى الوســائل الحاســوبية الحديثــة المتعــددة ا -7

كالصوت والصورة والفيـديو، إضـافًة إىل الـتحكم   "Multimedia"وهي ما ُيسمى بــ :الوسائط

  .بأحجام اخلطوط وأنواعها

غرية إضـافًة إىل إمكانيــة عملـه علــى حواسـيب حممولــة صــ :دائــهسـهولة التعامــل معــه وسـرعة أ -8

  .احلجم خفيفة الوزن

حليل الصريف كالتَّ   :أن تكون له قدرة على التعامل مع أنظمة معالجة حاسوبية للغة العربية -9

حوي والداليل والصويت وغريهـا، ومجيـع هـذه األنظمـة حيتـاج إىل معجـم رقمـي يُزودهـا باملعـارف والنَّ 

هلــــذه املعاجلــــة مــــن أمهيــــة كبــــرية تتجلَّــــى يف  اللُّغويــــة املطلوبــــة يف أثنــــاء املعاجلــــة، وال خيفــــى علينــــا مــــا

التطبيقـــات العديـــدة املتوخـــاة منهـــا، كالرتمجـــة اآلليـــة مبســـاعدة احلاســـوب، وتعلـــيم العربيـــة وتعلمهـــا، 

واكتشــــاف أخطــــاء النصــــوص وتصــــحيحها، والقــــراءة اآلليــــة للنصــــوص املكتوبــــة، والكتابــــة اآلليــــة 

 .للنصوص احملكية وغريها

  : بناء المعجم الرَّقمي العربي تباعها فيإ الخطوات الواجب :خامًسا

توصـيًفا جديـدا للمـادة  -أكثـر مـن أيِّ وقـت -إنَّ بناء املعجم الرَّقمي العريب يقتضـي منَّـا اليـوم    

املعجمية، واحلرص على تقدميها بطريقة منظمة ومنسجمة مع عملية استغالهلا بشكل آيل، وذلك 

ملضـمرة يف حـدس البشـري جمـاال السـتكمال املعلومـات ادون االقتصـار علـى الوصـف الـذي يـرتك لل

هــو متكــني  -الرَّقميَّــة -إنَّ اهلــدف مــن وضــع املعــاجم اآلليــة" وبعبــارة أخــرى ثنايــا املــادة املوصــوفة،

الربامج احلاسوبية من املعاجلة دون توفرها على معرفة مسبقة باللُّغة املدروسة، ممـَّا يسـتدعي توصـيًفا 

غويَّة من خـالل حتديـد مـداخلها املعجميـة وربطهـا خبصائصـها اللِّسـانيَّة، وفـق أسـس دقيًقا ملاد�ا اللُّ 

  .23"نظرية وأدوات منهجية صارمة، متتلك مقومات التَّفاعل مع املنصات احلاسوبية

جهــدا علمي�ــا أصــيًال يُعــاجل املســائل مــن " كمــا أنَّ بنــاء املعــاجم الرَّقميــة العربيــة الرَّصــينة يتطلَّــب     

رها، وال يهرع للخروج إىل السوق حبلٍّ جزئي ُمبَتَسْر، من أجل حتقيـق كسـٍب مـادي يف سـوق جذو 

شديدة التَّنـافس ال يلبـث أْن يفقـد ميزتـه بعـد فـرتة زمنيـة قصـرية، إنَّ اجلهـد املطلـوب يتطلَّـب تعاُونًـا 

هـذا األخـري بــأن غـري مـألوٍف حـىت اآلن بــني خبـري اإللكرتونيـات وعــامل اللِّسـانيات العربيـة، ُيطالــب 

يُعيـد صـياغة تُراثنــا مـن الدِّراســات اللُّغويـَّة صــياغًة جديـدة متاًمــا يف ضـوء اإلجنــازات الـيت حتققــت يف 

  . 24"دراسات لسانيات احلاسوب يف لغاٍت أخرى
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بعـدَّة مراحـل يف بنائـه ميـرَّ املعجـم الرَّقمـي العـريب جيـب أن  ويف هذا السـيَّاق ينبغـي اإلشـارة إىل أنَّ   

  :25هي

اهلــدف، املسـتفيدون، املــادَّة اللُّغويَّــة، : ملـا كــان األمــر كـذلك وجــب إدراج :التَّخطـيط للمعجــم -1

  .معايري اختيار املداخل، الكلمات املأخوذة من املداخل، نظام الشرح، املستوى اللُّغوي

  .إضافة املعلومات اللُّغوية عن الكلمة واستعماال�ا -2

  .يف سياقا�اإضافة الشروح الداللية  -3

  .املراجعة النهائية ملنت املعجم -4

  :ما يلي ويضاف إىل هذه املراحل  

  .عمل الربامج احلاسوبية املناسبة تطبيقا خلطة املعجم -

  .التحليل الصريف للكلمات -

  .وضع املعلومات يف االستعمال اللُّغوي وأماكن استعمال الكلمة -

  ..بناء قاعدة بيانات لغويَّة -

ك جمموعــة مــن األســس املعجميَّــة الــيت تفرضــها النَّظريــات اللِّســانيَّة املعاصــرة تتعلَّــق بإعــداد وهنــا   

  :26املعجم الرقمي العريب، هي

  .ضرورة وفاء املعجم الرَّقمي باملتطلبات املعجميَّة القدمية واحلديثة -1

لوقت احلايل والـيت أقر�ـا ضرورة معاجلة املعجم الرَّقمي العريب لكثري من األساليب الشائعة يف ا -2

  .ا�امع اللُّغوية العربية املختلفة

ْسُكوَكة -3
َ
  ).قدميها وحديُثها( ضرورة االهتمام بالتعبريات امل

االهتمــام بعــرض كامــل للمصــطلحات العلميــة واألدبيــة القدميــة واحلديثــة عرًضــا علمي�ــا ضــرورة  -4

  .دقيًقا ورصيًنا

  .ة والصرفية والنَّحوية املتعلِّقة مبواد املعجمضرورة توفر املعلومات الصوتيَّ  -5

مــــة، مــــع التَّأكيــــد علــــى ذلــــك  -6 وجــــوب رصــــد وجــــوه التعبــــري احلقيقيــــة وا�ازيــــة للمفــــردات املقدَّ

  .وشعرية ونثرية) احلديث الشريف( قرآنية وحديثيَّة: بالشواهد املعجمية

الرتادف، التضاد، االشـرتاك : حنوضرورة رصد العالقات الداللية الكامنة بني بعض املفردات،  -7

  إخل...اللَّفظي، عالقات التعميم والتخصيص
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ضــرورة التوثيــق العلمــي املنهجــي للمعلومــات الــواردة يف املعــاجم الرَّقميَّــة، وذلــك للعــودة إليهــا  -8

  . وقت احلاجة

قمــي العــريب البــدَّ مــن مراعــاة ثــالث مســتويات متكاملــة يف بنــاء املعجــم الرَّ واســتناًدا إىل ذلــك،    

  : 27هي

يف هذا املستوى يصاحب كل جذر باملعلومـات النَّحويـَّة واملورفولوجيـة الـيت  :مستوى الجذور -1

للجـذور املعجميَّــة  ضـخامة املـادة اللُّغويــة مـن جهـة، والطبيعــة االشـتقاقية "ونظــرًا إىل .تسـتخرج منـه

حتقيـق الكفايـة الوصـفيَّة وال الشـمولية  جهة أخـرى، فـإنَّ أيـ�ا مـن النَّظريـات املعجميَّـة مل تسـتطعمن 

كوَّنة من فـَرَاَدات وعناصر معجميَّة ذات طبائع خمتلفة
ُ
  . 28"املنشودة لعناصر اخلزانة، أو املدوَّنة امل

يف قاعـدة حيـُث أثبتـت كـل مفـردة  :المستوى الثَّاني يتألَّف من معجم المفـردات البسـيطة -2

ويَّة والصرفية املتعلِّقة بكل واحدة منها، ويتفرَّع عن هذه القاعدة البيانات بناًء على املعلومات النَّح

  .من املفردات البسيطة قاعدة اخرى تتألَّف من املفردات البسيطة

وهـي بـدورها تتفـرَّع : المستوى الثالث يتأسَّس على قاعـدة بيانـات مـن المفـردات المركَّبـة -3

سُكو 
َ
  .معربةْك، ومفردات مركبة إىل مفردات مركَّبة تشمل العادي منها وامل

  : 29يشرتط بعض الدَّارسني يف بناء املعجم الرَّقمي العريب مراعاة ثالث نقاٍط رئيسيَّة هيكما    

          :د الراجح منها واستبعاد المرجوحالخالف بين المعجمات، واعتماحسم أوجه  -أ

كاملة للتوصيف، دقيقة التَّحديد؛ تفرض علينا إدخال معطيات  وذلك ألنَّ طبيعة املعجم الرَّقمي   

فعـًال ومل حنــدد فيـه البــاب الـذي يتصــرف وفقـه؛ أي حركــة عــني  -مــثال -فـإذا أدخلنــا إىل احلاسـوب

الفعل يف املاضي واملضارع، فإنَّ احلاسـوب ال يسـتطيع أْن يُعـاجل هـذا الفعـل، وال أن يعـرض صـيغته 

  .ه من ذلكاملختلفة، وذلك بسبب عدم اكتمال املعطيات اليت متكن

بـََقـَر ( ؛ أي)َنَصـَر يـَْنُصـرُ ( مـثًال، ورد مـن بـاب) بـََقـرَ ( الفعل: ذلك نضرب املثال التَّايلولتوضيح    

ُقــرُ  يف كــل مــن اللِّســان وديــوان األدب واملعجــم الوســيط ومــنت اللغــة واملعجــم املدرســي واملعجــم ) يـَبـْ

ُقــرُ ( :أي ؛)َمَنــَع َميَْنــعُ ( األساســي، يف حــني ورد هــذا الفعــل مــن بــاب يف كــل مــن القــاموس ) بـََقــَر يـَبـْ

ُقــر :( ، وقــال)َمنَـَعــهُ ( احملــيط وحمــيط احملــيط، أمَّــا تــاج العــروس فقــد نقــل عبــارة القــاموس ؛ أي أنَّــه )هُ يـَبـْ

دون اإلشـارة  )َنَصـَر يـَْنُصـرُ ( ، مثَّ عـزَاه إىل بـاب)َمنَـَع َميْنَـعُ ( نقل من القاموس احمليط الفعل من باب

إالَّ أنـَّه أشـار إىل أنَّ القـاموس احملـيط  )َنَصـَر يـَْنُصـرُ ( أورد منت اللغة الفعل مـن بـابكما . إىل ذلك
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، أمَّا العني ومجهرة اللغة وجممل اللغة والصحاح وأساس البالغة و�ـذيب )َمَنَع َميَْنعُ ( أورده من باب

يف صــيغة ) بـََقــرَ ( اللغــة وكتــاب األفعــال للسرقســطي وكتــاب األفعــال البــن القطَّــاع، فقــد جــاء الفعــل

  .املاضي فقط، وهذا غري كاٍف لتحديد باب الفعل

يف  )َمَنَع َميَْنعُ ( يف بعض املعجمات، ومن باب )َنَصَر يـَْنُصرُ ( من باب) بـََقرَ ( على أنَّ إيراد الفعل  

معجمــاٍت أخــرى ال يعــين إمكانيَّــة تصــرُّف الفعــل مــن هــذين البــابني كليهمــا؛ وذلــك ألن� أيـ�ـا مــن 

  .مًعا) َمَنعَ (و) َنَصرَ ( عجمات مل ُيصرح بأنَّ الفعل يتصرَّف من بابامل

؛ ألنَّ ما يتصرف )َنَصَر يـَْنُصرُ ( من باب )بـََقرَ ( ويبدو أنَّ املرجع من هذا كلِّه أْن يتصرَّف الفعل   

  .)بـََقرَ ( جيب أن يكون عينه أو المه حرًفا حلقيا، وهذا غري موجود يف )َمَنَع َميَْنعُ ( من باب

  : وهلذا االستغراق عدَّة صور منها :االستغراق -ب

أن يستغرق املعجم الرَّقمي مجيع موارد العربية، وأْن ُيضمَّن كل ما دخل اللغة العربية واكتسب  -1

َن وقـَْولَـَب َبْسـتَـَر وَكْهـرَ : خصائصها وُوزن بأوزا�ا، كالكلمات اليت أَقـََر�ا ا�ـامع اللُّغويـَّة العربيـة، حنـو

  . غريها من الكلماتو 

الشــــواهد واألمثلـــــة الــــيت وردت يف املعجمــــات القدميـــــة  -أثنــــاء شـــــرح املفــــردات -أن يســــتغرق -2

أمثلــة ُأخــرى مــن روائــع البيــان ممـَّـا ورد يف كتــب األدب، وذلــك حــىت واحلديثــة، ينضــاف إىل ذلــك 

يء ظالهلـا، فريتقـي يقف القارئ على االستعمال الفصيح هلا، ويُعـاِين وجوههـا املختلفـة، ويـنعم بفـ

  .بأسلوبه وُحياكي الفصيح

اكيــــب اللُّغويَّــــة والعبــــارات االصــــطالحيَّة وشـــرحا، فكلمــــة -3 ا يف هلــــ -مــــثال -)يـَـــد( اســـتيعاب الرتَّ

مواقعها دالالت عديدة؛ كــَيِد اِإلحسان، ويد القدرة، ويد أمينة، ويـد بيضـاء، ومطلـق اليـد، وباًعـه 

م يد البحر، وهذا ملك يده، وال أفعله يد الدَّهر، واألمر بيد اهللا، يًدا بيد، وله عندي يٌد، وأخذ �

  إخل...وسقط يف يده، وحىت يعطوا احلرية على يد وهم صاغرون

 :وعـدم تـرك ذلـك لبديهـة القـراء الصَّرفيَّة والنَّحويَّة والدَّالليَّةو  الصوتية تحديد المعارف -ج 

م إإذ  نَّ هذا املعجم الرَّقمي مرجع لغوي جيب أن حيتوي على ليسوا يف مستوى علمي واحد، مثَّ إ�َّ

لمعـــاجم جيـــب علـــى احلاســـوبيني أن يراعـــوا  يف إعـــدادهم ل وهـــذا يعـــين أنَّـــه .مجيـــع املعـــارف اللُّغويَّـــة

مطالب الصوتيات فيما خيص كيفية نطق : أن يُوَيف املعجم مبطالب الفروع اللُّغويَّة املختلفة" الرَّقمية
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الصرف فيما خيص االشتقاق والتصريف، ومطالب النحو الرتكييب فيمـا خيـص الكلمات، ومطالب 

  . 30"معاين الكلمات -بناًء عليه -أمناط السياق اللغوي الذي ترُد فيه هذه املفردات والذي حتدَّدُ 

حبـرٍف، أو اإلشارة إىل ما يدلُّ على لزوم الفعـل أو تعديتـه بنفسـه أو حبـرٍف، أو : من ذلك مثالً    

  .أو ثالثةإىل مفعوٍل واحٍد أو إىل مفعولني  تعديته

ذكر اسم املشتق، كاالسم املنقول عن املصدر، واالسم املنقول عـن الوصـفية،  : ومن ذلك أيضا   

( وصــيغةكحــذٍر ومــرٍح وقلــٍق، ) فعــل( ؛ فبصــيغةكمــا يتبــع ذلــك أيضــا حتديــد نــوع الكلمــة الصــريف

كفخور وشـكور وصـبور، كلُّهـا مـن صـيغ مبالغـة اسـم ) فعول( وكرمي وكبري، وصيغةكجميل ) فعيل

  .الفاعل، ومن صيغ الصفات املشبهة مًعا

  : مشكالت بناء المعجم الرَّقمي العربي :سادًسا

عمًال معقَّدا حيتاج إىل فريق من املعجميني الذين يـَْنصبُّ عملهـم " يُعدُّ بناء معجم رقمي عريب    

نت ضـحم مـن النصـوص وتصـنيفها، وعلـى الـرغم مـن أنَّ اسـتخدام احلاسـوب يف وضـع على مجع مـ

املعاجم ذو قيمة وفعالية، إالَّ أنَّ القدرات البشـرية للمعجميـني متعـذرة يف مراحـل معيَّنـة مـن عمليـة 

ومن بني أكثر التحديات اليت تواجـه املختصـني يف بنـائهم للمعجـم الرقمـي العـريب مـا  .31"احلوسبة

  : 32يلي

املعجــم الرَّقمـــي العـــريب حتديــد املنطلقـــات التَّأسيســـيَّة  للنَّحـــو  رقمنـــةتســـتلزم : قضــايا النَّحـــو -1  

املوضـوعات النَّحويـة باالبتعـاد عـن الشـذوذات واالسـتثناءات، والرتكيـز علـى " العريب، ويكـون ذلـك

التفاعـل االجتمــاعي حبيــث الوظيفيَّـة الــيت ختـدم املــتعلم يف حياتـه وتُلــيب حاجاتـه، وُتســهل لـه عمليــة 

يقرأ بصورة سليمة، ويكتـب بأسـلوٍب سـليم، ويسـتمتع بصـورة صـحيحة فينقـل رسـالته بوضـوح إىل 

  .33"اآلخرين

ال خيفـــى علـــى ذي بصـــر أنَّ لكـــل كلمـــة يف املعجـــم معـــىن، وعلينـــا أن  :التغيـــرات الدالليـــة -2  

يهــــا وتتطــــور، فــــبعض األلفــــاظ نأخــــذ يف عــــني االعتبــــار بعــــض األلفــــاظ الــــيت تغــــريت أو تتغــــري معان

يكتسب اتساًعا يف الداللة، والبعض اآلخر تضيق داللته، والـبعض يتغـري تغـريًا جـذريا، ورمبـا ينتقـل 

  .معناه إىل العكس

يُعــاين املعجـم الرقمــي العـريب مــن أزمـة حــادَّة تـتلخص مظاهرهــا  :وضـع المصــطلح وتوليـده -3  

الكلمات اجلديـدة، واالكتفـاء مجود النظرة إىل تكوين القصور احلاد يف املصطلحات العلمية، و " يف
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بتنظيم مواد املعجم على أساس اجلذور والـذي يفـرتض معرفـة املسـتخدم بتفاصـيل التحليـل الصـريف 

والقواعد الفونولوجية اخلاصة باإلبدال واحلذف وغريمها، وإمهـال العالقـات املعجميـة الـيت تـربط بـني 

للــرتادف والتضــاد، وشــبه إغفـال للكلمــات املركبــة، وإغفــال  الكلمـات، وعــدم تــوافر معــاجم خاصـة

  .34"الُبعد التارخيي يف رصد الكلمات وتطور معانيها عرب األجيال

إذ إنَّه جيب على املختصني احلاسوبيني أْن يأخذوا يف اُحلسبان  :توظيف التقنيات الحديثة -4   

هبـــاًء منثــورًا، فـــاملعجم جهــودهم  آخــر مــا توصـــلت إليــه التطــورات التقنيـــة، وذلــك حـــىت ال تــذهب

الرقمي مثلما عليه أن يُوافـق التغـريات اللغويـة الراهنـة، فإنـَّه جيـب أن يُواكـب آخـر التطـورات التقنيـة 

  .والرقميَّة يف الربامج احلاسوبيَّة

مــن املشــكالت الــيت تواجــه حوســبة املعجــم الرَّقمــي العــريب مشــكلة  :)التصــنيف( التَّنمــيط -5   

؛ ويكــون التَّنمــيط علــى مســتوى األلفــاظ أو علــى مســتوى املصــطلحات،  وهــذه املشــكلة التَّنمــيط

املعاصــرة ملــا لتلــك املصــطلحات مــن أثــر يف تقــدُّم الُعلــوم وتبــادل املعــارف، قائمــة يف مجيــع اللُّغــات 

ري أيُّ لفـظ خيتـار للمعجـم إذا كنَّـا بصـدد التَّعبـ: لكن السؤال الذي ال ُميكن اإلجابة عنه بيسـر هـو

عــن شــيء مــا، وأمامنــا عشــرات األلفــاظ املرادفــة لــه، ال ســيما أنَّ الرتمجــة تولــد اليــوم مــن مصــطلح 

هـاتف، تلفـون، : مـثًال هلـا ترمجـات متعـدِّدة، حنـو (téléphone)  واحد له عدَّة ترمجات فكلمـة

يصــبح نَّــه إنَّ االشــرتاك اللَّفظــي أمــٌر طبيعــي يف مرحلتــه األوىل، لك( تلغــراف، نــاطق، مقــول، مســرة؟

خطـرًا علــى الفصــاحة وتشــويًها معجميــا، مــا مل توضــع لــه مقــاييس لســانية ورياضــية موثقــة ومرقمــة، 

وإالَّ عدنا إىل مقاييس فصاحية ذوقية وحسية هي األصـل يف اخلـالف واملهـاترات لضـبط الفصـاحة  

 ).Standardization(كل يف لغته، وذلك ما يُدعى بالتَّنميط

  :35س ومربرات لغوية أمههاوهلذا التَّنميط أس   

  .يروم التوثيق إىل حصر احلقل اللُّغوي أو املعجمي املدروس: التَّوثيق -1

نقصـــد بــه ُشـــيوع لفظـــة مـــا مـــع ُيســر تـــداوهلا، وهـــذا مســـتمد مـــن مبـــدأ ): االنتشـــار( االطـــراد -2

  .االقتصاد اللُّغوي، أو ما يُعربَّ عنه باجلهد األدىن

  . عن قدرة ختصص اللَّفظوهي اليت تُعربِّ  :المالءمة -3

وهـذا اخلــوف كثــريًا مـا يــؤول إىل نتــائج ال  :الموقـف مــن األعجمــي إلجازتــه أو عــدم إجازتــه -4

   .طائل منها
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وال غرابة يف أْن ُتستعمل هذه األلفاظ املستنبطة وغريها، وإْن كانت مستمدَّة من أصول عربية؛    

ايري مشرتكة بني أهل االختصاص �دف أوًال ألنَّ االستنباط عملية تتطلب قبل كل شيء وضع مع

يف ضـوء إىل وصف الرتاث وإعادة تصنيفه، وال يكون ذلك إالَّ من خالل النظر يف قيمته احلقيقيَّة 

التطــــورات العلميـــــة احلاصـــــلة، وإذا أمكـــــن ذلـــــك ســــهل علـــــى املهتمـــــني باحلاســـــوب أن ُخيزنـــــوا فيـــــه 

  .لوقت واملكان الذي نشأاملصطلحات املتفق عليها السرتجاع ما نشَأ ويف ا

باالتِّفـاق علـى منهجيَّـة ثابتـة لتوحيـد  -أكثر من أيِّ وقـت مضـى -اليوم وبذلك فإنَّنا مطالبون    

املصطلحات مبا يعمل على تنظيم املعرفة، ونقل النُّصوص العلميَّـة للغـات األخـرى وختـزين املعـارف 

يقـه إىل جمـال املصـطلحات، ومتَّ رصـد يف موضوع معنيَّ واسـرتجاعها، وقـد أخـذ احلاسـوب يشـُق طر 

  .36هذه املصطلحات يف أكثر من لغة وختزينها واسرتجاعها يف أقرب وقت ممكن

  :37ينضاف إىل هذه املشكالت  

وقــد فرضــت هــذه الطبيعــة نظاًمــا معجميــا خاًصــا : طبيعــة اللُّغــة العربيــة الصَّــرفية االشــتقاقيَّة -6

عــــن الوحــــدات الــــيت ختــــرج ) Lexical Entries(ةة، ختتلــــف فيــــه املــــداخل املعجميَّــــبالعربيــــ

الكلمــة إىل أصـلها عنـد صـياغتها يف وحــدة معجميَّـة معيَّنـة، وُجتــرد ، وتـردُّ فيـه )Lexemes(عنهـا

مــن الســوابق واللواحــق الــيت غالًبــا مــا تلتصــق �ــا يف ســياقات كالميــة خمتلفــة،  -أيضــا -فيــه الكلمــة

، فيـــأيت االســـُم جامـــًدا أو )حـــرف/ اســـم وفعـــل وأداة( حبيـــث ختتلـــف فيـــه أقســـام الكـــالم العـــريب إىل

تـأيت األداة علـى ، بينمـا مشتًقا أو مصدرًا، ويأيت الفعل ثالثًيا أو رباعًيا أو مخاسيا أو حىت سداسيا

شكل هيئة ثابتة تفيد معًىن يف غريهـا وال تقـرتن بـزمن، وهـذه األمـور جمتمعـة تقتضـي منَّـا االنطـالق 

الشـــتقاقية عـــن اللُّغـــات األخـــرى م املعجمـــي الـــذي تنفـــرد بـــه اللغـــة العربيـــة امـــن مـــنهج يُراعـــي النِّظـــا

  .لتصاقيَّة اليت ُأجنزت فيها العديد من املشاريع الرَّائدة لصناعات معجمية حموسبةاال

علـــى الـــرغم مـــن الطفـــرة اهلائلـــة الـــيت : حداثـــة االتجـــاه إلـــى الصـــناعة المعجميـــة الحاســـوبية -7

للِّســانيات احلاســوبية عموًمــا، وحوســبة املعجــم العــريب خصوًصــا، ومــع شــهدها القــرن العشــرين يف ا

اه املؤسسات املعنيَّة بالنشر املعجمي للعديد من اللُّغات األخرى إىل توظيف احلاسوب يف مجيع  اجتِّ

إالَّ أنَّ العمــل التقليــدي ال يــزال غالبًــا علــى صــناعة املعجــم  -مجًعــا وحتريــرًا ونشــرً  -مراحــل الصــناعة

، االمر الذي تزيد معه تكلفة العمل علـى إنتـاج املعجمـات بزيـادة احلاجـة إىل املـوارد البشـرية العريب

  .العاملة، وتزيد معه احلاجة إىل مدَّة زمنية طويلة نوًعا ما إلجنازه وبنائه
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 :لتطوير بناء المعجم الرَّقمي العربي بناءة مقترحات :سابًعا

اهات أربع هيناء بداءًة جتدر اإلشارة إىل أنَّ مشاريع ب   : 38املعاجم الرَّقميَّة سارت يف اجتِّ

ملعجم واحد أو �موعة مـن املعـاجم النشر اإللكرتوين املزود بإمكانيات البحث  :االتجاه األول  

العربيـــة اللُّغويـــة أحاديـــة اللُّغـــة، وهـــو مـــا ينـــدرج يف إطـــار مشـــاريع النشـــر اإللكـــرتوين ملصـــادر الـــرتاث 

  .العريب

مشــاريع إنشــاء معـاجم ثنائيــة اللُّغــة للكلمـات بــني العربيــة وغريهـا مــن اللُّغــات،  :الثــانياالتجـاه    

مجة اآللية من العربية وإليها   .يكون طرفها األول اللغة العربية للمسامهة يف مشاريع الرتَّ

لعربيـة، عربيـة تتعلَّـق باملعـاين املعجميَّـة للمفـردات امعجميـة بناء قاعدة بيانـات : االتجاه الثالث   

مـه املعـاجم العربيـة القدميـة واحلديثـة  والسياقات اليت وردت فيها هـذه املفـردات اعتمـاًدا علـى مـا تقدِّ

  .يف هذا امليدان

( يعمل هذا االجتاه على حتويل املادة املعجميَّة يف معامجنا العربية اللُّغوية القدمية :االتجاه الرَّابع   

/ الصــوتية: اللُّغــة العربيــة يف مجيــع مســتوياِ�ا التَّحليليَّــة ســواء إىل قاعــدة بيانــات عــن) أحاديــة اللغــة

الداللية؛ بغية متكني احلاسوب من تفهـم صـورة كاملـة عـن اللُّغـة كمـا / املعجمية/ النَّحويَّة/ الصرفية

  .العرب القدامى من خالل معامجهم اللُّغويَّة املختلفةفهمها وقدمها 

إطـارًا " نبيـل علـي" اقـرتح الباحـثنة ملستقبل املعجم الرَّقمـي العـريب وأمًال يف صياغة صورة ُمَطمئِ    

  :39فيما يلي تتمثَّل" ملنظومة املعجم املوسَّعة"عاًما 

حتـديث املعجــم الرَّقمـي باإلضــافة املفـردات والتَّعــابري االصـطالحية اجلديــدة وحـذف املهجــور  -1  

جتميع االحصائيات عن معدالت استخدام  منها، وحتديث العالقات بني املفردات املعجمية، وكذا

  .داخل النُّصوصاملفردات والتَّعابري االصطالحي�ة 

ميكنـــة األلفـــاظ اجلديـــدة مـــن خـــالل آليـــات خمتلفـــة لتكـــوين الكلمـــات كاالشـــتقاق والرتكيـــب  -2 

ــــة  ــــود علــــى اقــــرتاض املصــــطلحات األجنبي ــــف القي واملــــزج واالقــــرتاض، مــــع توســــيع االشــــتقاق وختفي

  .لرَّصيد الكبري من مفردات اللُّغة العربيةواستغالل ا

االصـــطالحيَّة يف العربيـــة احلديثــــة، وترتيبهـــا وحتليـــل العالقـــات البنيويـــة والدالليــــة مجـــع التَّعـــابري  -3

  .املوجودة بينها، والتوصل إىل القيود النَّحويَّة على استخدامها ودراسة ظاهرة االستعارة يف العربية
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، واستبعاد )مفعوالء:( ، والصيغ غري املستساغة، حنو"أ ب أ:" ور، حنوترك املهجور من اجلد -4 

  . املفردات والتعابري االصطالحية املهجورة

  :منها إشكاالتيُواجه تنظيم املعجم على أساس اجلذر عدَّة  -5

  .ال ُيالئم غري املختصني من العامَّة والصغار؛ ألنَّه يفرتض اإلملام بالقواعد الصرفية -أ 

  . يسهل حتديد مصدر االشتقاق يف حالة التعدُّدال -ب 

  .يعتمد على قدرة املستخدم يف استخالص اخلصائص الصرفية والنَّحوية للمفردات -ج 

بنــاًء عليــه، فإنَّــه جيــب إعــادة تنظــيم املعجــم، وال يكــون ذلــك إالَّ بإضــافة بيانــات عــن معــدالت    

ق ألنــواع املشــتقات، وذلــك ألمــن اللــبس اســتخدام اجلــذور والصــيغ الصــرفية، وإعطــاء تصــنيف أد

وتوضيح خصائص التَّعدية واللُّزوم لألفعال، كما جيب يف تنظيم املعجم مراعـاة إمكانيـة اسـتخدامه 

/ مصــفوفة عالقــات صــرفية وحنويــة ودالليــة/ قائمــة املفــردات: يف أربعــة مســتويات علــى األقــل هــي

  .قاعدة معرفة متكاملة/ قاعدة بيانات

ة نصوص لغوية ضخمة من مصادر خمتلفـة، كالوثـائق والصـحف والتقـارير والكتـب بناء قاعد -8 

واقعيــة لالســتخدام إخل، وذلــك ليســتخرج منهــا مؤشــرات كميــة وأمثلــة ...عالنــاتحيات واالواملســر 

ــــك أن تكــــون  ــــي للمفــــردات، واحصــــائيات عــــن طــــول اجلمــــل وتنــــوع أســــاليبها، ويضــــمن ذل الفعل

قيـــة تعـــرب عـــن االســـتخدام الفعلـــي للجماعـــة اللغويـــة، وبـــذلك ال املعلومـــات الـــواردة يف املعجـــم حقي

  .ينعزل املعجم عن متكلمي اللغة

عــدَّة مقرتحــات أخــرى ُميكــن مــن خالهلــا تطــوير رقمنــة  -نبيــل علــي -املقــدور كمــا قــدَّم الباحــث    

  :40املعجم العريب من أمهها

  .ربط تطوير املعجم بتحديث نظام التقعيد للغة -1

  .امل اجلغرايف يف االستخدام اللُّغويمراعاة الع -2

  .تلبية احتياجات مجيع مستخدمي املعجم -3

االنطــــالق يف إعــــداد املعجــــم الرقمــــي مــــن منظــــور داليل، ووضــــع األســــس الالزمــــة للتصــــنيف  -4

  .املعجمي الدقيق، وذلك بوضع مسات قياسية وصرفية وحنوية وداللية لأللفاظ العربية املختلفة

ـــد احلنـــاش" ويقــوم تصـــوُّر    أســـاس منظومـــة مـــن املعـــاجم لبنـــاء معجـــم آيل للغـــة العربيـــة علـــى " حممَّ

متكاملـة فيمـا بينهـا، ُتشـكل يف جمموعهـا علـى شـكل طبقـات  )Micro- Lexiques (اآللية
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قاعدة بيانات عالئقيَّة ابتداًء من معجم اجلذور إىل معجم الرتاكيب جبميع أنواعهـا وشـاملًة جلميـع 

الداللــة، وقـــد متَّ تنــاول هــذه املعــاجم مـــن / الرتكيــب/ املعجــم/ الصـــرف: للُّغــويمســتويات النِّظــام ا

وجهيت الوصف والشرح حىت تـتالءم مـع آخـر النَّظريـات اللِّسـانية املتميِّـزة بالكفـاءة العاليـة يف رصـد 

يف مجيـع الظواهر اللُّغويَّة املختلفة، واليت تتبع طريقة عمل اخلوارزميـات الـيت تولـد املـداخل املعجميـة 

  . 41أنواع املعاجم اآللية

أربعـة " املعتز بـاهللا السـعيد" ولتحقيق اهلدف املنشود من بناء املعجم الرَّقمي العريب اقرتح الباحث  

  :42معايري الختيار مادة املدونة اللُّغويَّة هي

  .حداثة النصوص ومتثيلها للغة العربية املعاصرة -1 

  .ة العربية املستخدمةعموم املادة؛ لتعكس واقع اللغ -2 

  .تنوُّع املادة؛ وذلك بأن تُعطى عددا من امليادين املعرفية العامة -3 

  .اتِّساع حجم املادة املدونة اللُّغويَّة ضمانًا لتمثيل ا�تمع اللُّغوي للعربية -4 

لعــريب رهــني تطــوير احملتــوى الرَّقمــي اإنَّ " :القــول القائــل ميكــن االطمئنــان إىل ،محــًال علــى مــا مــرَّ   

بــاملنحى املعـــريف للـــدَّرس اللِّســـاين علـــى مســـتوى الــوطن العـــريب، ومـــدى قدرتـــه علـــى متثُّـــل النَّظريـــات 

الصورية املنطقية اليت انبثقت يف سياق منظومـة املعاجلـة اآلليَّـة للغـات الطبيعيَّـة؛ بـل شـكَّلت أرضـية 

ت مـن إغنـاء أرصـد�ا الرَّقميَّـة وحمتويا�ـا خصبة لبناء موارد لسانية  ملختلف اللُّغات الطبيعيَّـة، مكَّنـ

  .43"املعلوماتية باعتبارها الرِّهان األساسي لولوج جمتمع املعرفة

ويف ختـــام البحـــث، وحتصـــيًال ملـــا تقـــدَّم مـــن التَّفصـــيل ميكـــن أن نســـتخلص جمموعـــة مـــن النتـــائج    

  :املتوصل إليها يف هذا البحث نوردها يف النِّقاط التَّالية

جم الرَّقمي موقع جوهري يف اللِّسانيات احلاسوبية؛ ألنَّه مفتاح الداللة وحمور التَّوليد يف للمع -1  

ا يستدل �ا عن املعاين   .  اخلفيَّة اللُّغة، فاأللفاظ ال تؤوم لذوا�ا وإمنَّ

قراء ما هو أنذر عطاًء وإيتاًء للمعجم الرَّقمي العريب من است التَّطوُّر احلاصل يف لغة العلوم إنَّ  -2 

  .َجنََز على يد املتقدِّمني من حتليٍل لساٍين عاجل منت اللُّغة العربية

لــــن يتــــأتَّى تطــــوير اســــتعمال اللُّغــــة العربيــــة وانســــجامها مــــع احلواســــيب مــــا مل يــــتم الــــتَّحكم  -3  

األسـس  بالتِّقنيات احلديثة للمعاجلة اآلليـة للغـات الطبيعيَّـة الـيت متـازج بـني املنصـات اللِّسـانية، وبـني

  .النَّظرية
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، وذلـك باسـتيعاب مع املاضي أن يُناط به إ�اء القطيعةمن املأمول يف املعجم الرَّقمي العريب  -4 

  .الثَّروة اللَّفظية املتعلِّقة باللُّغة

سـاعد علـى اسـتدراك ؛ ألنَّ ذلك سيةجم العربيارقمنة املع بشريطة العدل أْن يُفزع إىل ُيشرتط  -5

   .ظ اهلممالفوائت، واستيقا

  

  :هوامش

                                                           

ـــوم، دار األمــــــــــــان، ط -1 ــطلح اللِّســــــــــــاين وتأســــــــــــيس املفهـــــــــ ، الرِّبــــــــــــاط، املغــــــــــــرب، 1خليفــــــــــــة امليســــــــــــاوي، املصــــــــــ

  .32م، ص2013/هــ1434

  التَّطبيقيَّة يهتم بوصف اللُّغات الطبيعيَّة وتوصيفها فرع من فروع اللِّسانيات " اللسانيات احلاسوبية عبارة عن -*

ومقاربتها، من خالل وضع قاعدة بيانـات رقميَّـة ودقيقـة للمعـارف اللُّغويـَّة بكـل مكونا�ـا وفروعهـا باسـتخدام علـوم 

غات الطبيعيَّة احلاسب املختلفة، ويستخدم لتخزين قواعد البيانات اللُّغويَّة برامج حاسوبية تعمل على ربط قواعد اللُّ 

خزنـة واسـتدعائها
ُ
حسـن : ينظـر". بقواعد لغات الذَّكاء االصطناعي؛ بُغية التمكني من اسـرتجاع البيانـات اللُّغويـة امل

بن علي الزراعي، اللِّسانيات وأدوا�ا املعرفيَّة، تطبيقات نظرية وجتريبيـة علـى اللغـة العربيـة، مؤسسـة االنتشـار العـريب، 

  .    208م، ص2016، بريوت، لبنان، 1ط

 جهـود      : عبد الرمحن بن حسن العارف، توظيف اللِّسانيات احلاسوبية يف خدمة الدِّراسات العربية: ينظر -2

  .65م، ص2007، 73ونتائج، جملة جممع اللغة العربية األردين، ع

ـــوريا -3 ـــق، ســــ ، 3،ع73مـــــــج ،مـــــــروان البـــــــواب، املعجـــــــم احلاســـــــويب للعربيـــــــة، جملـــــــة جممـــــــع اللغـــــــة العربيـــــــة بدمشــــ

  .519ص م،1998/هــ1419

مجة اآلليَّـة، بعـض الثَّوابـت النَّظريـَّة واإلجرائيَّـة، تقـدمي -4 مصـطفى بوعنـاين، : سناء منعم، اللِّسانيات احلاسوبيَّة والرتَّ

  .102م، ص2015، إربد، األردن، 1عامل الكتب احلديث، ط

 اق تطويرهـــا، فعاليـــات املـــؤمتر الـــدَّويل الرابـــع يف اللغـــةعـــز الـــدين البوشـــيخي، املعـــاجم اإللكرتونيـــة، العربيـــة وآفـــ -5

الواقــــع والتطلعــــات، مركــــز أطلــــس العــــاملي للدراســــات واألحبــــاث، جامعــــة الشــــارقة، : الصــــناعة املعجميــــة: والرتمجــــة

  .25م، ص2004أفريل 21-20:اإلمارات، يومي

ســــانيَّة، مقــــال مســــتخلص مــــن شــــبكة        حممــــد احلنــــاش، اللغــــة العربيــــة واحلاســــوب، قــــراءة ســــريعة يف اهلندســــة اللِّ  -6

  ، وهو موجود بصيغة)األنرتنت( املعلومات العاملية )HTML(:على موقع جملة التواصل اللِّساين على الرابط

)mag.Rtm/hannach /www.ajman.ac.al ://Htt( 
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ة يف ضـــوء علـــم اللُّغـــة   حممـــود ســـليمان اجلعـــدي، مشـــاريع حوســـبة اللغـــة العربيـــة، دراســـة وصـــفيَّة حتليليَّـــ: نقـــال عـــن  

ـــة علـــــوم اللغــــة، دار غريــــب للطباعـــــة والنشــــر والتوزيــــع، القـــــاهرة، مصــــر، مـــــج ـــويب، جملـ  ،م2008،  3ع،11احلاسـ

  .      263ص

     اللغةحممود فهمي حجازي، احلاسوب وصناعة املعجم العريب، جملة التواصل اللساين، ضمن استخدام : ينظر -7

  .         68م، ص1993/هــ1413، 1، مجإعداد حممد احلناش ية املعلومات،العربية يف تقن

ــر، اجلزائــــر -8 ـــد الـــرمحن احلـــاج صـــاحل، حبـــوث ودراســــات يف اللســـانيات العربيـــة، مـــوفم للنشـ م، 2012، 2، جعب

، القـاهرة، 1ا�ال والوظيفة واملنهج، عامل الكتـب احلـديث، ط: مسري شريف استيتية، اللِّسانيات: وينظر. 167ص

  .531م، ص2005مصر، 

 -أيلــول 13، 4مــازن الــوعر، اللِّســانيات واحلاســوب واللُّغــة العربيــة، صــحيفة رؤى الثقافيــة، دمشــق، ســوريا،ع -9

  .                                                                                     23م، ص2013سبتمرب 

املعجميــة الــيت تتأســس علــى اإلعــداد املعجمــي �مــوع الكلمــات     كــل األعمــال : املقصــود مبعجميــات املــدونات -*

  .                                                                                        الواردة يف نص معنيَّ 
   حممـــود فهمــــي  : وينظـــر. 68حممـــود فهمـــي حجـــازي، احلاســـوب وصـــناعة املعجــــم العـــريب، مرجـــع ســـابق، ص -10

حجازي، املعجمات العربيـة وموقعهـا بـني املعجمـات العامليـة، ا�لـس الـوطين للثقافـة والفنـون واآلداب، حبـوث نـدوة 

فربايــر 10-9:خاصــة مبناســبة االنتهــاء مــن حتقيــق وطباعــة معجــم تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، دولــة الكويــت

                                          .                                           18م، ص2002

  ناعة املعجماتيَّة، جملة اللِّسان العريب، تصدر عن مكتب تنسيق  عبد الغين أبو العزم، احلاسوب والصِّ : ينظر -11

  حممود فهمي حجازي، املعجمات العربية  :وينظر. 28م، ص1998، ديسمرب46التعريب، الرِّباط، املغرب،ع

ا�لس نبيل علي، اللغة العربية واحلاسوب، جملة عامل الفكر، : وينظر.19-18ص جمات العاملية،وموقعها بني املع

  .       93م، ص1987، 3، ع18الكويت، مجلوطين للثقافة والفنون واآلداب، ا

:     عبـــد الواحـــد دكيكــي، منظـــور إواليـــات املعجــم، تركيـــب يف املســـتوى الرتكيــيب أمنوذجـــا، ضـــمن كتـــاب: ينظــر -12

املنصــف عاشـور وســرور   : للسـانيات وإعـادة البنــاء، وقـائع النــدوة العلميَّـة الدوليــة الثالثـة للسـانيات، إعــداد ومراجعـةا

 12-11-10: كليــة اآلداب والفنــون واإلنســانيات، منوبــة، تــونس: اللحيــاين، خمــرب حنــو اخلطــاب وبالغــة التــداول

                                                           .                                 90م، ص2014أفريل 

   عمر مهيدوي، مدخل إىل العالج اآليل للمعجم العريب، مقال مستخلص من شبكة املعلومات العاملية    -13

                :                                                                   ، على الرَّابط التَّايل)األنرتنت( 

                      h.zip. / p/Saaid,net.book  www.:// Htt 

  حممود سليمان اجلعدي، مشاريع حوسبة اللغة العربية، دراسة وصفيَّة حتليليَّة يف ضوء علم اللُّغة   : نقال عن   

  .261احلاسويب، ص   



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1166 -  1144: ص 

 

1164 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -جامعة تامنغست

 

عجم العريب ومشكالته اللُّغوية والتِّقنية أمنوذجا، جملة عبد اهللا أبو هيف، حوسبة امل:  ملزيد من التفصيل ينظر -14

  .        وما بعدها 146م، ص2014، 10اللغة العربية، تصدر عن ا�لس األعلى للغة العربية، اجلزائر،ع

  .  5-4حممَّد احلناش، املعاجم اإللكرتونية للغة العربية، ص -15

ــد احلنَّــاش، نظريــة حاســوب –16 اء معــاجم آليــة للغــة العربيــة، حماولــة يف التَّأصــيل، جملــة التواصــل     لســانية لبنــ -حممَّ

ــد احلنــاش، مــج: اســتخدام اللغــة العربيــة يف تقنيــة املعلومــات، إعــداد: اللِّســاين، ضــمن م، 1993/هــــ1413، 1حممَّ

  .75ص

  .4-3حممَّد احلناش، املعاجم اإللكرتونية للغة العربية، ص: ينظر -17

 .  183ص م،2009، القاهرة، مصر، 2ط عمر، صناعة املعجم احلديث، عامل الكتب، أمحد خمتار: ينظر -18

: حممـــود إمساعيـــل الصـــيين، حنـــو معجـــم عـــريب للتطبيقـــات احلاســـوبية، جملـــة التواصـــل اللســـاين، ضـــمن: ينظـــر -19

ــد احلنــاش، مــج: اســتخدام اللغــة العربيــة يف تقنيــة املعلومــات، إعــداد : ينظــرو . 77م، ص1993/هــــ1413، 1حممَّ

توليـد األمسـاء مـن : عمـر مهيـدوي: وينظر. 521-520ص ،مروان البواب، املعجم احلاسويب للعربية، مرجع سابق

اجلذور الثالثية الصحيحة يف اللغة العربية، مقاربة لسانية حاسوبية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعـة احلسـني 

حممَّد مريايت، احلاسوب يف خدمة اللغـة : وينظر. 2م، ص2008، 1الثاين، عني الشق، الدار البيضاء، املغرب، ج

                                  .512م، ص1998/هــ1419، 3،ع73، مجالعربية، جملة جممع اللغة العربية، دمشق، سوريا

  اح، بإحصاء اجلذور الواردة يف معجم الصح"عبد الصبور شاهني" و"علي حلمي موسى" وقد قام الباحثان -*

 :                                     ولسان العرب وتاج العروس، واتبعا يف ذلك منهجا قائما على األسس التَّالية

   استخراج اجلـذور الـواردة يف املعجـم املعـنيَّ بتجريـد الكلمـة مـن زوائـدها، مثَّ تصـنيف ا�ـرَّد حسـب كميتـه إىل -1   

  .                                                                     ثنائي أو ثالثي، أو رباعي، أو مخاسي

  .                                           ختطيط برنامج للحاسوب خاص بكل نوع من أنواع اجلذور -2  

عامــة املتعلقــة ختطــيط برنــامج آخــر عــام يســعى إىل مجــع النتــائج األوليــة واســتخدامها للحصــول علــى النتــئج ال -3   

  .                                                                               جبذور املعجم العريب كامالً 

حماولــة ضـــبط تـــواتر احلـــروف الثمانيـــة والعشـــرين يف كـــلِّ موقـــع مـــن مواقـــع اجلـــذر الواحـــد، مثَّ يف مجيـــع جـــذور  -4   

  .             ضبط تتابع احلروف يف كلِّ نوع من أنواع اجلذور، ويف جذور املعجم كلُّهااملعجم ثاًين، مثَّ حدَّدت هذه يف 

دراســات يف اللســانيات، مثــار التجربــة، عــامل الكتــب احلــديث للنشــر والتوزيــع، إربــد، األردن،  ،هــادي �ــر: ينظــر  

  .  69م، ص2011/هــ1432

 العلومحوي العريب، جملة اللِّسانيات واللغة العربية، كلية سهام موساوي، النموذج الصوري حلوسبة املعجم النَّ  -20

  .           215م، ص2011، مارس 7اإلنسانية واالجتماعية، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر،ع

  .      459م، ص1988أسامة اخلويل، تعريب، : نبيل علي، اللغة العربية واحلاسوب، دراسة حبثية، تقدمي -21

                          .                              3احلناش، املعاجم اإللكرتونية للغة العربية، صحممَّد  -22
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اللِّســانيات : علـي بـولعالم، احملتـوى الرَّقمـي العــريب، اهلندسـة اللِّسـانية وأفـق الثـورة الرَّابعــة الرابعـة، ضـمن كتـاب -23

، 1أبــو بكــر العــزاوي، عــامل الكتــب احلــديث، ط: غضــبان، تقــدميحيــدر / د: رؤى وآفــاق، إشــراف وحتريــر: العربيــة

  .         229م، ص2019، 3إربد، األردن، ج

  أسامي اخلويل، هذا الطفل الذي ُولد كبريًا، جملة عامل الفكر، ا�لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،       -24

                                               .                         19م، ص1987، 3، ع12الكويت، مج

  م،   2019)يونيه( حزيران 56حممود فهمي حجازي، احلاسوب وصناعة املعجم، جملة تعريب،ع: ينظر -25

  .45ص

حممـــود ســـليمان اجلعـــدي، مشـــاريع حوســـبة اللغـــة العربيـــة، دراســـة وصـــفيَّة حتليليَّـــة يف ضـــوء علـــم اللُّغـــة      : ينظـــر -26

  .                                                                      265-264، مرجع سابق، صاحلاسويب

  .                                               5حممَّد احلناش، املعاجم اإللكرتونية للغة العربية، ص: ينظر -27

ة، تطبيقـــات نظريـــة وجتريبيـــة علـــى اللغـــة العربيـــة، مرجـــع حســـن بـــن علـــي الزراعـــي، اللِّســـانيات وأدوا�ـــا املعرفيَّـــ -28

  .                                                                                                       213سابق، ص

  .525-522مروان البواب، املعجم احلاسويب للعربية، مرجع سابق، ص: ينظر -29

 ،ة العربيـــة وعصـــر املعلومـــات، رؤيـــة ملســـتقبل اخلطـــاب العـــريب، جملـــة عـــامل املعرفـــة، الكويـــتنبيـــل علـــي، الثقافـــ -30

  .290، صم2010، يناير265ع

  .112ص ،)د، ت(، فاس، املغرب،)د، ط (حسيين خاليد، مدخل إىل اللِّسانيات املعاصرة، مكتبة آنفو، -31

  شكالته اللُّغوية والتِّقنية أمنوذجا، مرجع سابق،  عبد اهللا أبو هيف، حوسبة املعجم العريب وم:  ينظر: ينظر -32

اللغـة : حممد حراث، املعجم الرقمي الذي تنشـده اللغـة العربيـة، ضـمن امللتقـى الـوطين: وما بعدها، وينظر 129ص

م، 2018ســــبتمرب  25-23، 1ج اجلزائــــر، العربيــــة والتقانــــات احلديثــــة، منشــــورات ا�لــــس األعلــــى للغــــة العربيــــة،

م، 1985، 1حممَّد رشاد احلمزاوي، منهجيـة تنمـيط مـداخل املعجـم، جملـة املعجميَّـة، تـونس،ع: روينظ. 101ص

                                                      .65هادي �ر، دراسات يف اللِّسانيات، مثار التَّجربة، مرجع سابق، ص: وينظر. 13ص

م النحـو وحلـول مقرتحـة، جملــة اللغـة العربيـة، تصـدر عـن ا�لــس حممـود أمحـد السـيد، مـن مواضـيع تيســري تعلـي -33

  .80صم، 2003، 9األعلى للغة العربية، اجلزائر،ع

، علي صربي فرغلي، اللغة العربيـة واحلاسـوب للـدكتور نبيـل علـي، عـرض وحتليـل، جملـة عـامل الفكـر، الكويـت -34

                                                                                                                   .                                   271م، ص3،1989ع ،20مج

  .24ص، 1حممَّد رشاد احلمزاوي، منهجية تنميط مداخل املعجم، ع: ينظر -35

                                   .         66هادي �ر، دراسات يف اللِّسانيات، مثار التَّجربة، ص: ينظر -36
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املعتز باهللا السعيد، حنو معجم للغة العربية للناطقني بغريها، معاجلة حاسوبية إحصـائية، جملـة التواصـل : ينظر -37

، املـدونات الرقميـة وتعلـيم العربيـة لغـة ثانيـة، املغـرب: حممد احلناش وإبـراهيم البلـوي، ضـمن أعمـال: اللساين، إعداد
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