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في مثل ىذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف  
 ليجمعيا في كلمات... تتبعثر األحرف وعبثا أن يحاول تجميعيا في سطور.

سطور كثيرة تمر في الخيال وال يبقى لنا في نياية المطاف إال ق ليال  
 من الذكريات صور تجمعنا برف اق كانوا إلى جانبنا...

علينا شكرىم ووداعيم ونحن تخطو خطوتنا األولى في غمار    فواجب
 الحياة.

ونخص بالشكر الجزيل والعرف ان إلى كل من أشعل شمعة في دروب  
 عملنا.

إلى األستاذة الكرام في كلية اآلداب والفنون، ونتوجو بالشكر  
 ".تواتية بوكريعةالجزيل إلى األستاذة "

زاىا هللا عنا كل الخير  التي تفضلت باإلشراف على ىذا البحث فج
 وليا مني كل التقدير واالحترام.

 
 

  -حياة-



 
 إلى من جرع الكأس ف ارغا ليسقيني قطرة حب.

 إلى من كّلت أناملو ليقدم لنا لحظة سعادة.

 إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد الطريق.

 إلى الق لب الكبير "والدي العزيز".

 إلى من أرضعتني الحب والحنان.

 رمز الحب وبسلم الشف اء.  إلى

 إلى الق لب الناصع بالبياض "والدتي الحبيبة".

 فوس.نإلى الق لوب الطاىرة الرقيقة وال

 البريئة رياحين حياتي "إخوتي".

 إلى زوجي الغالي...

 رفيق دربي....

 سندي وذخري في الحياة...

 إلى من عرفت كيف أجدىم وعلموني أن ال أضيعيم.

 صديق اتي...

 

   - حياة-
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 .نبذة عن حياة عبد الرمحن احلاج صاحل .1

يعد عبد الرمحن احلاج صاحل علما من أعالم الدرس اللساين العريب ادلعاصر، وىو من 

كثَتة يف علوم اللسان   األوائل الذين عرفوا القارئ العريب أبساسيات اللسانيات الغربية، أصلز حبواث

العريب واللسانيات الًتبوية، وضع نظرية لسانية عربية ومساىا ابلنظرية اخلليلية احلديثة يرى فيها 

مستقبل النحو العريب، وىو إىل ذلك صاحب مشروع لغوي عريب مساه بـــــ "الذخَتة العربية"، أو 

  "االنًتنت العريب".

 .حياة عبد الرمحن احلاج صاحل .1.1

م، وىو من 1927يوليو سنة  08بد الرمحن احلاج صاحل دبدينة وىران يف يوم ولد ع

، 1عائلة معروفة نزح أسالفها من قلعة بٍت راشد ادلشهورة إىل وىران يف بداية القرن التاسع عشر

تقدم إىل الكتاب ما يتقدم سائر طالب العلم حفظ القرآن يف مسقط رأسو وىران، وتعلم 

 2.اجلزائريُت دبدارس مجعية ادلسلمُت

وال أحد ينكر قيمة األعمال اليت قدمها للسانيات العامة والعربية على وجو اخلصوص 

دافع بكل موضوعية، عن أصالة البحث اللغوي العريب يف القرون األربعة األوىل للهجرة ودافع 

 3بكل استماتة عن خلو النحو العريب من منطق أرسطو يف القرنُت األولُت.

                                                 
عبد الرمحن احلاج صاحل، فؤاد بو علي، شخصيات أدبية وعربية، منتدى ملتقى األدابء وادلبدعُت العرب.  1

www.ALMOLTAQA.COM (26/02/2009.)م 
 .140م، ص2008التوايت بن توايت، ادلدارس النحوية، دار الوعي، د.ط،  2
 .86-67م، ص1964أرسطو، رللة كلية اآلداب، جامعة اجلزائر، العدد األول، النحو العريب ومنطق  3

http://www.almoltaqa.com/
http://www.almoltaqa.com/
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كثر من أربع وأربعُت سنة، وقد أبدى حينها كفاءة عالية يف عرض احلقائق وىذا منذ أ

التارخيية وكشف الزائف منها، وال يقدر على ىذا إال من كان واسع اإلطالع على مصادر 

الدراسات اللغوية عند العرب والغريبُت على حّد سواء، شليزا بُت ىذه األصول، مزودا دبعرفة 

 1وىي صفات قلما ذبتمع عند الباحث العريب يف زماننا. دقيقة واعية دلنطق أرسطو،

ومن ادلميزات اليت انفرد هبا األستاذ عبد الرمحن احلاج صاحل ىو إدخال ما يسمى 

يف البحث العلمي اللساين دبختلف تطبيقاتو منذ سبعينيات القرن ادلاضي، وإن  2بتكنولوجيا اللغة 

التقنية، فيستعُت ابألجهزة االلكًتونية، كاليت ربّلل كان ىذا النوع من البحوث الذي يعتمد 

عند الغريبُت فإنو مل  الكالم وترسم الذبذابت وترّكب الكالم االصطناعي، قد عرف تطّورا كبَتا

مل يغَّتوا ادلنهجية  -إال القليل منهم–جيد طريقة بعد إىل البلدان العربية ألن دراسي اللغة العربية 

تطوير أدوات البحث رغم أهنا تزيد يف سرعة اإلصلاز، وتقّلل من اجلهد، ادلّتبعة اليت تستوجب 

  3ويلجأ إليها الباحث الختيار النتائج وتقومي ادلعلومات.

 

 

 

                                                 
 .28م، ص2007، موفم للنشر، د.ط، اجلزائر، 2عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، ج 1
 .289-265، ص ص1عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، ج 2
 .69نفسو، ص ادلرجع 3
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 .اللغوية والعلمية جهوده .2.1

 اللغوية: هجهود .1.2.1

 احلاج صاحل كثَتة، منها: جهود عبد الرمحن

 :يف اللسانيات 

الظروف ليظهر كعلم من  واتتو الفذّ إن ىذا العلم اجلليل والنحوي األصيل واللساين 

أعالم علم الّلسان ال على مستوى وطنو بل على مستوى العامل، فهو من الباحثُت احملدثُت 

واجملددين يف رلال اللسانيات احلديثة، وما ديكن أن تستفيده العربية الفصحى من النظرايت 

 1يف رلال البحث اللساين، وما ينفرد بو اللسان العريب. السائدة اليوم

 ففي ىذه النقطة ال يهدم مسلمات سابقة، بل بينها على وعي جديد، وعي دلا يكتبو

 ابعتبار اإلديان الواعي أفضل من اإلديان التقليدي.

ولقد قام الباحث يف رلال اللسانيات ابلتحليل، والنقد ألىم مفاىيمو ومناىجو ونشأتو 

وأطواره، مث تعرض إىل عصر الدراسات ادلقارنة والتارخيية، مث مدخل إىل علم اللسان احلديث 

 وىكذا جلل يف الظواىر اللسانية مستخلصا ما يلي:

 اللسان قبل كل شيء أداة تبليغ. -

 اللسان ظاىرة اجتماعية. -

 لكل لسان خصائص من حيث ادلادة والصورة. -
                                                 

 .240م، ص2008، 1عبد اجمليد عيساين، النحو العريب بُت األصالة والتجديد، دار ابن حزم، ط 1
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 اللسان يف حّد ذاتو نظام من األدلة. -

 للسان منطقة خاصة بو. -

 اللسان وضع واستعمال، مث لفظ ومعٌت يف كل من الوضع واالستعمال. -

 1للبٌت اللغوية مستوى من التحليل غَت مستوى الوضع، وغَت مستوى االستعمال. -

 :يف األصول 

ا وافية دبستجدات بذل جهدا من أجل احلفاظ على اللغة العربية وإثرائها، وجعله قدل

نماذج ابلالعلم احلديث قادرة على الدوام على أداء رسالتها أدق أداء، فكان يصّر على ادلعرفة 

القددية اليت تكتسب ادلنت اللغوي الصحيح، ال العربية اليت يغلب عليها الّسجع، وانتقاء األلفاظ 

يب، ألنو ال ينظر إىل النحو على فال يلزم امتالك معرفة مستفيضة ابلتفصيالت ادلعّقدة للنحو العر 

ىو التمسك آبليات اإلعراب الذي جيلي ادلعاين، وهبذا غرس االذباه  ، بل األساس2أنو اإلعراب

العقلي بعد تنقيح النقل، وظل قّواما على عملو األكادديي يف أعمالو اليت ربط فيها بُت 

 3الدراسات العربية القددية واحلديثة مع الدراسات الغربية.

 

 

                                                 
 .47م، ص2007عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف علوم اللسان، موفم للنشر، د.ط، اجلزائر،  1
عبد الرمحن احلاج صاحل، اللغة العربية والبحث العلمي ادلعاصر أمام ربدايت العصر، رللة اجملمع اجلزائري للغة العربية،  2

 .27م، ص2005، اجلزائر، ديسمرب 4ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبعية، ع
 .240م، ص2008، 1عبد اجمليد عيساين، النحو العريب بُت األصالة والتجديد، دار ابن حزم، ط 3
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 :يف الرصيد الوظيفي ادلغاريب 

ىو مشروع أصلزه ابشًتاك مع تونس وادلغرب وموريتانيا، ويتناول أىم ما يستعملو الطفل 

دلشًتك من األلفاظ بُت أطفال بالد ادلغاريب يف سنوات الطور األول، ويعمل على ربديد القدر ا

الطفل دبا ال حيتاج إليو من ادلغرب العريب هبدف توحيد لغتهم وتفادي احلشو الذي يثقل ذاكرة 

 األلفاظ ويستهدف ىذا العمل اجلماعي ما يلي:

 توحيد اللغة يف نواهتا األساسية. -

 إعطاء فكرة عن بناء معجم مدرسي موحد. -

 مدى استفادة معلمينا من مصطلحات مؤسستنا العلمية. -

 الوصول إىل إدراك عيب الكتب ادلدرسية من حيث ادلضمون وطرائق تبليغو. -

 من فوضى استخدام الًتادف.احلد  -

 احًتام التدرج يف استعمال األلفاظ. -

 1حذف األلفاظ غَت الوظيفية. -

 التعليمات: يف 

أثره الواضح يف ىذا اجملال، فقد كان ينتقد منهجية تلقُت  كان لعبد الرمحن احلاج صاحل

 2الدروس، ويقدم البدائل النوعية اليت ترقى ابلدرس ألن يكون زلبواب ومفهوما.

                                                 
 .151-150م، ص ص2000، اجلزائر، 3صاحل بلعيد، مقارابت مناجية، مطبعة دار ىومة، ط 1
 .240-228عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 2



 المدخل:                                                 ترجمة لحياة عبد الرحمن الحاج صالح ونشأة اللسانيات العربية.
 

~ 01 ~ 
 

فنراه يكتب يف األسس العلمية واللغوية لبناء مناىج اللغة العربية يف التعليم ما قبل 

اجلامعي ويف األسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية، ويف علم تدريس اللغات والبحث 

 1العلمي يف منهجية الدرس اللغوي، ويف حركة التقريب يف النظام التعليمي يف اجلزائر.

 :جهوده العلمية .2.2.1

 وىي كثَتة ومعاصرة، وديكن الًتكيز على النقاط التالية:

 :يف ادلصطلحات 

كانت لعبد الرمحن احلاج صاحل وقفة قيمة على ادلصطلحات األصلية من خالل الًتاث 

اللغوي، فراح يؤكد أن استثمار ىذه ادلصطلحات يف عصران ىو ميدان واسع جدا، ويف ىذا 

توصل إليو علم اللسان احلديث، من تطور يف التصورات  اجملال يوصي بضرورة اإلطالع على ما

على تعلم اللغة  اللغوية وخاصة علم اللغة التعليمي، الذي ابلطرائق والوسائل اليت تساعد

 2وتعليمها.

 :يف رلال الًتمجة 

أقبل عبد الرمحن حاج صاحل على الًتمجة اليت يرى أهنا فرض عُت: ألهنا من الوسائل 

على الرقي اللغوي، وألهنا ابب من أبواب التفّتح على اآلخر، أضف إىل ذلك األساسية وادلعينة 

قام األستاذ بًتمجة كتاب  أن إتقان لغة زائدة عن اللغة األصل ىي الزمة لكل ابحث أكادديي

                                                 
 .151صاحل بلعيد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .44عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 2
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مثال من الواقع  1010)األمثال الشعبية اجلزائرية( لألستاذ قادة بواترن، الذي حيوي على 

قصود الذي يضرب من أجلو كل مثل، أو األصل احلقيقي الذي صيغ عليو اجلزائري، مع ذكر ادل

 م.1987والكتاب مطبوع يف ديوان ادلطبوعات اجلامعية سنة  ادلثل،

 :مشروع الذخَتة اللغوية 

، على شكل اقًتاح 1م1986جاءت فكرة ادلشروع ألول مرة يف مؤمتر عمان سنة 

ويقوم تصور مشروع "الذخَتة العربية" على إدراج للساين اجلزائري، عبد الرمحن احلاج صاحل، 

ماليُت الكتب والنصوص وادلعلومات ادلهمة يف شىت ادلعارف والعلوم ابللغة العربية، يف بنك آيل 

زلوسب ديكن ألي مواطن عريب أن ينهل منو يف أي علم أو ميدان، وديكن تقريب مفهومو على 

 2أنو عبارة عن قاموس جامع لأللفاظ.

 تشكل اخلطاب اللساين احلديث: إرىاصات 

ترجع بداية تكون فكر لغوي حديث عند العرب مع ما ظهر يف منتصف القرن التاسع 

عشر مع بداية القرن العشرين، حيث سادت ىذه الفًتة منهجُت لغويُت ذبليا على التوايل ومها 

الدراسات العربية  ادلنهج التارخيي ادلقارن، مث بعد ذلك ادلنهج الوصفي، وكما ىو معروف أتثرت

 3بذلك من خالل كتاب "ابراىيم اليازجي" و "رفاعة الطهطاوي" و "جرجي زيدان".

 

                                                 
 .395ادلرجع نفسو، ص 1
 .396ادلرجع نفسو، ص 2
 .396-395عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 :إشكالية أسبقية التأليف 

اختلف الدارسون يف البداية الفعلية للسانيات العربية احلديثة، فمن خالل ما توفر لنا من 

 مراجع يتحلى لنا ربديدين:

جاء مع صاحب كتاب يشَت مصطفى خلفان أن أول أتليف عريب يف علم اللغة احلديث  -

"علم اللغة" وىو "علي عبد الواحد وايف"، وصدرت الطبعة األوىل حوايل سنة 

 1م.1941

م 1947م و1941يف حُت ترى فاطمة اذلامشي بكوش أن أول كتاب جاء بُت سنيت  -

اللغوية، وىذا التحديد يوافق عليو كثَت وىو كتاب إبراىيم أنيس ادلعنون ابألصوات 

الباحثُت منهم "عبد القادر الفاسي" يف كتابو اللسانيات واللغة العربية "وحلمي خليل" يف  

 2كتابو العربية وعلم اللغة البنيوي.

ىذا االختالف يف ربديد صاحب األسبقية يف التأليف اللغوي احلديث، إال أن ىذا  رغم

نيات الغربية قد وصلت للدارس اللغوي، لكن ديكن القول أن علي عبد ال يؤثر يف شيء، فاللسا

 3الواحد لو األفضلية كونو مل يعتد أبي مرجع عريب يف ذلك.

                                                 
 .415عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 1
م، 1988، القاىرة، 6أمحد سلتار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراستو لقضية التأثر والتأثَت، عامل الكتب، ط 2

 .79ص
 .10م، ص1993-ىــ1413، 6الرسالة، بَتوت، شارع سوراي، طعبد الصبور شاىُت، يف علم اللغة العام، مؤسسة  3
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ومن أجل ذبسيد ىذا ادلشروع احلضاري بكل ما حيمل لفظ احلضارة من معاين التقدم 

وادة على التعريف االجتماعي والرقي العلمي والفٍت، والتطور األديب والًتبوي عمل بكل ى

 ابدلشروع من حيث األىداف ورلال العمل وطبيعتو وابلفوائد العظيمة اليت ديكن ربقيقها.

بدأ إبقناع اذليئات وادلؤسسات الدولية أبمهية ادلشروع منذ أن عرض فكرة الذخَتة 

ي م، مث اجمللس التنفيذ1986اللغوية العربية على مؤمتر التعريب الذي انعقد بعمان يف عام 

م، حيث وافق أعضاؤه على تبنيو يف 1988للمنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم يف ديسمرب 

 1حدود ما تسمح بو إمكاانهتم ادلادية والبشرية.

العديد من مراكز البحوث واجلامعات واجملامع اللغوية مع ادلشروع، وقد تبناه  وقد ذباوبت

م، وكان ىذا بعد الندوة التأسيسية 14/09/2004ريخ اجمللس الوزاري جلامعة الدول العربية بتا

م، وشاركت فيها تسع دول عربية خلصت إىل توصيات ىامة، 2001ادلنعقدة ابجلزائر سنة 

وقرار إنشاء جلنة دائمة لإلشراف ومتابعة ادلشروع وتنفيذه برعاية ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة 

 2والعلوم.

 

 

 

                                                 
 .45م، ص2008عبد اجلليل مراتض، الفسيح يف ميالد اللسانيات العربية، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  1
 .82-80أمحد سلتار عمر، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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 . اللسانية العربيةاجلذور األوىل للدراسات  .2

 .عند العلماء .1.2

كما معروف أن الدراسات اللغوية العربية جاءت متأخرة مقارنة بغَتىا من األمم         

 1األخرى، فلم يؤثر عن العرب أي نوع من الدراسات اللغوية قبل اإلسالم.

صلد  ، لذلك2تتمظهرالقرآن الكرمي، بدأت مالمح الدراسات اللغوية العربية نزل  نأفبعد 

أن الدراسات اللغوية العربية قد بدأت مع قيام احلركة العلمية يف القرن الثاين ىجري، وأهنا 

 نشأت يف رحاب التحول الفكري واحلضاري الذي أحدثو القرآن الكرمي يف البيئية العربية.

 عند احملدثُت. .2.2

 احلركة اللسانية األوىل عند العرب احملدثُت فيمكن أن ضلصرىا فيما يلي:

 انبثقت عنها: واليت لنهضة الفكرية العربية:ا .1

كان اجلانب اللغوي من أبرز اجلوانب اليت   وقدادلشكلة اللغوية يف ادلرحلة العثمانية:  -

، ما أدى إىل ندرة 3جسدت بوضوح التخلف الفكري واالضلطاط الثقايف يف تلك ادلرحلة

 4الكتب.

                                                 
 .82ادلرجع نفسو، ص 1
 .12ره، صعبد الصبور شاىُت، مرجع سبق ذك 2
، 1حافظ إمساعيل علوي، اللسانيات يف الثقافة العربية ادلصادرة، دار الكتاب اجلديد ادلتحدة، بَتوت، لبنان، ط 3

 .21م، ص2009
 .21حافظ إمساعيل علوي، مرجع سبق ذكره، ص 4
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( Napoléon Bonaparteمحلة انبليون ) شكلتإرىاصات التغيَت:  -

م البداية الفعلية النفتاح الثقافة العربية 1801-798م على مصر 1821-م1769

فقد شكل القرن التاسع عشر ابلفعل، منعطفا حامسا  ، وعلى العموم1على الثقافة الغربية

يف تكوين الفكر العريب احلديث، إذ وجد ىذا األخَت نفسو أمام ضرورة القيام دبشاريع 

 2ادلستوايت مجيعا. إصالحية كربى على

األمر أساسا ابلًتمجة، وتعليم  وتعلقهضوي: دبظهرات اإلصالح اللغوي الن جوانب من -

اللغة العربية وتيسَتىا، وكذا نقد النحو العريب، فقد مت دخول كثَت من العلوم وادلعارف 

اجلديدة إىل حقل الثقافة العربية أو على األصح دخوذلا من جديد كالطب والطبيعيات 

  3الرايضيات.و 

 ادلرحلة االستشراقية: .2

كانت مالمح التحديث اللغوي ظهرت مع بعض اللغويُت النهوضيُت العرب   ذاإ

"كإبراىيم اليازجي" و "رفاعة الطهطاوي" و "جرجى زيدان"، فإن االنفتاح الكلي على الثقافة 

م جملموعة من 1907 الغربية والدراسات اللغوية الغربية خباصة كان مع انتداب اجلامعة ادلصرية

                                                 
 .22ادلرجع نفسو، ص 1
، القاىرة، 1النشر والتوزيع،  مطابع دار اذلندسية، ط فاطمة اذلامشي بكوش، نشأة الدرس اللساين العريب احلديث، ايًتاك 2

 .14م، ص2004
 .07مصطفى غلفان، اللسانيات يف الثقافة العربية احلديثة، حفرايت النشأة والتكوين، ص 3
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ادلستشرفُت للتدريس يف قسم اللغة العربية، فكانت الفرصة لإلصالح على مبادئ علم اللغة يف 

 مفهومو احلديد.

ولكن بعد انتشار الفتوحات اإلسالمية، واختالط العرب ابألعاجم امتزجت                

ة، فأخذ ومنها فقط ما ىم يف األلسن، واختلطت اللغات، فصعب على ادلعاجم فهم اللغة العربي

 حاجة إليو وأمهلوا ما ليس ىم يف حاجة إليو.

واستمر األمر على ما ىو عليو حىت انقضاء عصر الصحابة، فجاء عصر التابعُت الذين 

حاولوا إكمال مسَتة الصحابة، ولكن ما انفك زماهنم ينقضي إال وقد انتشر اللحن والفساد 

ما كان من كبار العلماء ادلسلمُت إال االىتمام ابلتأليف يف على اللسان العريب، ف ةوالعجمي

: كتاب التفسَت أليب 1غريب القرآن، فظهرت بذلك العديد من ادلؤلفات يف ىذا اجملال نذكر منها

محزة الثمايل وغَتىا كثَت، وعلى أي حال فمن ادلنطقي أن يكون البحث اللغوي عند العرب قد 

 2ة، أو ما يعرف دبنت اللغة، وأن يسبق ذلك الدرس النحوي.بدأ يف شكل مجع للمادة اللغوي

 

 

 

 

                                                 
 .32حافظ إمساعيل علوي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .136-135مصطفى غلفان، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 مصطلح اللسانيات يف الثقافة العربية احلديثة: .3

عرفت الدراسات اللسانية العربية احلديثة مشكلة جديدة عن ابقي مشكالت اللسانيات 

األخرى عندان، وىي ما يعرف بفوضى ادلصطلح أو تعدد التسميات للمصطلح فقد سار على 

 1ىذا النمط من االصطالح يف أولو وفق قاعدة "ال مساحة يف االصطالح".

مصطلح  ، وأول2(Linguistkظهر مصطلح اللسانيات أول ما ظهر يف أدلانيا )

( linguistique( اإلصلليزي، ومقابال دلصطلح )linguisticsاستعمل مقابال دلصطلح )

وايف عنواان لكتابو الصادر نسبة  الفرنسي ىو مصطلح "علم اللغة" جعلو علي عبد الواحد

 3م.1941

 

                                                 
 .08، دمشق، ص4، ج21وادلصطلح، رللة رلمع اللغة العربية، محأمحد قدور، اللسانيات  1
 .427م، ص1996دمحم مندور، النقد ادلنهجي عند العرب ومنهج البحث يف األدب واللغة، دار النهضة، مصر،  2
 .13457عم، 2005عبد السالم ادلسدي، علم اللغة أو اللسانيات، جريدة الرايض، ادلملكة العربية السعودية، أبريل،  3

http// : llriy.cc/60162-httpriy.cc/60162.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة.
 

 ~ أ ~
 

 :مقدمة

إن اللغة واحلاسوب أصبحا يف العصر احلايل صنوين ال يفًتقان، إذا أصبحت الدراسات 

اللغوية ادلعاصرة تعتمد اعتمادا مباشرا على احلاسوب وبرارلو ادلتطورة، وأنظمتو ادلختلفة وألن 

 اللغات العادلية أحرزت هنضتها اللغوية ابستعمال األنظمة والربامج احلاسوبية وألن األمم ينبغي

ادلعاصر وتربزه، وألن اللغة العربية حباجة إىل  حباضرىاأن تتشبو بًتاثها فتحافظ عليو، وتفتخر 

جهد مّوحد حىت تعود إىل دور الزايدة نظرا دلا تتمتع بو نظرايهتا اللغوية مبيزات أصلية راسخة، 

 العاا  ااززايري هللا ووألن اللغة ال تستمر إال ابستمرار ىويتها، أطلق عبد الرمحن احلاج صاحل رمح

 الذي أطلق مشروع الذخرية اللغوية. ادلسلم

العالمة الذي يعترب أيقونة العلم العريب وميثل الرمز وادلرجعية الكاملة ألجيال ىو 

اللسانيات ااززايرية والعربية عامة والبحث العلمي على وجو اخلصوص، فقد هنل من الًتاث 

الثقافية وقد اطلع على التيارات من مجيع األقطار  وتشرب بعلومو فتعددت روافده ومرجعياتو

 العادلية.

وىذا ما متثل يف مشروعو الذخرية اللغوية العربية الذي ميثل فرصة حقيقية السًتجاع اذلوية 

 العربية األصلية وحتويل الواقع البحثي يف الوطن العريب من واقع مستهلك إىل واقع منتج.

ىو الوسيلة اليت تعرب عن ادلفاىيم والدالالت  وادلصطلحفاللغة تنمو بنمو مصطلحاهتا، 

ادلختلفة يف مستوايهتا األربعة: )الصوتية والصرفية والنحوية والداللية(، وتطور أي من لغات العاا  

 وسعة انتشارىا ينبثق ابلضرورة من تطور مصطلحاهتا، ومدى شيوعها على ألسنة الناس.



 مقدمة.
 

 ~ ب ~
 

خاص البحث يف ىذا ادلوضوع ابلذاتية وأخرى ميكن تصنيف الدوافع اليت من أجلها 

موضوعية، فأما الدوافع الذاتية فتتمثل أساسا إلعجايب مبا قدمو عبد الرمحن احلاج صاحل يف رلال 

التكنولوجيا، وىو ما أمساه مشروع الذخرية اللغوية، من األسباب كذلك ىو الرغبة يف التطلع 

وم الذي يعتمد على التكنولوجيا وتتمثل الدوافع على كتب يف ىذا اجملال، ولتقدم التعليم الي

ادلوضوعية يف إثراء رصيدان ادلعريف فيما خيص اللسانيات احلاسوبية وعالقتها ابلبحث اللساين 

اللغوية، إذ لو أمهية كبرية  العريب مع اكتشاف خبااي ادلوضوع، وكونو موضوع جديد على الساحة

 يف احلاضر وادلستقبل.

ثنا ادلوسوم بــــــ: مشروع الذخرية اللغوية العربية، أن نتطرق إىل سنحاول من خالل حب

ادلوضوع وتتوسع فيو ابلوصف والتحليل طازلني اإلدلام بكل جوانب اإلشكالية اليت تقوم عليها 

دراستنا ىذه واحملددة على النحو اآليت: ما معٌت مشروع الذخرية اللغوية، وإىل أي مدى تعود 

 فكرة ادلوضوع؟

 ىذا اإلطار سنحاول اإلجابة عن رلموعة من اإلشكاليات منها:ويف 

 ما مفهوم حوسبة ادلعجم العريب وواقعو؟ .1

 مفهوم مشروع الذخرية اللغوية وأىدافها وأمهيتها؟ .2

 وكيف ميكن تطبيقها؟   مصدر فكرة مشروع الذخرية اللغوية؟ىو ما  .3

 ما منهج عبد الرمحن احلاج صاحل يف البحث العلمي؟ .4

 



 مقدمة.
 

 ~ ج ~
 

نذكر على سبيل من خالل ىذه اإلشكاليات حبثنا يف الدراسات اليت سبقت موضوعنا 

ادلثال أطروحة دكتوراه العلوم يف اللغة واألدب العريب بعنوان "اازهود اللسانية عند عبد الرمحن 

احلاج صاحل )قراءة يف اآلاثر وادلنهج ومواطن االجتهاد(" صاحبها سعاد شرقاوي، جامعة 

م، ومذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف علوم 2112ورقلة، مت مناقشتها سنة قاصدي مرابح 

اللسان العريب بعنوان "اازهود اللسانية عند الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل" من خالل حبوث 

 م.2112ودراسات يف علوم اللسان، صاحبها وردة سخري اازامعة ابتنة، سنة ادلناقشة 

 فصلني مصدورين مبقدمة.قسمنا حبثنا إىل مدخل و 

 معنون بــــــ قضااي اللسانيات يف مؤلفات عبد الرمحن احلاج صاحل ويتضمن األول الفصل :

 مبحثني:

 : عنوانو قراءة يف كتب عبد الرمحن احلاج صاحل.األول ادلبحث

 : حتت عنوان منهج عبد الرمحن احلاج صاحل يف التأليف.الثاين ادلبحث

  مسيناه حوسبة ادلعجم العريب يف ظل مشروع الذخرية اللغوية العربية: الثاين الفصلأما 

 وتتضمن كذلك مبحثني:

 : عنوانو حوسبة ادلعجم العريب والقضااي ادلعاصرة.األول ادلبحث

 عند عبد الرمحن احلاج صاحل )مشروع الذخرية اللغوية(. التطبيقية : اازهودالثاين ادلبحث

 جبملة من النتايج اليت استخلصناىا. وختمنا حبثنا



 مقدمة.
 

 ~ د ~
 

اعتمدان يف حبثنا على ادلنهج الوصفي التحليلي، ألن الوصف ىو عماد الدراسات اللغوية 

احلديثة، وكذا التحليل من خالل حتليل رلموع ادلعطيات اليت وردت ضمن اازانب النظري من 

 آراء لسانية ولغوية سلتلفة تتعلق ابدلفاىيم واألىداف.

على رلموعة من ادلراجع ادلتخصصة "أمحد سلتار عمر" يف كتابو "صناعة ادلعجم  استندان

" للحاج صاحل، و"شرف الدين علي حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية"احلديث"، كذا كتاب 

 الراجحي" يف علم اللغة عند العرب ورأى علم اللغة احلديث".

جوانب اإلشكالية، ومن خالل القيام أما الصعوابت فكانت كثرية تتمثل يف اإلدلام بكل 

هبذا البحث يتبني لنا أن ادلوضوع حديث ا  تنجز فيو دراسات كثرية، من الذين لديهم زلاوالت 

أما على شكل زلاضرات، أو مقاالت، أو مداخالت يف مؤمترات، كما أثر سلبا عامل الوقت، 

 وصعوبة احلصول على ادلصادر وادلراجع.

 ازهد الذي بدلناه يف صورتو النهايية آملني أن نستفيد ونفيد.تلك إشارة موجزة إىل ا

 



 

 

 : قراءة في كتب عبد الرحمن الحاج صالح.األول المبحث

 بحوث ودراسات في اللسانيات العربية. .1

 السماع اللغوي عند العرب )مفهوم الفصاحة(. .2

 ودراسات في علوم اللسان.بحوث   .3

 منطق العرب في علوم اللسان.  .4

 الخطاب والتخاطب )في نظرية الوضع واستعمال العربية(. .5

 : منهج الحاج عبد الرحمن صالح في التأليف.الثاني المبحث

 خصائص عامة لمؤلف اته: .1

خصائص منهجه في البحث اللساني 



 قضايا اللسانيات في مؤلف ات الحاج عبد الرحمن صالح.                  الفصل األول:                                   
 

~ 12 ~ 
 

 .قراءة يف كتب عبد الرمحن احلاج صاحلادلبحث األول: 

 .حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية .1

دراسات الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل يف اللسانيات العربية وتكنولوجيا اللغة رلموعة 

من البحوث ادلتصلة ابللسانيات، وىذا ما ربدث عنو يف كتابة "حبوث ودراسات يف علوم 

 م، د.ط.2112اللسانيات العربية"، اجلزء األول، موفم للنشر، اجلزائر، 

بُت فقو اللغة وعلم اللسان وكانت  والفوارقاحلديثة  يتناول األصالة والبحوث اللغوية

 اةضلالفصاحة نغم أكثر القبائل، وتتضح عند اللغويُت اجلامعيُت لدواوين العرب وقد اعتمد 

العرب األولُت على الشعر الفصيح والقرآن الكرمي وكالم العرب الشفوي، واطّرد ىذا التصور، 

مث أخذ كثَت من ادلتأخرين مثل ابن مالك يف االعتماد على الشاذ من الشواىد وىي أبيات مل 

 ربصل عليها إمجاع يف صحة روايتها، كما حدث يف الرواية عند النحاة األولُت.

عبد الرمحن احلاج صاحل أن يكون النحو العريب متأثرا ابدلنطق اليوانين فهو وينكر الدكتور 

 1يف جوىره لغوي عريب زلصن، ويتحدث عن مستلزمات بناء قاعدة آلية للمفردات احلاسوبية.

وينتقل إىل احلديث عن قضااي اللغة العربية، ويف مقدمتها قضية ادلعجم العريب 

اللغوي وأصالة الفكر العريب، ويتحدث عن الكتابة العربية، وادلصطلحات وما يلزمها من البحث 

االبتدائي والثانوي ومع  وحل مشاكلها مع بيان األسس لتطوير تدريس اللغة العربية يف التعليميُت

 العناية يعلم تدريس اللغات وبيان كيفية البحث العلمي.
                                                 

 .17م، ص2117، موفم للنشر، د.ط، اجلزائر، 1عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، ج 1
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يب والقياس واللفظة، يف النحو العر  اويتحدث عن ادلدرسة اخلليلية احلديثة وتشعيباهت

والصوتيات اخلليلية ومكانتها من النزعات يف اللسانيات احلديثة، ويعترب احلاج صاحل  والعامل

( Métathéorieالنظرية اخلليلية احلديثة امتدادا للنظرية العربية القدمية، أو نظرية اثنية )

ظرية اخلليلية األوىل... على حد تغيَته: ذلك ألهنا يف الوقت نفسو تنظَت وحبث يف األسس الن

وقراءة جديدة ذلذا الًتاث وإعادة صياغة دلفاىيمو األساسية ومقارنتها دبا توصل إليو البحث 

 1اللساين احلديث.

ال يوجد عند سيبويو، وميتنع تقدمي ادلعمول على عاملو  ويالحظ أن مصطلح اجلملة

 وجواز التقدمي والتأخَت على ما سواه، ويعرض منطق النحو العريب والعالج احلاسويب للغاب.

وتصل مع الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل إىل هناية الفصول عن قضااي الًتمجة 

ر إىل نقل ادلراجع العلمية على نطاق واسع، وادلصطلح العريب ومشاكلها، أما قضية الًتمجة فتفتق

وادلوجود منها ال ينبغي حباجات األمة العلمية ويكفي أن تعرف أن اجملموعة األوروبية تًتجم 

كتاب، ويفضل ىذه احلركة األوروبية العمالقة أمكن ألورواب أن تسيطر   511شهراي أكثر من 

 على العلم احلديث.

مشروع الذخَتة  -جبانب كل ىذه األعمال-احلاج صاحل كما اقًتح الدكتور عبد الرمحن 

اللغوية الذي يتيح للباحث نصوصا ومعلومات سريعة متضمنا أمهات ادلراجع القدمية واحلديثة 

                                                 
دمحم خيضر، ع 1 ، بسكرة، 17بشَت ابرير، أصالة اخلطاب يف اللسانيات اخلليلية احلديثة، رللة العلوم اإلنسانية، جامعة 

 .13م، ص2115فيفري 
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وسلتلف ادلعاجم السابقة والقدمية واحلديثة وسلتلف ادلعاجم السابقة والعصرية وقد أتى دبباحة 

 1اجلهد العلمي الرائع.جديدة مل يسبق إليها، وىو مشكور ذلذا 

على ثالث زلاور أساسية، ومل زبتلف يف مضموهنا  واجلزء الثاين من ىذا الكتاب، موزع

عن زلاور اجلزء األول، وواصل فيو الباحث بسطو لبعض قضااي اللغة العربية، واللسانيات اليت 

ربدث عنها يف اجلزء السابق، فاحملور األول من ىذا اجلزء خيص النظرية اخلليلية، ويف احملور الثاين 

العربية، واحملور الثالث خصصو احلاج صاحل للحديث عن استمر حديثو عن بعض قضااي اللغة 

قضااي الصوتيات العربية والفونولوجية، ويف األخَت ختم احلاج صاحل كال من اجلزأين بفهرس 

  2للمراجع، وآخر للموضوعات.

 .السماع اللغوي عند العرب )مفهوم الفصاحة( .2

ىو أول حلقات سلسلة علوم اللسان، والذي مث فيو عرض ادلنهجية ادلتبعة يف وضع 

ادلعطيات األساسية يف عمل النحاة األوائل يف مجع، وتصنيف اللغة، وجاء يف مقدمة ىذا 

الكتاب التعريف جبمهور القراء ادلوجو إليهم ىذا العمل، وما ميكن استفادتو منو يف دراسة 

األساسية اليت تبٍت عليها الًتاث اللغوي العريب، مث عرض منهجو يف تعاملو  النظرايت، وادلفاىيم

مع ىذا الًتاث، ومنهجية نقذه، وقدم ذلك يف شكل أصول التزم هبا، ودعا الباحثُت يف الًتاث 

                                                 
 .18ع سبق ذكره، صعبد الرمحن احلاج صاحل، مرج 1
 .19عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 2
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اللغوي إىل إتباعها، مث وضع خطة سَت كتابو اليت ربط فيها أجزاء الكتاب هبدف مستقل لكل 

 1منها.

اء عبارة عن أبواب، حيث وزّع ىذا الكتاب على أبواب أربع: فالباب األول وىذه األجز 

تناول فيو الفصاحة العفوية، وحقيقتها من حيث ادلفهوم، مث تطور ىذا ادلدلول عند اللغويُت، 

وكذلك تطور ىذا ادلفهوم عند البالغيُت، وعرض ادلقاييس العلمية ذلذه الفصاحة، وما حلقها من 

أخرين، أو من احملدثُت، ويف الباب الثاين من ىذا الكتاب تناول قضية ىامة زيف من قبل ادلت

العربية السائدة، وأثبت  زبص ما افًتضو يف حقيقة اللغة األدبية ادلشًتكة واختالفها عن اللهجات

أسطورة، وكّذب تلك األقاويل أبدلة عقلية واترخيية، وركز يف ردة على ادلستشرقُت قبل  أن ذلك

ألن احملدثُت كان موقفهم نتيجة أتثرىم آبراء ىؤالء ادلستشرقُت، مث خاسبة، نستطيع  احملدثُت،

القول بشأهنا أن احلاج صاحل جعلها دعما ألدلتو، أكثر منها تلخيصا حلديثو يف قضية اللغة 

األدبية ادلشًتكة، مث خالصتو اليت فسر فيها بعض الظواىر الصوتية العربية عند قبائل معينة، 

ها ابلنظام الصويت والصريف، ويف الباب الثالث ربدث عن السماع اللغوي العريب، من وعالقت

حيث زلتوى ادلسموع وخصائصو، ليستخلص بذلك مبادئ السماع عند النحاة األوائل، ويف 

الباب الرابع واألخَت تطرق إىل التحرايت اللغوية ادليدانية اليت قام هبا النحاة، ومنهاجها بوصف 

احثُت من حيث التحري اللغوي ادليداين، وأيضا تقنيات الكتابة، مث اخلاسبة اليت خلص منهجية الب

                                                 
عبد الرمحن احلاج صاحل، يراجع مقدمة كتاب السماع اللغوي العلمي عند العرب )ومفهوم الفصاحة(، موفم للنشر، د.ط،  1

 م.2117اجلزائر، د.ط، 
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فيها أىم ما جاء يف أبواب ىذا الكتاب، مث أهنى كتابو ابلفهارس: فهرس األعالم، وفهرس 

 1ادلراجع، وفهرس ادلواضيع.

 .حبوث ودراسات يف علوم اللسان .3

ميثل ىذا الكتاب أول جزء من سلسلة من الكتب ستصدر يف ميادين زبص العلوم 

اللسانية وىي رلموعة من البحوث والدراسات يف سلتلف اجملاالت العلمية ادلتخصصة، وبعضها 

وبعضها  -وىي أكثرىا–ألقيو يف ندوات علمية يف الشرق والغرب، وبعضها نشرت ابلعربية 

 يزية.ابللغة الفرنسية أو االصلل

 علم ، إىل2من بُت ىذه الدراسات زبص ابلذكر األبواب والفصول اليت كتبها كمدخل

اللسان احلديث وقد نشرت مخس دراسات منها يف رللة اللسانيات الصادرة يف اجلزائر والبقية 

هللا.  سيتم نشره إن شاء 

نود مث اليوانن مث وأوذلا يتطرق إىل اتريخ العلوم اللسانية يف العامل، ما كانت عليو عند اذل

 العرب وما آلت إليو يف أورواب خاصة ابتداء من النهضة األوروبية يف القرن السادس عشر.

واثنيها يعاجل ما ظهر يف القرن التاسع عشر من البحوث اجلديدة يف علم النحو ادلقارن، 

ب سيطرة الذي ربول يف النصف الثاين من ىذا القرن إىل دراسة اترخيية لأللسنة، وىذا بسب

النزعة التارخيية التطورية على مجيع العلوم اإلنسانية االجتماعية يف ذلك الوقت، وحاولنا أن نبُت 

                                                 
 عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره. 1
 .15مرجع سبق ذكره، صعبد الرمحن احلاج صاحل،  2
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أن لفظة التطور كانت تدل يف احلقيقة ويف أول األمر، على ادلرور من الطور البدائي إىل طور 

وىو يرادف اآلن رلرد  النظام ادلتطور، وىو خطأ وزال ىذا ادلفهوم بزوال سيطرة النزعة التارخيية

 التحول عرب الزمان فيما يرجع إىل اللغات خاصة )ربول من لغة إىل لغة أخرى(.

والثالثة من ىذه الدراسات تعاجل نشأة اللسانيات احلديثة يف القرن العشرين بظهور 

 النصف األول من القرن وحلقة براغ وتالىم آخرون، يف هناية ديسوسَتالبنيوية وزعمائها أمثال 

 العشرين وىم الذين أطلقوا على ىذا ادلذىب اسم البنيوية.

وأحلق هبذا الكتاب عددا من البحوث وملخصا لرسالتو وتعليقات ابللغات األجنبية، 

 1م.1966ألقيت يف مؤسبرات دولية أو نشرت يف رلالت أوروبية منذ سنة 

 . منطق العرب يف علوم اللسان .4

م، وىذا الكتاب يشكل احللقة الثانية يف سلسلة علوم        2118نشر يف اجلزائر سنة 

اللسان، وىي حلقة موصولة بسابقتها، فبعد أن مشلت احللقة األوىل عمل النحاة يف مجعهم للغة 

من خالل السماع، وزلاولة إبراز ادلعطيات األوىل لعمل النحاة، وما قد يثبت اجلانب العلمي يف 

هم ىذا، فإن ىذه احللقة انتقل فيها احلاج صاحل إىل ربليل ىذه ادلعطيات، ودعم ما يربىن بو عمل

كتابو منطق العرب يف علوم اللسان على   بٌتعلمية عمل النحاة أثناء مجع اللغة وتصنيفها، حيث 

ح رلموعة أدلة تبُت الوسائل العقلية ادلتبعة يف مجع النحاة األولُت للغة، واجتهد يف توضي

الغموض حول ىذه الوسائل، حيث بدأ كتابو ىذا دبقدمة طويلة نوعا ما، واليت ابتدأت من 

                                                 
 .16عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 1
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الصفحة السابقة من ىذا الكتاب، وانتهت يف الصفحة الثانية والثالثُت منو وقد ذكر يف ىذه 

ادلقدمة أن اعتماد النحاة على الوسائل العقلية يف حبوثهم، قد شكل غموضا أمام النحاة 

من خالل ىذا ادلؤلف وذيلها خبطة سَت الكتاب، ووضح  وقد اجتهد يف رفع اللبس احملدثُت،

فيما ما تناولو يف األبواب األربع ذلذا الكتاب، حيث أن الباب األول خصصو دلسألة أتثر النحو 

العريب ابدلنطق األرسطي، وحبث يف حقيقة بعض ما جاء يف النحو العريب، وما نسب إىل ادلنطق 

لباب الثاين تناول فيو مناىج ادلشاىدة، وتدوين اللغة واألسس النظرية اليت بنيت األرسطي، وا

عليها، وحاول أن يبُت أن أكثر ادلفاىيم والطرائق اليت جلأ إليها النحاة القدامى، ىي من جوىر 

رايضي، أما الباب الثالث فقد بُت فيو كيفية استنباط النحاة ألصول العربية موضحا منهج 

لباب الرابع عاجل ابلتفصيل عملية التجريد عند ويف ا 1سائلو التقنية ومقتضياتو،عملهم، وو 

النحاة، وتطرق إىل القياس النحوي واالستدالل، مث جاءت خاسبة ىذا الكتاب، وقد أورد 

  الباحث فيها تلخيصا ألبواب الكتاب.

 .اخلطاب والتخاطب )يف نظرية الوضع واستعمال العربية( .5

ىذا الكتاب ىو احللقة الثالثة يف سلسلة علوم اللسان، ورغم أهنا حلقة موصولة بسابقاهتا 

من حيث ادلوضوع العام، وىو علوم اللسان، إال أننا صلدىا منفردة من حيث تركيز الباحث يف 

 ىذه احللقة على جانب اخلطاب خالفا للحلقة ادلاضية، اليت كان الًتكيز فيها على البٌت النحوية،

وىذا التفرد فرضتو طبيعة ادلوضوع، الذي كان يف ىذا الباب، والذي خيص اخلطاب، ويتعرض 

                                                 
 .33-32م، ص2111عبد الرمحن احلاج صاحل، منطق العرب يف علوم اللسان، دار راجعي للنشر، د.ط،  1
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إىل جهود العلماء العرب ضلويُت وبالغيُت، وحىت الفالسفة منهم إلثبات قرب أقوال العلماء 

العرب من نظرايت ىذا ادليدان احلديث، وىو اخلطاب وكما جرت العادة يف كل الكتب، صلد 

نية، وفيها قدم احلاج صاحل موضوع الكتاب، وىو اخلطاب، وىو خيص الكالم دامقدمة يف ب

اجلاري ابلفعل على األلسنة، وما ميكن أن يكون نظرية لغوية عربية، اختص هبا علماء اللغة 

العرب النحويون منهم والبالغيون، وأىم ما تتصف بو ىذه النظرية ىو التمييز بُت اللغة، وبُت  

 1يف التخاطب.كيفية استعماذلا 

تطرق يف ىذه ادلقدمة إىل ادلفاىيم األساسية دلواضيع حديثة يف ىذا الكتاب، ابلنشر و 

والتعريف وىي: الكالم، والوضع واالستعمال، ويف آخر ادلقدمة وضع اخلطة اليت سار عليها يف 

الكتاب، ومشلت أىم ما جاء يف أبواب الكتاب، حيث أن الباب األول خيص مفهوم الوضع 

لغوي عند النحاة، وعلماء األصول، والباب الثاين ربدث فيو احلاج صاحل عن مفهوم ال

 2االستعمال يف مقابل الوضع، ويشمل الكالم ومكوانتو اخلطابية.

أما الباب الثالث فقد ربدث فيو احلاج صاحل عن اإلهبام كصفة الزمة لألوضاع وخاصة 

 تنفرد هبا اللغة عند النحاة.

أما الباب الرابع فقد تناول فيو احلاج صاحل ادلوضوع األساسي ذلذا الكتاب، اللفظ 

وادلعٌت يف كل من الوضع واالستعمال، مث الباب اخلامس وقد تناول فيو احلاج صاحل مفهوم اخلرب         

                                                 
 .35عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 1
الرمحن احلاج صاحل، اخلطاب والتخاطب )يف نظرية الوضع يف االستعمال(، ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبعية، د.ط،  عبد 2

 .18م، ص2113
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اج واإلنشاء، كمعان للكالم، وكأفعال للمتكلم يف كالمو، ويف الباب السادس واألخَت قارن احل

صاحل بُت ما اقًتضو يف نظرية اخلطاب العربية، والنظرايت الغربية احلديثة يف اخلطاب، مث اخلاسبة 

اليت ضمنها ملخصا دلوضوع الكتاب مقسم حبسب أبوابو الست، ويف آخر الكتاب وضع 

  1فهارس لو، ومشلت فهرس ادلراجع، مث فهرس األعالم، مث فهرس ادلوضوعات.

 .احلاج عبد الرمحن صاحل يف التأليفمنهج : الثاين ادلبحث

 :خصائص عامة دلؤلفاتو .1

ميكن استخالص بعض خصائص منهج احلاج صاحل يف التأليف، من خالل تصفحنا لكتبو 

 ادلطبوعة خاصة، ابإلضافة إىل مقاالتو ادلشهورة، ونذكر منها:

 :ربط الًتاث ابلتكنولوجيا والعلوم الدقيقة 

 2ادلعاصر أمام ربدايت العصر.اللغة العربية والبحث العلمي  -

 3اإلطار التجرييب النظري لنحو اخلليل وبسيويو. -

 4ادلعجم العريب والتكنولوجيا الدقيقة. -

 دور النظرية اخلليلية احلديثة يف النهوض ابلبحوث احلاسوبية اخلاصة ابللغة العربية. -

 

                                                 
 .19-18عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .125عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .59ادلرجع نفسو، ص 3
 .167ادلرجع نفسو، ص 4
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 1حوسبة الًتاث العريب واإلنتاج الفطري العريب يف ذخَتة زلوسبة. -

 2احلركة والسكوت عند الصوتيُت العرب وتكنولوجيا اللغة احلديثة. -

 األسس ادلنطقية الرايضية للتحليل النحوي الصريف عند اخلليل. -

 3مفهوم وجوه التصرف عند اخلليل والعاملي يف الرايضيات احلديثة. -

ن خالل ىذه العناوين اليت ربط فيها الباحث بُت الًتاث اللغوي العريب، وكلمة م

تكنولوجيا وبعض العلوم الدقيقة والعصرية كالرايضيات واحلاسوبيات، وصلدىا وردت كلها يف ال

زلور حديثة عن ترقية اللغة العربية، وىو بذلك يكشف عن منهجو اللساين يف قصور ربدايت 

راىنة للغة العربية، لبلوغ نضجها العلمي وادلناسب لعصرىا، وصلده دعا إىل االستعانة ابحلاسوب 

ديث العمل  ادلعجمي، وما ميكن أن يستفاد منو يف سهولة ىذا العمل وسرعتو، وكذلك لتح

، أيضا قام الباحث دبقارنة 4القدرة العظيمة على دمج اآلالف من الكتب، أو أي نوع من الربامج

احلركة والسكون عند الصوتيات العربية بنظرة علمية، زبتلف عن النظرة الغريبة، وكذلك يف ربط 

اخلليلي  ابلرايضيات، إثبات ذلذه العلمية من خالل التحليل النحوي والصريف، ادلبٍت على النحو 

  مفهوم وجو التصرف وربطو دبفهوم العاملي يف الرايضيات احلديثة.

 :خصائص منهجو يف البحث اللساين .2

                                                 
 .148د الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، صعب 1
 .175ادلرجع نفسو، ص 2
 .68ادلرجع نفسو، ص 3
 .167ادلرجع نفسو، ص 4
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 أوال: توخي ادلنهج العلمي:

يف  واليت جعلتو ينخرط من خصائص البحث اللساين احلديث، ادلنهجية العلمية الصارمة،

مصاف العلوم الدقيقة، وصلدىا حققت ادلوضوعية يف ىذه الدراسة، ولقد حاول احلاج صاحل 

توخي ادلنهج العلمي يف حبثو اللساين من خالل حرصو على رلموعة من العوامل، تذكر منها ما 

 أييت:

 ومنها:: نذكر منها ما جاء يف بعض كتبو، يقًتح أصوال وأسسا وقوانُت علمية

 1أصول البحث العلمي يف الًتاث كما جيب أن تكون يف نظران. -

 األسس العلمية واللغوية لبناء مناىج اللغة العربية يف التعليم ما قبل اجلامعي. -

 2القوانُت العامة اليت أثبتها اللسانيات شلا ال جيوز للمريب أو ادلدرس اللغة جهلو. -

 اثنيا: منهج تعليمي:

 الكتب وأتسيس اجملالت، والنشر فيها: أتليف .1

: "والذي نقصده من ورقتنا ىو أن تساىم ولو مسامهة متواضعة يف ادلعلومات تبسيط .أ 

 3اختصار ىذه الطريقة، وتوفَت اجلهود ما أمكن".

 4سد الفراغ يف ادلؤلفات اللسانية العربية. .ب 

                                                 
 السماع اللغوي العلمي عند العرب. 1
 .181عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .231عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .18مرجع سبق ذكره، صعبد الرمحن احلاج صاحل،  4
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 االستطراد والشرح يف كتاابتو..2

 :التنبيو .أ 

"ينبغي للمبٌت الذي خيوض ىذا العلم ألول مرة أن ينتبو إىل التباس خطَت  يف قولو:

 جدا".

 التوسع يف الشرح: .ب 

التوسع يف الشرح والتفصيل مسة واضحة يف منهج احلاج صاحل دالة على خاصيتو           

يف مجيع  التعليمية، خاصة يف حديثو عن النظرية اخلليلية احلديثة، ويظهر ىذه اخلاصية يف اعتماده 

 كتبو.

 تعانة ابخلطط وادلخططات والرسومات.االس .ج 

 اثلثا: مشاركتو يف ادلشروع احلضاري العادلي:

 مشروع الذخَتة العربية: .1

تقدم الذخَتة خدمات جليلة، فهي شبكة غَت زلدودة من شبكات االتصال، واليت تربط 

مركزاي بواسطة نظم الكثَت من الشبكات احلاسوبية يف سلتلف أضلاء العامل بعضها ببعض ربطا ال 

متغَتة ابستمرار، وأن ميزة العمل هبذه الشبكة يف أن تقنياهتا ذبعل العربية تعيش اتصال متعددة 

 1عصرىا، وتبلغ ألىلها ولغَت أىلها.

 التعاون الدويل: .2

                                                 
 .76م، ص2111صاحل بلعيد، دار ىومة، د.ط،  1
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وىذا ما ضلاول أن ننجز جزءا منو يف جامعتنا ابالشًتاك مع بعض الباحثُت يقول: "...

 1العرب يف ادلشرق ابلتعاون مع ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم بصفة خاصة".

 مشاريع ادلعاجم العربية: .3

مشاركة يف مشاريع معاجم قومية عصرية، ومها ادلعجم التارخيي، للدكتور احلاج صاحل 

 ومعجم الرصيد اللغوي.

  

 

                                                 
 .159عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 .حوسبة ادلعجم العريب والقضااي ادلعاصرةادلبحث األول: 

 .مفهوم ادلعجم )لغة واصطبلحا( .1

 :لغة .أ 

إن كلمة معجم يف الكتب الًتاثية ىي عبارة عن مصدر مأخوذ من مادة "عجم" وجدرىا 

يف اللغة الغموض واإلهبام؛ إذ صلدىا يف لسان العرب: َعَجَم والَعَجُم،  ، وىي تفيد[ع.ج.م]

وخبلفو عريب...، والَعَجُم مجع أْعَجْم الذي ال يفصح... واألعجم الذي ال يفصح وال يبُت  

 ، وقال الشاعر:1كبلمو، ومؤنثو َعْجَماْء، ورجل َعَجميّّ من جنس الَعَجْم وَأْعَجَم يف لسانو ُعْجَمة

 ـــــــــٌم وال عــــَـــــــــُربٌ ــــــــــــار ميـــــّـــــــــــــــــة إن شـــــــــــاغفـــــــــــــنا           وال يــــــــرى مثلـــــــها ُعجــــْــديــــ

                والفعل من "َعْجٌم" ىو "َأْعَجم"، وعجم الرجل: صار أعجم، أو يف لسانو 

لصبلة النهار َعْجَماْء إلخفاء  ، ويقال:2واستعجمت الدار عن جواب السائل سكتتعجمة، 

 القراءة فيها.

ويكتسب ىذا اللفظ معٌت آخر جديد، ىو السلب واإلزالة والنفي، وىذا إذا أدخلنا 

على الفعل "عجم" مهزة النفذية، ليصبح "أعجم"، ألن صيغة "أفعل" قد أتيت يف بعض األحيان 

لو كانت يف أصلها لئلثبات، فيقال: أعجمة احلرف أي بّينتو، إذا وضعت نقطة للّسلب حىت 

                                                 
دمحم بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة "عجم"، دار صادر، بَتوت، ج مجال 1 م، ص 2005، 10، ط10الدين 

50-51. 
اخلليل بن أمحد الفراىيدي، العُت، مادة )عجم(، تح: مهدي ادلخزومي، إبراىيم السامرائي، مطابع الرسالة، الكويت،  2
 .238م، ص1990، د.ط، 1ج



 الفصل الثاني:                                            حوسبة المعجم العربي في ظل مشروع الذخيرة اللغوية العربية.
 

~ 58 ~ 
 

سوداء عليو وأْعَجَمْت الكتاب: أزلت استعجامو ونقطتو على سبيل السلب، ويقال: أشكيت 

ا َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنَـُّهْم يـَُقوُلوَن ِإّنََّ  ﴿، وكقولو تعاذل: وشاكيتزيدا أي أزلت لو عما يشكوه، أو أزلت لو 

ْلِحُدوَن ِإَلْيِو َأْعَجِميّّ َوَىَذا ِلَساٌن َعَريِبّّ ُمِبٌُت ) ومعناىا أكاد  ،1﴾(١ٓٔيـَُعلُِّمُو َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي يـُ

أظهرىا وأزيل إخفاءىا ومسوا حروف اذلجاء بــــ: "حروف ادلُْعَجْم"، عرف ادلنًتوك منها بغَت 

بواحدة يف أسفلو، و"اخلاء" بواحدة يف أعبله،  وإعجام، فإنك إذا عمدت إذل "اجليم" وأعجميت

وتركت "احلاء"، علمت أبهنا ختتلف عن احلرفُت اآلخرين، وكذلك األمر ابلنسبة لــــ "الباء" 

 2و"التاء" والثاء" والدال، و"الذال"... فاعجامك ذلا يزول اإلهبام واألشكال.

ا ادلفهوم، لكن إذا كان من غَت والواقع أننا ال نعلم بدقة مىت أطلق لفظ "معجم" على ىذ

ادلمكن معرفة أول من استخدمو يف الداللة على كتاب أُّلف هبذا الشكل، وال معرفة أول كتاب 

مسي هبذا االسم، فيكاد يكون رجال احلديث ىم السباقون إذل أتليف الكتب كما يعّدون أول من 

البخاري أول من استعملها وكان استخدام لفظة "ادلعجم" وليس علماء اللغة، وقبل: أن اإلمام 

يقول فيو: "ابب تسمية من مسي  ذلك يف كتابو "اجلامع الصحيح"، دلا جعلها يف عنوان من تغيَته

هللا على حروف ادلعجم"، ويقصد أبيب عبيد  من أىل بدر يف اجلامع الذي وضعو أبو عبيد 

 3نفسو.

                                                 
 .103سورة النحل، اآلية  1
 .51-50، ص1ن منظور، لسان العرب، مادة "عجم"، جاب 2
م، 1984، بَتوت، 4إمساعيل بن محاد اجلوىري، الصحاح، مقدمة، تح: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للمبليُت، ط 3

 .39ص
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 :اصطبلحا .ب 

 1.«ديوان دلفردات اللغة مرب على حروف ادلعجم»أنو 

مرجع يشتمل على مفردات لغة ما مرتبة عادة ترتيبا ىجائيا، مع ترتيب كل منها »أنو 

وذكر معلومات عنها من صيغ، ونطق، واشتقاق، ومعان، واستعماالت سلتلفة ومثال ذلك: 

 2.«"ادلعجم الوسيط" جملمع اللغة العربية ابلقاىرة

وا أسبق يف استخدام لفظ معجم من ورمبا كان مثَتا لبلنتباه أن علماء احلديث النبوي كان

اللغويُت، فقد أطلقوه على الكتب ادلرتبة ىجائيا اليت جتمع أمساء الصحابة ورواة احلديث ويقال 

أن البخاري، كان أول من أطلق لفظ معجم وصفا ألنو كتبو ادلرتبة على حروف ادلعجم )ولد 

ىـــــ( "معجم          307-ىـــ210ن علي )ىــــ(، ووضع أبو يعلى أمحد ب256ىـــــ وتويف 194البخاري 

 3ىــــ( "معجم احلديث".317الصحابة"، ووضع البغوى )تويف 

وعلى كل حال فإن ىذا ادلفهوم يبقى خارجا عن إطار ما نقصده ضلن كلمة "معجم" يف 

دمحم رشاد احلمزاوي أبنو ) ترلالنا ىذا، بل يتعلق يعلم ادلعجميا  مدونةالنظري، وعرفو أيضا 

Corpus)  بنوع ما من الًتتيب والتعريف، وقد ادلفردات ادلعجمية يف كتاب مرتبة ومعرفة

تكون ادلفردات ادلدونة، مفردات مؤلف من ادلؤلفُت مثل معجم اجلاحظ، أو معجم ابن خلدون 

وقد تكون مفردات اللغة يف فًتة من فًتات حياهتا مثل "معجم عربية القرن الثالث ىجري"، أو 
                                                 

 .51-50ص صم، 2010نوفمرب، 14دار دعوة، ، 1ادلعجم الوسيط، رلمع اللغة العربية ابلقاىرة، مادة "عجم"، ج 1
 . 284م، ص1984، 2رلدي وىبة وكامل ادلهندس، معجم ادلصطلحات يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان، انشرون، ط 2
 .23م، ص2009، 2أمحد سلتار عمر، صناعة ادلعجم احلديث، جامعة القاىرة، عادل الكتب، ط 3
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علم من العلوم مثل "معجم الطب" أو فن من الفنون مثل "معجم البناء"، وقد مصطلحات 

يكون ىذا الكتاب ذا منحى استيعايب  يراد بو مجع ما استطاع ادلؤلف مجعو من مفردات اللغة 

اليت عرفت يف االستعمال مثل "لسان العرب"، "البن منظور" و "القاموس ايط"، للفَتوز 

ى ادلعجم هبذا ادلفهوم مصطلح "القاموس" ويقابلو يف الفرنسية مصطلح أابدي، ويطلق البعض عل

(Dictionnaire( ويف االصلليزية مصطلح ،)Dictionary.)1 

 .مفهوم حوسبة ادلعجم العريب وواقعو .2

دل يكن دخول العرب رلال حوسبة ادلعجم العريب حديثا، إذا كان أول دخول ذلم يف 

ل عقد ادلؤدترات والندوات العادلية والعربية، ويعد على سبعينات القرن ادلاضي، وذلك من خبل

رأس ادلشتغلُت حبوسبة الدراسات اللغوية الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل الذي قدم عدة أعمال 

 2حول العبلج اآلرل للنصوص العربية، وغَته.رائدة 

عن حوسبة ادلعجم العريب، فأدى ىذا االرتباط إذل ظهور  فك الدراسات اللسانيةتندل 

نتائج ملموسة على شكل ادلعاجم، وأاتح استعمالو للباحثُت وادلتعلمُت، ألهنا تساعد على 

تسهيل معجمية الرصيد اللغوي العريب، ويكون يف حافظات بررلية جاىزة للتسيَت على وفق 

اء، والوصف، والتعدد الدالرل، والتوزيع اللغوي ادلطلوبة، من انحية اإلحص الربامج ادلعجمية 

                                                 
 .08-07ص م،1997، بَتوت، 1إبراىيم بن مراد، مقدمة لنظرية ادلعجم، دار العرب اإلسبلمي، ط 1
 .169-168ص .م2009، 2، جامعة القاىرة، عادل الكتب، طأمحد سلتار عمر، صناعة ادلعجم احلديث، 2
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أو االصطبلحي، واجملاالت الببلغية واالتصالية  الصويت أو الصريف أو النحوي أو الببلغي

 1األخرى.

ويعد ىذه ادلرحلة مع حوسبة ادلعجم رأى خرباء احلاسوب توصيف الربامج اليت يتم من 

د عليو الدارسون، من خبلل العودة إذل ادلادة          خبلذلا بررلو ادلعجم، ألهنا األساس الذي يعتم

ادلعجمية، فيجيب فيها أن يعتمد احلاسوب على قواعد االشتقاق، اليت تتحصل من توليد مجيع 

القياسات مع اشتقاق ومزيد ومصادر، فضبل عن حتديد صيغة الفعل بصورهتا النحوية ادلعروفة 

إذل الضمائر ادلختلفة، مع حتديد نوع  يا صور إسناده)الفعل ادلاضي، وادلضارع، واألمر(، مراع

الفعل من انحية صوره الصرفية ادلعروفة: )الفعل الصحيح، وادلقتل، وادلهموز، وادلضعف( 

وغَتىا، مراعيا صور تثنيتو ومجعو، وليس ىذا فحسب، وإّّنا يكون توصيف ادلعجم للكلمة 

الصريف، واحلقل النحوي، واحلقل الدالرل، العربية من عدة تقول، ىي: احلقل الصويت، واحلقل 

واحلقل اإلحصائي وال فرق يف ىذا التوصيف بُت االسم والفعل واحلرف والصفة والظرف أو أي  

 2كلمة أخرى.

يعد ادلعجم اآلرل مبختلف مستوايتو مصدرا مهما لدراسة اإلنتاجية الصرفية للغة          

تفق خرباء احلواسيب على وجود نوعُت اثنُت من العربية، وعبلقة الًتابط األخرى، ويكاد ي

 ادلعاجم اآللية العربية مها:

                                                 
 مستقبل اللغة العربية: حوسبة ادلعجم العريب ومشكبلتو اللغوية والتقنية أّنوذجا. 1
 .56م، ص1993-ىــ1413، 504العدددمحم علي الزركان، اللسانيات وبررلة اللغة العربية يف احلاسوب، رللة ادلنهل،  2
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 إذ يتضمن ىذا ادلستوى تقدمي وصف ادلعجم اآلرل للمفردة يف مستواىا اإلفرادي :

 صوري للمفردات ادلكونة، للغة حول الكيفيات اليت ترسم هبا احلروف ادلؤلفة للوحدة

ادلعجمية مع وصف دقيق حول كيفية نطق الكلمات واحلركات اليت حتدد رسم ادلتوالية 

 اللغوية، وتقدمي كل ادلعلومات ادلرتبطة ابلقيم الصرفية والنحوية والداللية.

 ىو تكميلي للمعطيات اليت تسجل للمفردة  :ادلعجم اآلرل للمفردة يف مستواىا الًتكييب

م يف ىذا ادلستوى تقدمي كل ادلعطيات اللغوية اليت ديكن ، إذ يتييف مستواىا االنفراد

أن تكشف ادلفردة من خبلل ما يقتضيو ادلستوى الًتكييب، الذي يعطي للمفردة 

  1وظيفتها اللغوية ادلناسبة يف سائر السياقات ادلختلفة.

 .قاعدة ادلعطيات: مفهومها، خصائصها، أنواعها، ودورىا يف صناعة ادلعاجم .3

برانركيمادا تعريفُت إجرائيُت، يرسم من خبلذلما احلدود الفاصلة بُت ادلفهومُت يقًتح 

 حيث يقول:

حتدد قاعدة ادلعطيات أبهنا جهاز أو عتاد حاسويب، نتاج جتميع ادلعطيات، أحدااث )واقعا(  

كانت أو معلومات، تشًتك يف خاصية مشًتكة أال وىي أهنا تكون مسجلة على احلاسب وفق 

ظيم والًتتيب والتنفيذ )اإلدخال( ادلضبوطة، وأن برانمج أو برامج ادلعاجلة أو قواعد التن

 االستفسار )ادلساءلة( ختضع بشكل خاص ذلذه القواعد.

                                                 
 .46م، ص1990دمحم احلّناش، رللة التواصل اللساين، اجمللد الثاين، العدد الثاين،  1
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أن قاعدة ادلعطيات فكرة متبدلة أو اتفهة من حيث ادلبدأ، ولكن ما يهم ادلعجمي بشكل 

 دوج:أساسي ىو العتاد ادلز 

و العناصر النصية العادية، النصوص الطبيعية، فمن جهة ىناك النصوص )النصوص أ

ادلواد ادلعجمية...اخل(، ومن جهة أخرى، ىناك رىان خوارزميات ادلساءلة أو االستفسار 

)الربامج، ادلعاجم اوسبة أو احلاسوبية، أنظمة التوثيق(، واليت انطبلقا منها تصبح ادلعاجلات أو 

ومستوى  على أن درجة تعقيدىا حتدد نوعية 1غاية،التحليبلت اآللية للنصوص سهلة ومتيسرة لل

 تطوير النتائج اصل عليها.

وابلنسبة لؤلعمال ادلعجمية، أن التحليبلت تنقسم إذل نوعُت: التحليبلت البسيطة من 

النوع التسلسلي التعاقيب، دتكن من الكشف أو استكشاف ادلتتاليات أو تبلزمية الكلمات 

زيعات، وتواردت(، والنوع اآلخر من التحليبلت ديكن من احلصول حسب ترتيبها يف اخلطاب )تو 

قوالت أو الرباديغمات ادلعجمية...اخل، يعترب تنتمي إذل ىذه األصناف، وادل إذلعلى العناصر 

ادلعجم االلكًتوين إذن مبثابة قاعدة معطيات معجمية قابلة لبلستخدام الوظيفي كمحرك حبث 

 2الشابكة.ابلنسبة لربامج اللسانيات على 

 

 

                                                 
 .12-11م، ص 2012، جامعة سعد دحلب، البليدة، اجلزائر، أفريل12اباب أمحد عبد اللطيف، الصوتيات، العدد 1
 .12ادلرجع نفسو، ص 2
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 . أصناف قاعدة ادلعطيات ادلعجمية اآللية .4

تنقسم قواعد ادلعطيات اآللية إذل أصناف وأّناط، كل صنف منها لو خصائصو الذاتية 

 اليت يتقامسها مع الصنف اآلخر، نذكر منها ما يلي:

بنوك ادلعطيات أبهنا رلموعة من األدوات والتقنيات اليت  حتددادلعطيات ادلعجمية:  بنك .أ 

 لى اإلصلاز ادلعجمي، وتتسم ابلسمات التالية:تقبل التطبيق بسهولة ع

  :ادلعجم األحادي أو الثنائي أو ادلتعدد اللغة، اللغوي أو ادلوسوعي  يتضمناإلجبارية

ضلوية صرفية )فعل، العام أو ادلتخصص )جذور، عبارات، حكم وأمثال...(، معلومات 

نوع...طريقة النطق، إمبلء(، وىي رلربة لبلستفادة من تقنية ادلعلومات وما ينتجو من 

 إمكانيات وافرة فيما يتصل ببنوك ادلعطيات.

 :بنوك ادلعطيات ببنيتها العبلقية أو الًتابطية، وىذا ما يسمح بتمثيل  تتسم البنية

 ادلعلومات بشكل أوضح وأدق.

التحليبلت  ، بنوكا نصية سلتصة موجهة خلدمة1طيات ادلعجمية يف أساسبنوك ادلع وتعد

ادلعجمية، وىي كما يظهر من تسميتها تعٍت ابلعتاد احلاسويب الذي يستجيب دلطالب ادللفوظات 

بنوعيها ادلكتوب وادلسجل ذات اخلصائص خارج لسانية اليت تؤشر وحتدد ضوابط اإلنتاج، 

 والغاايت، والنقل، وسلتلف التأليفات ادلمكن قيامها بُت ىذه العناصر برمتها.

                                                 
 .13ادلرجع نفسو، ص 1
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ل جتميعا ألكرب عدد من دتث(: Les Banques de Textesالنصوص ) بنك .ب 

النصوص ادلتضمنة جلميع أصناف األشكال والصيغ والواثئق ادلكتوبة أو ادلنسوخة 

 وادلضبوطة وفق ادلعايَت اليت حتقق مطالب اجلماعة ادلستعملة.

(: Les Bases De Données Textuellesقاعدة ادلعطيات النصية ) .ج 

ادلعطيات النصية مكوان مهما وأساسيا يف ادلعاجلة اآللية للغات الطبيعية  بنوك تعترب

 1والسيما احلوسبة ادلعجمية، إّنا تستجيب دلطالب العتاد احلاسويب واللساين.

 .قضااي حتدايت حوسبة ادلعجم العريب .5

شلا الشك فيو أن كل فكرة تولد يف العصر احلديث تواجو مبجموعة من التحدايت، ويراد 

ىذه التحدايت إفشال الفكرة ووأدىا قبل انتشارىا، لذلك صلد من حياول الًتكيز على ىذه  من

التحدايت، وزلاولة تغذيتها، وىذا حال حوسبة ادلعجم العريب، إذ صلد أن ىناك حتدايت تقف 

 بوجو بررلتو، وديكن أن أوجز ىذه التحدايت مبا أييت:

 : الداللية التغَتات .أ 

تتبدل وتتغَت من معجم آخر،  اللغوية يف االستعمال الدالرل، إذ صلد أهنا تتفق ادلعاجم دل

ومن ذلك: معاجم فقو اللغة، ومعاجم ادلعاين، ومعاجم الببلغة، فتتفاوت الداللة فيها، فضبل عن 

تفاوت الداللة بُت ادلعاجم اجملموعة الواحدة، ويعتمد ىذا اختبلف اللغويُت وادلفسرين يف النظرة 

ادلعٌت اللغوي، وتباين مواقفهم ومناىجهم يف النظر إذل اللغة، إضافة إذل ذلك ما تركتو إذل فكرة 

                                                 
 .14-13د عبد اللطيف، مرجع سبق ذكره، ص اباب أمح 1
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النظرة الفعلية وادلنطقية من أثر واضح عند العلماء، ومنهجهم يف تناول الفروق، القًتان 

 1حدوثهما ابلظروف اللغوية عامة وابلتطور الدالرل خاصة.

  :وضع ادلصطلحات وتوليدىا .ب 

صطلحي واحدا من األعمال الرائدة اليت ترقد اللغة خيزين من الكلمات، العمل ادل يعد

، ولعل واحدا من رلاالت ادلصطلح ىو ادلصطلح اللساين، إذ جيب ألنو يواكب التطور والعلم

تطويره ووضع ادلعاجم احلديثة لو لتمكنو من موافقة حوسبة ادلعجم، ألن االفتقار إذل الدقة 

صطلح أىم ما تعاين منها احلوسبة، إذ يعاين ادلصطلح من "تعدد والوضوح واالكتمال يف ادل

ادلقاببلت يف ادلعاجم وادلؤلفات وادلًتمجات وتبقى زلاولة التمييز واالختبار بُت ادلقاببلت أو 

زلاولة التوفيق بينها من أصعب ادلشكبلت اليت تواجو ادلعجمي والدارس وادلؤلف العريب، وال 

ادلصطلح ادلفضل وادلصطلح ادلقبول، فادلصطلح ادلفضل ىو ادلصطلح حل ذلا إال إبتباع مبدأ 

ادلوصى بو، وادلصطلح ادلقبول أو اجملاز ىو ادلصطلح الذي ديكن أن نعده مرادفا للمصطلح 

 2ادلفضل".

النامجة عن التباين يف  التقييسولكي تتغلب على ىذه ادلشكلة، علينا حتديد معوقات 

 ألجنيب الواحد، وىي:ادلقاببلت العربية للمصطلح ا

  االشتقاقية ادلختلفة مقاببلت للمصطلح األجنيب. الصيغاستعمال 

                                                 
م، 2001، 73، العدد19طيبة الشذر، الفروق الداللية يف الًتاث اللغوي، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، الكويت، سنة 1

 .65ص
 .114-113م، ص1998دمحم حلمي ىليل، ادلصطلحات اللسانية ومعامجها احلديثة، جامعة تشرين البلذقية، نيسان،  2
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 .تباين طرائق النقل للمصطلح األجنيب الواحد إذل العربية 

 .الًتمجة احلرفية للمصطلح من غَت االنطبلق من التصور وراء ادلصطلح 

 .عدم تعيُت احلدود بُت ادلًتادفات وختصيصها 

لواقع ادلعجم العريب إزاء ادلصطلحية واالصطبلحات نستطيع القول: أن ويعد ىذا ادلوجز 

حوسبة ادلعجم تقوم على قواعد الضبط االصطبلحي من نظرايت متعددة ومناىج سلتلفة، تراعي 

 1عديدا من االعتبارات اللغوية والتقنية.

 ب احلاسوب:تعري .ج 

د لغة احلاسوب واحدة من التحدايت ادلهمة اليت تواجو حوسبة ادلعجم العريب، إذ تع

أصبح تعريفو أمرا ملحا يف العصر احلديث، فضبل عن مشولية منظومة اللغة العربية ابحلاسوب، 

والتفكَت العريب ابحلاسوب وتطويره، دتهيدا للنظر يف حوسبة ادلعجم العريب ومشكبلتو اللغوية 

قبل البدء يف مواجهة ىذا التحدي علينا مواجهة التفكَت ابحلاسوب، وزلاولة نشر ثقافة والتقنية و 

 ادلهن واألعمال الكثَتة اليت يقوم هبا.استعمالو من خبلل نشر 

 

 

 

 

                                                 
 . 63-61م، ص1996ادلصطلحي يف الببلد العربية، ادلنظمة العربية للًتبية والعلوم، تونس،  التقييسدمحم حلمي ىليل،  1
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العسَت تقريب احلاسوب، فقد ثبت ابدلمارسة طواعية اللغة العربية لثقافات  ليس من

لمة واجلملة أمر يف ادلعاجلة اآللية للكبلم ادلنطوق، أم يف ادلعلوماتية سواء يف أساليب معاجلة الك

تعامل األجهزة وادلعدات مع احلرف العريب، ولكن ادلهم قابلية اللغة العربية واستطاعتها ادلثلى 

الحتواء النظم احلاسوبية والربرليات، وثبت أيضا سعة ميادين استعمال اللغة العربية يف 

زين والتعليم واإليداع، ولكن ال ديكن للتعريب أن حيصل حىت يواجو ادلعلوماتية، كالتوثيق والتخ

ادلعنيون ابستعمال اللغة العربية يف ادلعلوماتية ىذه ادلشكبلت، شأهنم شأن ادلشتغلُت ابللغات 

األخرى، مثل: اإلشكاليات اليت كانت متمحورة حول احلرف العريب، فأصبحت اآلن متمركزة 

  1حول اللغة ككل.

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

عبد العزيز ادلهيويب، استخدام اللغة العربية يف ادلعلوماتية، نبذة اترخيية ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم، د.ط،  1
 .20م، ص1996تونس، 
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اجلهود التطبيقية عند احلاج عبد الرمحن صاحل )مشروع الذخَتة : الثاين دلبحثا

 .اللغوية(

 مشروع الذخَتة العربية اوسبة أو االنًتنت العريب: .1

طرح فكرة ىذا ادلشروع الباحث اللساين اجلزائري عبد الرمحن احلاج صاحل رئيس اجملمع 

عرض على اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية م، إذ 1988اجلزائري للغة العربية، وذلك سنة 

للًتبية والثقافة والعلوم فوافق أعضاء ىذه اذليئة على تبٍّت ىذا ادلشروع، واتصلت ادلنظمة بعد 

هات الرمسية ادلختلفة واذليئات العلمية العربية ادلعنية ابلًتبية والتعليم العارل والبحث ذلك ابجل

 1يد ىذه الفكرة الواعدة.العلمي إلبداء الرأي يف كيفية جتس

وإدياان منو ابلقيمة الكبَتة ذلذا ادلشروع، عمل على عقد ندوات دولية حيضرىا خرباء 

ادلؤسسات العلمية العربية ومسؤولوىا، الختاذ قرارات ادلشاركة يف العمل وتنظيمو ومتابعتو، وقد 

 2شروع.جتاوبت العديد من مراكز البحوث واجلامعات واجملامع اللغوية مع ادل

 م.14/09/2004وقد تبناه اجمللس الوزاري جلامعة الدول العربية بتاريخ 

 تعريف ومعٌت ذخَتة يف معجم ادلعاين اجلامع:

 .)ذخَتة )اسم 

 .اجلمع: ذخَتات وذخائر 

                                                 
 .80م، ص2003عبد الرمحن احلاج صاحل، منشورات اجمللس األعلى للغة العربية،  1
 .415عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 .ة احلرب من رصاص وقذائف  الذخَتَُة: ُعدَّ

 .الذخَتَُة: ما يعد لآلخرة من األعمال احلسنة 

 ،1ما ُيّدخر من القوت. الذخَتَُة: ُذْخر، ؤنة 

عبد الرمحن احلاج صاحل الذخَتة اللغوية أبهنا بنك آرل من النصوص وىي ليست  يعرف

رلرد مدونة أدخلت يف ذاكرة احلاسوب، وىي ليست كما يقولون بل رلموعة من النصوص أدت 

  2على الطريقة احلاسوبية.

 :أىداف مشروع الذخَتة اللغوية .2

 ما يلي: يهدف ىذا ادلشروع إذل

اصلاز بنك آرل من النصوص العربية القددية منها واحلديثة وكذا اإلنتاج العادلي ادلؤلف 

ابلعربية وخيصص لو موقع يف االنًتنت، وديثل ىذا البنك مصدرا لغواي مهما للغاية، إذ يعد ديواان 

ادلبليُت من  شامبل للغة العربية يضم االستعمال احلقيقي للغة العربية قدديا وحديثا من خبلل

ويرتبط النصوص األدبية والعلمية والتقنية وغَتىا، أو ىو مبثابة "قاعدة ادلعطيات اللغوية" 

ابذلدف اللغوي اجلانب الثقايف "العلمي والًتبوي اليت تتضمنها النصوص"، ألنو جيمع يف زلتواه 

الجتماعية وغَتىا، فيمكن أن مجيع ادلعلومات ادلتعلقة جبميع ادليادين العلمية والتقنية والتارخيية وا

                                                 
 معجم ادلعاين اجلامع، معجم عريب عريب. 1
م، 2005ديسمرب، السنة األوذل، 2عبد الرمحن احلاج صاحل، مشروع الذخَتة اللغوية، رللة اجملمع اللغوي اجلزائري، ع 2

 .288ص
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يرجع إليو للحصول على أي معلومة من ادلعلومات اليت تتضمنها النصوص العربية اوسبة، 

 1وديكن أن يرجع الباحث إذل النص األصلي إذا كان النص العريب مًتمجا.

تعترب الذخَتة كبنك آرل واذلدف الرئيسي دلشروع الذخَتة، ىو أن يتمكن الباحث العريب 

اي كان وأينما كان على معلومات شىت من واقع استعمال العربية بكيفية آلية، ويف وقت وجيز أ

ىذا كلو سيحقق ابصلاز بنك آرل للغة العربية ادلستعملة ابلفعل، يتضمن ىذا البنك أمهات 

 2.الكتب الًتاثية، واألدبية والعلمية، والتقنية وغَتىا

 ادلشروع أن أىم الفوائد اليت ستًتتب على إصلاز الذخَتة ىي: ويبُت صاحب

تناوذلا لبلستخدام احلقيقي للغة العربية من أقدم العصور وحىت عصران احلاضر، ألن  .أ 

 السياقات ىي اليت ستعتمد يف حتديد معاين ادلفردات، وال يكتفي ابدلعاجم ادلوجودة.

والكبَتة لكل ما أنتجو الفكرة العريب  وأعظم فائدة ذلذا ادلشروع ىو الفهرسة الشاملة .ب 

قدديا وحديثا، فاحلاسوب ديكنو أن ديد الباحث ابدلعلومة: وجود الكلمة ومعانيها سياقاهتا 

تكرارىا يف النص أو مجيع النصوص، كل ذلك سيتحقق للباحث يف سرعة قياسية  ومدى

 تقارب سرعة الضوء.

م العربية والدراسات اللغوية عامة، بنك النصوص اآلرل ىو منبع موضوعي وموثق للمعاج .ج 

 فيمكن أن تؤلف أنواع كثَتة من ادلعاجم مثل:

                                                 
عبد الرمحن احلاج صاحل، مشروع الذخَتة العربية اوسبة أو االنًتنت العريب، منشورات اجمللس األعلى للغة العربية،  1

 .80م، ص2003
 .153عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 .ادلعجم خاصة أبمساء األعبلم واألماكن وغَتىا 

 .معاجم فنية يف كل ادليادين 

 .معاجم أساسية ووظيفية لتعليم اللغة العربية 

 .معاجم أللفاظ احلضارة قدديا وحديثا 

 .1معاجم اللغة للطفل العريب 

د مرجعية للهيئات واجملامع اللغوية يف وضع ادلصطلحات واعتماد مقاييس زلددة يف إجيا .د 

 اختيار األلفاظ.

 الدالرل لؤللفاظ. االعتماد على ىذه الذخَتة يف البحث عن التطور .ه 

 بيان أصل الكلمات وأماكن ذكرىا وبيان نظائرىا يف اللغات السامية. .و 

 عصر من العصور. توفَت رصد دقيق وشامل الستعمال العربية يف .ز 

إقامة الدراسات اللغوية والعلمية ادلقارنة يف سلتلف ادليادين حول رلموعة معينة من  .ح 

 ادلفاىيم.

استقبلل سرعة احلاسوب وشليزاتو إلنشاء بنك آرل من ادلعطيات حيتوي على أىم ما وضع  .ط 

 2ابلعربية قدديا وحديثا.

 

                                                 
 .81عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 1
، تكنولوجيا اللغة والًتاث اللغوي األصيل، ادلوسم الثقايف جملمع اللغة العربية األردين، عمان، عبد الرمحن احلاج صاحل 2

 . 114م، ص1985
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 :الذخَتة اللغوية العربية ودورىا يف صناعة ادلعجم .3

يتبٌت الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل مشروعا أمساه "الذخَتة اللغوية العربية"، وىو 

مشروع يسعى إذل االستعانة ابحلاسوب، على وفق متطلبات العصر عن طريق ما يّدخره من 

ويف ىذا السياق نضع بداية تصب أعيينا مقولة علي القامسي اليت بُت فيو منهج بناء  معلومات،

ّن من األفضل أن تنيّب ادلعاجم ادلتعّددة على مدونة معجمية جيدة واحدة ألن أي معجم: )وأ

توفَتا للجهد وصيانة للوقت وختفيضا للنفقات، وذلذا جتد أن ادلؤسسات ادلعجمية العادلية 

الكربى مثل الروس و"أكسفورد" و"وبسًت" تنتج عدة معاجم لتستجيب دلستوايت القراء 

 1نوعة(.ادلتعددة واحتياجاهتم ادلت

اللغوي  ولو عدان إذل معٌت مصطلح )الذخَتة( لغواي لوجدانه ال خيرج كثَتا عن ادلعٌت 

من الذخر،  األصلي، الًتاثي الذي قدمو الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل، فهو لغة "مشتق

، فهو ىنا مبعٌت اإلبقاء ووردت مبعٌت آخر 2حديثا حسنا أبقاه" واجلمع أذخار، وذخر لنفسو

إذل حد كبَت ما ومًتتب عليو عند "د.احلاج صاحل" من تعريف، فجاء يف اتج العروس كما  وافق

أييت: ذخره... يذخر ُذخرا ابلضم، وادخارًا، اختاذه أو اختذه يف األساس خبأه لوقت احلاجة، 

فبهذه التعريفات اللغوية صلد التوافق مع التعريف االصطبلحي، إذ عرفها عبد الرمحن احلاج 

                                                 
 .01علي القامسي، اختصار ادلعاجم: أىدافو وطرائقو، دراسة يف )سلتار الصحاح( للرازي، ص 1

  .http://hews.swalif.com/index.php?id=Mjuwnze5nQموقع الكًتوين: 
 مادة )ذخر(. 15/244لسان العرب:  2

http://hews.swalif.com/index.php?id=Mjuwnze5nQ
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، أي بنك 1هنا: بنك آرل من النصوص القددية واحلديثة )من اجلاىلية إذل وقتنا احلاضر(صاحل أب

آرل حاسويب يسَت على وفق التكنولوجيا )اللسانيات احلاسوبية(، أن اذلدف األساس من عمل 

عبد الرمحن احلاج صاحل ىو مساعدة الباحثُت؛ ولذا فإن القصد منو ىو خدمة وتوفَت كل 

أن جيعل حتت تصرف أي ابحث يف أي مكان وأي وقت مدونة حتوي االستعمال متطلباتو، ذلك 

 2احلقيقي للعربية.

تستخدم اجملامع اللغوية إمكانيات احلاسوب دليكنة معاجم لغاهتا، واليت أصبحت من 

الضخامة حبيث يستحيل حتليل الكم اذلائل من موادىا يدواي، وقد صلحت التقنيات احلديثة 

نشاء القواميس االلكًتونية وىي قواعد ضخمة من البياانت اليت جتمع بصورة عظيمة يف إ

مفردات لغوية وقواعد للغتُت أو أكثر، وىو ما أىلها لتحقيق التواصل والًتمجة بُت شعوب 

 3سلتلفة بواسطة الًتمجة السريعة للنصوص.

يقدم احلاسوب خدمات كبَتة للبحث اللغوي واألديب من خبلل ادلعاونة يف إعداد 

ادلعجمية اليت تقوم على اإلعداد ادلعجمي جملموع الكلمات الواردة يف نص زلدد، وإذا كان 

العريب قد عرف ّناذج من ىذا النوع، تتمثل على الرغم من الفروق يف التوجو وادلنهج يف الًتاث 

 معاجم ألفاظ القرآن الكرمي، مثل: ادلفردات يف غريب القرآن الكرمي، مثل: ادلفردات يف غريب

                                                 
 .113عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .148عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 2
البحث اللساين، ترمجة عن اإلصلليزية سعد عبد العزيز مصلوح، وفاء كامل فايد، اجمللس األعلى  ميلكاافيتش، اجتاىات 3

 .47-46م، ص2000، 2للثقافة، ط
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القرآن للراغب األصفهاين ومثل ادلصباح ادلنَت للغيومي، وىو يف غريب شرح الوجيز لئلمام 

يف ادلقام –ادلدوانت أبنواعها، لو  تالرافعي يف الفقو، فإن التوجو ادلعاصر إلعداد معجميا

طابع عصري شامل خيدم البحث العلمي وديهد ألعمال، وليس مقصورا على انتقاء  -األول

الصعبة أو الغريبة وىي أعمال تدخل يف رلموعة أعمال معاجلة البياانت عن طريق األلفاظ 

 1احلاسوب.

وما قدمو عبد الرمحن احلاج صاحل ىو تصور وضع أّنوذج لساين للعبلج اآلرل للغة 

إذل ىذا األّنوذج لكونو استعماال فعليا ذا خطورة عظيمة، على  -فعبل–العربية، إذ حتتاج العربية 

عبد الرمحن احلاج صاحل فكان البد من استخدام احلاسوب دلا لو من شليزات مواكبة  حد تعبَت

للعصر، كسرعتو اذلائلة وقدرتو الفائقة على التخزين؛ وذلك إلنشاء بنك آرل من ادلعطيات حيوي 

 على أىم ما جيرر ابلعربية شلا لو قيمة علمية وأدبية واترخيية وغَتىا، وأعز ما أنتجو الفكر العريب

 2على مر السنُت. وقدديا وحديثا، وما يستنتج

وأصدر رلمع اللغة العربية معجم ألفاظ القرآن الكرمي وكثَتا من ادلعاجم اجلغرافية 

 3والفلسفية.

                                                 
 .72زلمود فهمي حجازي، البحث اللغوي، دار غريب، القاىرة، د.ط، ص 1
 .409عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .118بق ذكره، صعبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع س 3
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حسب رأي عبد الرمحن احلاج –ىذا فيما خيص ادلعجم اآلرل، أما ادلعجم ارر فسيكون 

االصلليزية، فهو موسوعة حيرر فيها العلماء على غرار ما وضع من الذخائر الفرنسية أو  -صاحل

 حبواث خاصة بكل لفظة، وذلك من حيث ما أييت:

  حتليل دالرل انطبلقا من السياقات وحدىا مبقارنة النص مع العبلقات الداللية ادلخزنة يف

 1القواميس.

 صويت وصريف وضلوي وجيز ابالعتماد على ما ذكره علماء اللغة قدديا مع ذكر  تعليق

 ادلصادر وادلراجع.

 .تعليق اترخيي وفروعها انطبلقا من حتليل النصوص أو ادلقاربة بينها 

 .بيان أصل الكلمة إن كانت من الذخيل، وتكييفها 

 .بيان شيوع الكلمة اجلغرايف حبسب العصور 

 2ات وأضداد الكلمة إن ُوجدْت.ذكر متجانسات ومًتادف 

 عن إسهاماتو يف تطوير العمل ادلعجمي، وذلك بتوجيو الباحثُت والطلبة إذل رلال فضبل

ه( 185خصب للدراسة يعود ابلنفع العظيم، ويعد معجم العُت للخليل بن أمحد الفراىيدي )

تلتو بعد ذلك  أول معجم عريب شامل خترب لو صاحبو الًتتيب الصويت من نظام التقاليب، مث

ىـــــ(، و"البارع" أليب علي القارل 123معاجم أخرى "كجمهرة اللغة" البن دريد )ت

                                                 
 .149عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .138ادلرجع نفسو، ص 2
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ىــــ( 395، "هتذيب اللغة" لؤلزىري و "اجململ" و"مقاييس اللغة" البن فارس )تىـــ(356)ت

ىــــ(، وكذا "اتج اللغة وصحاح العربية" أليب نصر 458"واكم" البن سيده األندلسي )ت

 ،1ىــــ( إضافة إذل قائمة أخرى طويلة نكتفي مبا ذكران منها393مساعيل بن محادة اجلوىري )تإ

ويرى عبد الرمحن احلاج صاحل أنو من غَت ادلمكن اإلحاطة هبذه ادلدونة اللغوية الضخمة اليت 

تضم ادلبليُت من النصوص ألي فرد مهما اجتهد ومهما كانت ادلدة الزمنية اليت يقتضيها يف 

لبحث واجلرد والرصد والتنظيم والتبويب؛ لذلك فإن احلاج صاحل ال يرى حبل يف حتمية العمل ا

اجلماعي الذي يتجاوز كثَت الفرقة الواحدة إذل العشرات من فوق البحث، وال يرى ذلك كافيا 

إال ابالستعانة الواسعة والكاملة ابلعدد الكايف من أجهزة احلاسوب وما حيتاج إليو من آالت 

بية مناسبة، وىذا استحققو قاعدة ادلعطيات النصية ادلسماة قراءة اآللية وبررليات حاسو ال

 2ابلذخَتة اللغوية العربية.

 -حسب رأيو–وقد اقًتح عبد الرمحن احلاج صاحل أشكال ادلعجم اآلرل الذي ينقسم 

دراسة على رلموعات مرتبة أللفاظ الذخَتة، مث إذل معجم موسوعي لغوي خيصص لكل لفظة 

علمية مستفيضة، أما اجملموعات ادلرتبة، فهي عبارة عن جذاذات آلية، كل واحدة منها ختتص 

 بًتتيب معُت على وفق اآليت:

 .)ترتيب أجبدي عام )االنطبلق من األلفاظ 

                                                 
 .139ادلرجع نفسو، ص 1
 .122عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 .)ترتيب أجبدي حبسب رلاالت ادلفاىيم )االنطبلق من ادلعاين 

 ( وجتزأ إذل ترتيبات عدد ادلرات اليت ظهرت ترتيب حبسب تردد الكلمة ،)يف النصوص

 حبسب العصور ويف مرحلة أخرى حبسب ادلؤلفُت وأصحاب النصوص.

  ترتيب حبسب شيوع الكلمة أي ذيوعها يف البلدان العربية يف الوقت احلاضر، ويف كل

 سنة( شلا مضى.50حقبة )

 .ترتيب حبسب العلوم والفنون 

 العملية ادلعجمية، يتمثل يف اخلرائط أشار عبد الرمحن احلاج صاحل إذل عنصر مهم يف وقد

اجلغرافية اليت تبُت ذيوع الكلم العربية يف سلتلف األقاليم والتفرق على تنوعاهتا الصوتية يف 

 1األداء.

 العربية:اللغوية الذخَتة مزااي  .4

يف نظر عبد  إن الرجوع إذل االستعمال احلقيقي ىو شرط ضروري يف صناعة ادلعجميات

الرمحن احلاج الصاحل الذي يعده أصل األصول يف أي حبث يسعى إذل ترقية استعمال العربية، 

ويفي مبحتوى ىذا االستعمال كل النصوص أو أكرب عدد منها، اررة أو ادلنطوقة ابلعربية 

                                                 
 .90عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 1
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الفصحى من مؤلفات ومقاالت وحبوث ودراسات وأشعار وخطاابت مسجلة وغَت ذلك شلا نشر 

 1ذاع بُت الناس.و 

إن مسامهة عبد الرمحن احلاج صاحل يف العمل ادلعجمي ال تنفصل عن مساعيو اليت تسعى 

إذل إجياد أفضل الطرق لنشر اللغة العربية وجعلها اللغة ادلستعملة ابلفعل، لذلك رأى يف 

 2حات.االستعمال مقياسا موضوعيا ال يستغٍت عنو اللغوي أو االختصاصي ادلهتم مبيدان ادلصطل

بعد أن الحظ أن الباحثُت اللغويُت ال يكًتثون إطبلقا ابالستعمال احلقيقي               

، وبعد 3للعربية، العتقادىم أن يف ذلك خدمة للعاميات، وأن الفصحى ىي العربية ادلكتوبة فقط

القددية  –اقتنع أبن ادلعجم العريب يف زماننا ىذا يعاين أتخرا كبَتا يف العناية ادلستعملة ابلفعل  أن

، على الرغم من أن العلماء العرب القدماء قد أظهروا اىتماما فائقا ابلسماع، ودل واحلديثة

ات يّدخروا ُجهًدا يف تدوين كبلم العرب من شعر ونثر، ودل ينصرفوا عن البحث يف كيفي

االستعمال اليومي للكبلم ودرجة تواتره ومدى توسعهم فيو، وتواصلوا إذل وضع أوصاف غاية يف 

من عدم التأثر، ابلغربيُت  -عبد الرمحن احلاج صاحل–الدقة وادلوضوعية وقد أبدى استغرابو 

َتة منو، ادثُت يف ىذه ادلسألة، ألهنم يعتمدون على ادلطرد يف االستعمال، وينطلقون من عنّية كب

وخيضعوهنا إذل القواعد ادلتعارف عليها يف أتليف ادلعجميات، ويعطى مثاال بذخَتة اللغة الفرنسية 

                                                 
الدين علي الراجحي، يف علم اللغة عند العرب ورأى علم اللغة احلديث، دار ادلعرفة اجلامعية، د.ط، اإلسكندرية،  شرف 1

 .213م، ص2002
سناء منعم، اللسانيات احلاسوبية والًتمجة اآللية، بعض الثوابت واإلجراءات النظرية واإلجرائية، عادل الكتب احلديث،  2

 .178م، ص2015، األردن، 1ط
 .112عبد الرمحن احلاج الصاحل، مرجع سبق ذكره، ص 3
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(TRESORLA LANGUE FRANCAISE اليت تغطي ما استعملو )

 1الناطقون ابلفرنسية مدتو قرنُت من الزمن.

قد ضمت ىذه ادلعجميات موضوعات متعددة، كأمساء اخليل، وخلق اإلنسان 

دلطر...اخل وصنفت حسب ترتيبات سلتلفة متباينة، وليس من العيب إعادة ىيكلة ىذا الزاد وا

اللغوي التارخيي بطريقة حديثة، بل يتوجب علينا ذلك، وىذا ما دعا لو عبد الرمحن احلاج صاحل 

العتماد للغوية، إذ يقول: "وال مانع أن نقوم يف زماننا مبثل ما قام بو ىؤالء العلماء ابايف الذخَتة 

جيب أن ينتهج يف ذلك النهج السليم الذي اتبعو  على قاعدة ادلعطيات النصّية )الذخَتة( إال أنّو

، لكن مع إتباعنا ىذه الطريقة علينا احًتام خصائص اللغة العربية ليصبح 2العلماء  الغربيون

معجميات العمل يف أحسن وجو وأكملو، كما ال ننسى أنو ضمن معجميات ادلعاين ىذه تدخل 

، ألن الكلمة حتتاج إذل حتليل لفهم داللتها 3خاصة ابدلًتادفات واألضداد وىو أيضا مفيد"

 4الداخلية.

 مشروع الذخَتة اللغوية: أمهية .5

للذخَتة العربية أمهية قصوى وىي كما رأينا سلفا، إعداد بنك آرل لكل ما أنتجو الفكر 

 فرد يف الوطن العريب وخارجو.العريب، وما ىو يصدد انتاجا وجعلو حتت تصرف أي 
                                                 

 .209-208فايز الداية، علم الداللة العربية بُت النظرية والتطبيق، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، د.ط، اجلزائر، ص 1
 .682عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .123ادلرجع نفسو، ص 3
عبد القادر الفاسي، أزمة اللغة العربية يف ادلغرب بُت اختبلالت التعددية وتعثرات الًتمجة، دار الكتاب اجلديد ادلتحدة،  4

 .28م، ص2010، بَتوت، 5ط
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إذ يعد ابلنسبة للغة العربية "ديوان العرب" على شبكة االنًتنيت الدولية، أي مدونة آلية 

لكل ما كتب ابلعربية من النصوص األدبية، والعلمية، والتقنية، شلا لو قيمة وما يصدر يف زماننا 

ت وخطب ومداخبلت قيمة من مقاالت إعبلمية )صحفية، وإذاعية، وتلفزيونية(، وحوارا

 ، فكل ىذا يشكل مدونة لغوية دتثل االستعمال احلقيقي للغة العربية قدديا وحديثا.1وغَتىا

إن الذخَتة تقوم بدور موسوعة كأكرب ما تكون يف عصران احلاضر، إال أهنا موسوعة آلية 

يتو، ذلك ديكن أن يرجع إليها أي فرد يف أي وقت، ويف أي مكان خاصة يف مكان عملو أو ب

حتتوي على كل ادلعاجم العربية، ومجيع ادلوسوعات العربية )وما يقابل كل تعريف أو تفسَت  ألهنا

بلغة أجنبية زايدة على العربية(، ابإلضافة إذل ما يصدر من الدراسات والبحوث ابللغة العربية أو 

 ما نقل إذل العربية.

غوية، ىو مشروع لو عبلقة مبشروع يقول عبد الرمحن احلاج صاحل أن مشروع الذخَتة الل

العبلج اآلرل للنصوص العربية، ألنو يهدف إذل ضبط بنك من ادلعلومات اللغوية حيصر أكرب 

عدد شلكن من النصوص ما أنتجو الفكر العريب من اآلداب، والعلوم والتكنولوجيا وغَت ذلك،  

، متوقف أساسا على كما يؤكد أيضا أبن صلاح أي مشروع يهدف إذل عبلج النصوص العربية

إعداد الباحث الكفء، وىذا يقتضي أن يكون الباحث ملما ابلنظرايت اللغوية القددية 

 2واحلديثة، وأبساليب الصياغة الرايضية للمعطيات اللغوية احلديثة.

                                                 
 .412-411عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .95عبد الرمحن احلاج صاحل، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 :ادلعجم ادلفهرس للمصطلحات العربية ادلوحدة سبيل البناء والتوحيد .6

اىتم الباحثون العرب بوضع معاجم للمصطلحات، كما اعتدت اجملامع العربية بذلك، 

الدكتور أمُت معلوف يف النبات ومن الذين نشروا فيها مصطلحات وضعوىا وألفاظا حققوىا: 

وأمساء النجوم والدكتور مجيل اخلاين يف علم الطبيعة، والدكتور داود الشليب يف اجلواىر، والدكتور 

 1ر يف الطب، والدكتور صبلح الدين يف الكيمياء.مرشد خاط

وقد أوضح خليل مردم رئيس اجملمع اللغوي يف دمشق اجلهود اليت بذلت يف توحيد 

ادلصطلح فقال: "وقد حاول رلمعنا معاجلة مشكلة وضع ادلصطلحات العلمية وتوحيدىا ودل أيل 

البحث عن ادلصطلحات جهدا يف االتصال ببعض العلماء خارج سورية للتعاون معهم يف 

واالتفاق على شكلها، واستقر رأيو على ضرورة وضع معجم لغوي جامع، حديث يف ترتيبو 

 2وسعة مادتو واستجابتو دلطالب العصر".

ودل يقتصر ىذا على رلمع دمشق، فقد أدرك اجملمع العلميُّ العراقيُّ أمهية تعريب 

ينها من أداء دورىا فأواله عناية خاصة، وّوجو ادلصطلحات يف تسيَت التعليم ومحاية العربية، ودتك

معظم جلانو العلمية إذل العمل من أجل حتقيقو، واختذ قرارات هتدف إذل تنظيم العمل للوصول إذل 

أفضل  النتائج، فأعدت كل جلنة من جلانو ادلختصة رلموعة من ادلصطلحات العلمية الداخلة 

                                                 
 .132م، ص1983عريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب، رلمع اللغة األردين، عمان، خليفة عبد الكرمي، الت 1
 .75م، ص1957، 1،ج32مردم خليل، نشاط اجملامع اللغوية، رللة اجملمع العلمي العريب، مج 2
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مسًتشدة يف ذلك عريب لكل مصطلح، ضمن اختصاصها، وعملت على اختيار ادلقابل ال

 1ابدلعاجم  ادلتعددة، والقواعد ادلثبتة واإلصلازات السابقة ابإلضافة إذل دراساهتا اخلاصة.

اعتمادا على معطيات الذخَتة العربية، ونظرا دلا تشكلو ىذه ادلعطيات من أمهية كبَتة يف 

مصطلحاهتا بشكل خاص، سأعمل عمل سبيل خدمة اللغة العربية وعلومها بشكل عام، وخدمة 

تقدمي مقًتح دلعجم مفهرس، يكون اذلدف منو توحيد ادلصطلحات العربية حسب حقوذلا العلمية 

ادلختلفة وىذا ادلعجم لو طُِبَق فيساعدان على التخلصُّ من أعراض األزمة ادلصطلحية العربية، 

دلية األخرى، فضبل عن أنو سيعمل لغتنا يف وضعها يف سياقها احلقيقي بُت اللغات العا وسيفيد

على تنقية الدرس ادلصطلحي العريب من مظاىر التشتت والفوضى يف استعمال ادلصطلحات، 

وطرق بنائها وسيوفر لنا معجما حاسوبيا متخصصا يعتمد عليو الباحثون وادلًتمجون يف دراساهتم، 

 2ويكون مرجًعا عربًِّيا سلتصِّا ذلم.

 العمل ابدلعجم ادلفهرس يتطلب القيام بعدة مراحل، وىي: وبذلك، فإن

 اجلمع واحلصر: أوال:

تعد ىذه ادلرحلة األساس الذي سَتتكز عليو ىذا ادلشروع، إذ سيعتمد فيها على ما ىو 

 3مدخل يف مشروع الذخَتة العربية من مثل:

 

                                                 
 م.1982، بغداد، 1العلي أمحد، مصطلحات علمية، ادلقدمة، منشورات اجملمع العلمي العراقي، ج 1
 .07ي، مرجع سبق ذكره، صعلي القامس 2
3

 .08ص علي القامسي، مرجع سبق ذكره، 
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 .القرآن الكرمي 

 .كتب احلديث والسَتة 

 .كتب القراءات القرآنية 

  الفقو وأصولو.كتب 

 .كتب اللغة واألدب 

 .كتب التاريخ واجلغرافيا 

 .كتب احلضارة والفلسفة واالجتماع 

 .معاجم اللغة 

 اثنيا: التصنيف والفهرسة وعمليات اإلدخال احلاسويب:

تتطلب ىذه ادلرحلة إدخال ادلصادر السابقة حاسوبيا، مث إجراء عمليات مسح ضوئي          

تصنيف ادلصطلحات حسب علومها ادلختلفة، وتثبيتها يف فهارسها  ذلا، حبيث يتم بواسطتها

  1اددة حسب ادلواضيع، ويف أثناء ذلك ينبغي االىتمام مبسألتُت:

ادلسألة األوذل تتعلق إبحصائيات حاسوبية زلددة عن ادلصطلح من حيث: عدد تكراره يف  

على ذلك خيتار ادلصطلح            كل مصدر، ومكان ذكره فيها، ونسبة التكرار لدى ادلؤلف، وبناء

ادلوّحد، وأما األخرى: فتتعلق بضرورة وضع مقاببلت للمصطلحات العربية يف اللغات العادلية 

                                                 
دمحم ادلنجي الصيادي، التعريب ودورة يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت،  1

 .31م، ص1982
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حىت يصطبغ ىذا ادلعجم ابلصبغة العادلية، وسيكتفي ىذا ادلعجم مبدئيا ابللغات االصلليزية، 

 يوفره من معلومات للباحثُت غَت العرب.واألدلانية والفرنسية، والفارسية، والًتكية، انىيك عما 

 وعند القيام بعمليات اإلدخال ادلتعلقة بعمليات التصنيف جيب مراعاة ما أييت:

  تصنف ادلعاجم ادلفهرسة للمصطلحات حسب احلقول العلمية ادلختلفة كما ىو مدرج يف

 1( احلقول العلمية.01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .31دمحم ادلنجي الصيادي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 احلقول العلمية. (: ديثل01الشكل رقم )

 الكل.
 اللغة العربية وعلومها.

 اآلداب.
 العلوم الطبّية والصيدالنية.

 الفقو وأصولو.

 أصول الدين.
 القراءات القرآنية.
 العلوم اذلندسية.

 الًتبية وعلم النفس.
 القانون والسياسة.
 العلوم اإلدارية.

 االقتصاد واألعمال.
 والبيئة.الفلك والعلوم الطبيعية 
 اللغات األجنبية.

 ادلعلوماتية واالتصاالت.
 احلضارة والفلسفة واالجتماع.

 الصناعة واإلنتاج.
 العلوم الزراعية واحليوانية.

 التاريخ واجلغرافيا.
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 يف ادلعجم ادلفهرس اوسب يف أثناء عمليات اإلدخال والفهرسة أن ترتب فيو  يفًتض

ادلصطلحات حسب احلروف اذلجائية، وينبغي أن يشتمل على البياانت التالية: اللغة 

ادلراد استعماذلا، البياانت ادلختصة ابدلصطلح من حيث: ترمجاتو، مرادفاتو، أماكن 

 1وىل ىو مستعمل أم مهمل؟ استعماالتو واتريخ ىذا االستعمال،

  عن يوضع يف هناية كل مصطلح خانة سلصصة يذكر فيها ادلصطلح ادلوحد ادلتفق عليو

ويدخل ادلصطلح ادلوحد الذي عن طريقة تتم عملية البحث بعد اتفاق جلنة  مفهوم معُت،

من العلماء ادلتخصصُت، وينبغي االعتماد يف ذلك على تقنيات حاسوبية زلددة حول 

  مدى شيوع ادلصطلح، وسهولتو، وطبيعتو االشتقاقية، وبنيتو اللغوية الصوتية والًتكيبية.

 البحث واالسًتجاع: اثلثا:

العربية يف عمليات ادلعاجلة اآللية للمعجم  اعتمادا مباشرا على سلزوانت الذخَتةسيعتمد 

ىائل من ادلعلومات  ادلفهرس للمصطلحات، وسيساعد احلاسوب كثَتا يف احلصول على كمٍّ 

نتيجة إدخال ادلعلومات السابقة الذكر، كما سيفيدان يف استخبلص وصف زلّدد للمصطلحات 

 لذلك سيحتوي ىذا ادلعجم على رلموعة من اخليارات البحثية: العربية وسبيل توحيدىا،

 

 

                                                 
 .31ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربية، صدمحم ادلنجي الصيادي، التعريب  1
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 من ادلعلوم أن ادلعاجم ادلفهرسة قد جهّزت بناًء على ما         البحث عن ادلوضوع :

سبق، وأدخلت على جهاز احلاسوب حسب ادلوضوعات، وبناء على ذلك سيوفر خيار 

ادلوضوعات العلمية ادلختلفة، البحث عن ادلوضوع ابلنسبة إذل الباحثُت رلموعة من 

 حيث يقوم الباحث بتحديد ادلوضوع العلمّي الذي يريد البحث عنو.

 ستطبق ىذه اخلطوة بعد حتديد ادلوضوع، إذ يقوم الباحث ابختيار :البحث عن اللغة 

اللغة اليت يريد البحث عن ادلصطلح فيها، وتنبغي اإلشارة ىنا إذل أّن اللغات اليت 

 ".العربية، االصلليزية، الفرنسية، واألدلانية، والفارسية، والًتكيبةسيوفرىا ىذا ادلعجم "

 يقوم الباحث إبدخال ادلصطلح الذي يريد البحث عنو، فإذا كان  :البحث عن ادلصطلح

لحات ادلوحدة تكون نتائج البحث كاملة حتت ىذا ادلصطلح ادلصطلح من ادلصط

فإن ادلصطلح  -أي ليس من ادلصطلحات ادلوحدة–ادلوحد، أما إذا كان ادلصطلح فرعيا 

يظهر لك كمرادف للمصطلح الرئيس، مع العلم أبّن ادلصطلحات ستكون مرتبة ىجائيا 

وضوع علمي، فمثبل إذا تبعا آلراء عبد الرمحن حاج صاحل، يف كل معجم مفهرس ألي م

قررت اللجنة العلمية ادلختصة بتوحيد ادلصطلح يف ادلعجم ادلفهرس للمصطلحات يف 

( مصطلحا مّوحدا مقابل احلاسوبضوء مشروع الذخَتة العربية، اعتبار مصطلح )

(، فإّن مصطلح احلاسوب سيكون ىو ادلصطلح الرئيس، computer) ادلصطلح

 1ستكون مصطلحات مرادفة فرعية غَت رئيسة. وابقي ادلصطلحات الدالة عليو
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 ستعطى نتائج البحث وفق خيارات ثبلثة: :نتائج البحث  

 البحث البسيط. -

 البحث ادلتقّدم. -

 البحث التفصيلي. -

ولكل من ىذه اخليارات خصائص معينة، ومعلومات زلددة، فالبحث البسيط مثبل 

ومقاببلتو يف اللغات )اإلصلليزية، الفرنسية، مقتصر على إعطاء نتائج حول ادلصطلح ادلّوحد 

 (.02واألدلانية، والفارسية، والًتكيبة( فقط )كما ىو مدرج يف الشكل رقم 

 

 : البحث البسيط.02الشكل رقم 
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أما البحث ادلتقدم، فإنو سيعطيك عبلوة على ادلعلومات السابقة مرادفات ادلصطلح، أو 

 .(03الشكل رقم كما ىو مدرج يف )ادلصطلحات الفرعية، 

 
 : البحث ادلتقدم.03الشكل رقم 

يف حُت يكون البحث التفصيلي أكثر مشوال، فيعطي إضافة للمعلومات السابقة، أماكن 

ادلرادفات، وأمساء ادلؤلفُت الذين استعملوىا، واتريخ االستعمال، وىل ىي مستعملة أم  ذكر 

 (.04مهملة؟)كما ىو مدرج يف الشكل رقم
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 : البحث التفصيلي.04الشكل رقم 

 :النشر االلكًتوين 

بعد بناء ىذا ادلعجم تصمم صفحة الكًتونية مستقلة لو ضمن صفحات موقع الذخَتة 

العربية ومن ادلمكن أن تعمم ىذه الصفحة على اجلامعات وادلكتبات، واجملامع اللغوية، 

دلعجم ومشروع الذخَتة الذي وادلؤسسات اليت تعٍت ابألعمال ادلصطلحية، حبيث يصبح ىذا ا

 1أسس منو ىو ادلرجع ادلعتمد للفكر العريب ادلصطلحي نظراي وعمليا.
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 :خامتة

 توصلنا من خالل حبثنا إىل التالية:

األوىل للدراسات اللسانية العربية قد ارتبطت ابلقرآن الكرمي، أي تزامنا مع قيام  اجلذور .1

احلركة العلمية والتحول الفكري واحلضاري الذي أحدثه يف البيئة العربية، بغية خدمته 

 واحلفاظ عليه من تسرب اللحن والفساد إليه.

 بـــــ: قد ارتبطت اجلذور األوىل للدراسات اللسانية العربية احلديثة .2

 النهضة الفكرية العربية. -

ادلرحلة االستشراقية وجهود بعض ادلستشرقني يف فتح أبواب التحديث يف بعض  -

 اجلامعات العربية.

 كما ارتبطت إبرهاصات تشكل اخلطاب اللساين احلديث. -

يعد استعمال احلاسوب االلكرتوين يف مجع ادلادة اللغوية وترتيبها وسيلة مهمة يف صناعة  .3

 العريب وحوسبته. ادلعجم

مل يكن دخول العرب رلال حوسبة ادلعجم العريب حديثا، إذ كان أول دخول ذلم يف  .4

سبعينات القرن ادلاضي، ويعد على رأسهم عبد الرمحن احلاج صاحل الذي قدم عدة 

 أعمال رائدة حول العالج اآليل للنصوص العربية.

لعريب وبررلته، وأمهها: التغريات هناك رلموعة من التحدايت اليت تواجه حوسبة ادلعجم ا .5

 الداللية، ووضع ادلصطلحات وتوليدها، وتوظيف التقنيات العصرية، وتعريب احلاسوب.
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مشروع عبد الرمحن احلاج صاحل، قائم على إعادة بعث الرتاث اللغوي العريب، فهو يف  .6

على  حقيقته إعادة تقدمي وتنظيم القضااي اللغوية العربية يف ثوب جديد ابالعتماد

 معطيات النظرايت اللسانية احلديثة، وال يسعى إىل تطويع تلك القضااي للمناهج احلديثة.
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 ملخص الدراسة:

إن اللغح َالحاسُب أصثحا ال ٌقرشفان إرا أصثحد الذساساخ اللغٌُح المعاصشج ذعرمذ  

إعرماد مثاششا على الحاسُب َتشامدً المرطُسج ، َمه ٌزا المىطلق أطلق عثذ الشحمه 

الٌٍُح  الحاج صالح ، مششَعً الزخٍشج اللغٌُح العشتٍح الزي ٌمثل فشصح حقٍقٍح إلسرشخاع

العشتٍح األصلٍح َذحٌُل الُاقع الثحثً فً الُطه العشتً مه َاقع مسرٍلك إلى َاقع مىرح ، 

 َمه ٌزا المىطلق قسمىا تحثىا ٌزا إلى مذخل َفصلٍه مصذَسٌه تمقذمح.

الفصل األَل: معىُن تقضاٌا اللساوٍاخ فً مؤلفاخ عثذ الشحمه الحاج صالح  (1

 ٌَرضمه مثحثٍه : 

 عىُاوً قشاءج فً كرة عثذ الشحمه الحاج صالح  المثحث األَل :/ -

 المثحث الثاوً : ذحد عىُان مىٍح عثذ الشحمه الحاج صالح فً الرألٍف. -

أما الفصل الثاوً: أسمٍىاي حُسثح المعدم العشتً فً ظل مششَع الزخٍشج اللغٌُح  (2

 العشتٍح ٌَرضمه كزلك مثحثٍه 

 ضاٌا المعاصشج المثحث األَل: عىُاوً حُسثح المعدم العشتً َالق -

المثحث الثاوً: الدٍُد الرطثٍقٍح عىذ عثذ الشحمه الحاج صالح )مششَع  -

 الزخٍشج اللغٌُح( 

       تمدمُعح مه الىرائح الرً إسرخلصىاٌا َخرمىا

 :رموز مفتاحية

 حُسثح المعدم العشتً ، اللغح َالحاسُب ، األورشود العشتً.  
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