


 
 

 إنى  ًانذاي أطال هللا فً عًشىًا

 إنى صًجً ًفهزاث كبذي

 "يالك ًبشاء "

 إنى سًح أخً انطاىشة سحًو هللا

 جّذتً انغانٍت، كشٌى، سشٍذ. إنى

 إنى طهبتً األعضاء.

 .أىذي ىزا انعًم 



 
 

كننً ين ي انزيفً بادئ األيش ًقبم كم شًء أشكش ًأحًذ هللا تعانى 

 .إتًاو ىزا انبحث

" بن ٌشٌ جٍالنً" انزي قاو  األستار كًا أتقذو بانشكش انخانص إنى

يساسي انذساسً ًنى ٌبخم عهً بتٌجٍياتو طٌال  بذًسه بتكٌٌنً

 .ًانًنيجٍت انًعشفٍت

كًا أتٌجو بانشكش إنى أعضاء نجنت انًناقشت انزٌن ينحٌا ين ًقتيى 

 إلثشاء ىزا انبحث انًتٌاضع ًتقًٌٌو بًالحظاتيى.

 ًإنى كم ين ساىى ين بعٍذ أً قشٌب فً ىزا انعًم.
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حديثا، يستغل ما توفره التكنولوجيا اؼبتطورة  للسانيات اغباسوبية علما تطبيقياتعد ا
يعية معاعبة آلية، فهي علم حديث يف برؾبة األنظمة اؼبعلوماتية من أجل معاعبة اللغات الطب

يف كتابة النصوص اللغوية كربويلها إُف لغات اغباسب الرقمية لتحليلها  اسوبستخدـ اغبي
اللغة عن طريق اغباسوب يف معاعبة البيانات اؼبتعلقة  ةكن التعبَت عن ذل  بقولنا دراسكيب

 بالذكاء الصناعي.

إُف سبكُت اغباسوب من معاعبة اللغة معاعبة آلية تكشف عن  يسعى ىذا اَّاؿ
نة للغة، كربدد خصائصها اآللية ذات اؼبغزل ألمور معاعبتها آليا كىو دخائل البنية الدفي

 ربويل الوجود اؼبادم للغة إُف نظاـ من البيانات على أساس البطاقات التقنية.

فرع من اللسانيات التطبيقية اؼبتصلة بالذكاء االصطناعي كؾباؽبا كاسع يضم :  كىي
كالًتبية كالتعليم، كالتقنيات اؼبعلوماتية اؼبتقدمة التواصل، ك الكالـ، كالتعدد اللغوم، ك اللغة، 

ة كحبوث االتصاؿ كغَتىا من ؾباالت الدراسة كالتطبيق، كارتباط اللسانيات اغباسوبي
ىتماـ بالدراسات ذباىُت كاؼبتمثل يف اإللتقاء اغباصل بُت اإلباللسانيات التطبيقية أساسو اإل

تخالص نتائج تكوف قاعدة لبناء نظريات قائمة العلمية اؼبيدانية يف ؾباؿ اللغة من أجل اس
على التطبيق كالتجريب، كىكذا أصبح اغباسوب يقدـ خدمات جليلة للبحث اللغوم عن 

 طريق اؼبعاعبة كالتطبيقات اآللية للغة كؾباالهتا.

تعددت ؾباالت تطبيقات اللسانيات اغباسوبية حىت صاغت لنفسها تكنولوجيا 
كسعت إُف تطبيق اللسانيات كالتقنيات اغباسوبية يف صورة  خاصة كىي تكنولوجيا اللغة،
اؼبعاجم اغباسوبية من أىم ؾباالت علم اللغة عدتحيث العديد من اؼبنتجات العملية 

اغباسويب، زبزف على شكل شرائح إلكًتكنية أك كسائط فبغنطة كاألقراص اؼبمغنطة أك 
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اؼبعلومات، اليت تضم ؾبموعة كبَتة من اؼبعاجم الضوئية، كأدل ىذا التطور اؽبائل يف زبزين 
 اؼبفهرسة.

كشرحها  اسوبإمكانات استغالؿ تقنيات اغبيهتم الدارسوف يف ىذا اَّاؿ بعرض 
ت لغة كتوظيفها يف األعماؿ التطبيقية بغية صناعة مصطلحية خاصة، كنشر كتفسَت مفردا

اذبو البحث يف ىذا  الذ ختصاص معُت،إك معاجم مصطلحية متعلقة بعلم أك أ معينة
اؼبيداف إُف كضع قواعد معطيات تقًتح صناعة معاجم إلكًتكنية تتمكن من معاعبة 

الداللية حيث تعد حوسبة ك النحوية، ك النصوص آليا يف صبيع مستوياهتا الصوتية، كالصرفية، 
يف اؼبعجم من أىم ؾباالت علم اللغة اغباسويب كأكثر تلبية للمتطلبات العلمية كالثقافية 

حيث تواجهها صبلة من اؼبشكالت اػباصة بالتنمية اللغوية   الدكؿ اؼبتقدمة يف العاَف اؼبعاصر
حيث يتم عند إدخاؿ اؼبدخل اؼبعجمي يف  ،كالتحليل الصريف كالنحوم كالدالِف للكلمة

َف يتم ك  الكلمة صرفيا ككبويا كدالليا اغباسوب التحصل على عرض معجمي لو، فيتم ربليل
اللسانيات التحديات اليت تواجو  ىذهيف إطار ك  ىذه اآللية عند حوسبة اؼبعاجم، التطرؽ إُف
خاصة اؼبعاعبة اآللية للغة من خالؿ صبيع مستوياهتا الصويت كالصريف كالنحوم  اغباسوبية
لتحقيق  ، تعد اؼبعاجم اغباسوبية مدخال مهما كتوفَت نظم برؾبية ذات كفاءة عالية كالدالِف
 :تتمحور حوؿ التساؤؿ الرئيسي التاِف فإٌف اإلشكاليةمن خالؿ ما سبق  ،ذل 

اللغوية عن طريق عاعبة مشكالت التنمية ما ىو دكر حوسبة اؼبعجم العريب يف م
صياغة بيانات لغوية رقمية مبتكرة تستجيب ؼبتطلبات تكنولوجيا الرقمنة اغبديثة كفق 

توارثناه عن  النمط اػبطي التقليدم الذمريا عن برؾبيات حاسوبية تفاعلية زبتلف جوى
 ؟القدماء ،مع مراعاة ؿبموالت ىذه اؼبعاجم كربليلها صرفيا ككبويا كدالليا
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 ؾبموعة من التساؤالت الفرعية: كيتفرع عن ذل  التساؤؿ

 ؟مستويات اللغويةعاعبة اآللية للمن خالؿ اؼب ىل يتحقق بناء معاجم حاسوبية -
حوسبة اؼبعجم العريب  التنمية اللغوية اليت تواجوكيف يتم معاعبة مشكالت  -

 كتطبيقها آليا؟
 كيقـو ىذا البحث على الفرضيات التالية:

على تتحقق حوسبة اؼبعجم العريب من خالؿ دراسة نظم الربؾبة اآللية كتطبيقها  -
 .اؼبستويات اللغوية

معاعبة  برؾبية حديثة من خالؿ يقـو على نظمؿباكلة بناء معجم حاسويب شامل  -
 .كالتحليل الصريف كالنحوم كالدالِف كالًتصبةمشكالت التنمية اللغوية

ؼبا اكتملت إشكالية اؼبوضوع قسمت حبثي كفق خطة تتكوف من مدخل كثالث 
 فصوؿ:

 بة كاؼبعجم، حوسبة اؼبعجم العريباؼبصطلحات كاغبوستعريف  يوف  تتناكلاؼبدخل 
  كعرض مشكالتو اللغوية .

مباحث: ثالثة  ضمننظم بناء اؼبعجم اغباسويب  إُفتطرقت فيو  الفصل األكؿ
اـ اللغوم للمعجم اغباسويب أما اؼببحث الثآف: فعرضت ظلندرست فيو ا اؼببحث األكؿ: 

فرصدت أىم نظم الربؾبة كطريقة تنظيم قاعدة البيانات نب اغباسويب للمعجم فيو اعبا
 .كعرض اؼبادة اؼبعجمية 

 ل الصريف كطريقة برؾبتو، فأفردتو لدراسةستو اؼبأما الفصل الثآف: فعاعبت فيو 
سم اؼبفعوؿ كالصفة اؼبشبهة يتناكؽبا علم الصرؼ من مشتقات كإسم الفاعل كإ اؼبسائل اليت
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كالصيغة اؼببالغة كالنعت كذكرت بعض الظواىر الصرفية كاإلدغاـ كاإلبداؿ مث تطرقت إُف 
غبقت ىذا اؼببحث بًتصبة لبعض الظواىر الصرفية كىي تعد أحد ، مث أطريقة الربؾبة

 .مشكالت اغبوسبة

، اؼبستول النحوم كطريقة حوسبتو كاف ـبصصا لدراسةما الفصل الثالث:  أ 
كاعبملة مث عاعبت يف  بعض الظواىر النحوية كنظاـ التعليق كأقساـ الكلمفيو  فعرضت 

 حوسبة ىذه الظواىر. اؼببحث الثآف طريقة

ت فيو حوضف بتو،اؼبستول الدالِف كطريقة حوس أفردتو لدراسة أما الفصل الرابع:  
اؼبضامُت اليت يدرسها علم الداللة كيتناكؽبا اؼبعجم كالعالقات الداللية كاغبقوؿ الداللية مث 

  يا.لقمت حبوسبة ىذه الظواىر آ

 حبثي ىذا خباسبة أصبلت فيها أىم النتائج اليت توصلت إليها. كيف األخَت ختمت

كقد اقتضت دراسيت ىذه اؼبنهج الوصفي الذم تتالئم مبادئو مع اؼبستويات اللغوية،  
ضافة إُف ربديد ؾباؿ الدراسة ، إمنية ؿبددةلى كصف الظواىر اللغوية يف فًتة ز كونو يقـو ع

 عجم العريب، فإٌف اؼبنهج الوصفي ىو األنسب إليوكموضوعها بدقة كدبا أٌف البحث يتناكؿ اؼب
كفضال عن ىذا اؼبنهج استعنت أيضا باؼبنهج التحليلي من أجل ربليل الظواىر الصرفية 
كالنحوية كالداللية اليت كردت يف اؼبعجم، كما اعتمدت على اؼبنهج اآلِف كالربؾبية اآللية 

 ؼبدخل.اليت كظفتها من أجل حوسبة اؼبعلومات اؼبتعلقة با

 كقد اعتمدت يف دراسيت على ؾبموعة من اؼبصادر كاؼبراجع أنبها:

 اللغة كاغباسوب لنبيل علي.-
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 اؼبعجم العريب بُت اؼباضي كاغباضر لعدناف خطيب.-

 لساف العرب البن منظور.-

 اؼبعجم العريب بُت اؼباضي كاغباضر لعدناف اػبطيب.-

 اؼبدارس اؼبعجمية لعبد القادر عبد اعبليل.-

 .تألنًتنالتكنولوجيا اؼبعلومات ك  اؼبعجم اؼبوسوعي-

بل   لكن اؼبسألة اليت هبب اإلشارة إليها ىي أنٍت َف أكن السباقة إُف ىذا اؼبوضوع
كانت ىناؾ إشارات كدراسات أخرل كتل  اليت قاـ ُّا جيالِف بن يشو يف مقاؿ ربت 

  :عنواف

جامعة عبد اغبميد بن باديس  "بن يشو حوسبة اؼبعجم العريب،الواقع كاآلفاؽ دجيالِف"-
 مستغاّف .

إضافة إُف إشارات أخرل ىنا كىناؾ جاءت مفرقة يف مقاالت أك ؾبالت مغايرة ؽبذا -
العنواف، أم أهنا َف زبصص لو كإمٌبا أشَت إليها عرضا ضمن مواضيع أخرل تتعلق بالصناعة 

–"حوسبة اؼبعجم العريب  اؼبعجمية كما فعل مثال عبد ا أبو ىيف يف مقالو بعنواف
 " ككذل  "حوسبة اؼبعجم العريب ؼبصطفى جرار".مشكالت التنمية اللغوية

كاؼبالحظ على ىذه الدراسات كلها عدـ استقالليتها يف أغلب األحياف، ككركدىا 
مفتقرة لنماذج تطبيقية توضح أكثر ىذه القضايا إذ جاءت يف شكل كالـ نظرم أك أحكاـ 

ما قادٓف إُف إفراد حبث خاص يكوف شامال لدراسة مشكالت التنمية اللغوية جاىزة كىذا 
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، حبيث يكوف فيو ية حاسوبية دقيقةمادا على برؾبكمعمقا يف عرض مستوياتو اللغوية إعت
كموضوعية، كقد  اؼبستول النظرم مدعما بنماذج تطبيقية حىت يكوف أكثر جدية كدقة

اؼبوضوع لكن َف يشر إليو الدارسوف قبلي كىو ضمنتو أيضا مبحثا آخر يندرج ضمن ىذا 
اؼبعجمية كربليل  وستوياتطريق قراءة يف م التطبيق اآلِف ؼبشكالت التنمية اللغوية عن

 .اؼبعلومات الصرفية كالنحوية كالدالِف

ؽبذا اؼبوضوع أسبابا ذاتية: تتمثل يف رغبيت الشديدة يف  ككانت أسباب إختيارم
البحث كحب التقصي، كمعرفة اغبقائق ال االكتفاء بالدراسات اعبزئية كاألحكاـ النظرية، 

مل كؿباكلة اإلجابة فبقدر ما كاف إعجايب باؼبوضوع كرغبيت يف تقصيو كاف دافعي إُف الع
البن منظور مادة علمية للتطبيق كذل  ؼبا  ،كارتأيت أف يكوف لساف العرب عن إشكالياتو

ربتويو مداخلو اؼبعجمية من معلومات صوتية كصرفية ككبوية كداللية قابلة للتحليل 
 كاإلستنطاؽ.

كاؼبوضوعية ثانيا: تتمثل يف ؿباكلة دراسة ىذه القضية دراسة علمية بعيدة كل البعد 
كاغبجج كالرباىُت، كفق لقواعد  لبناءاعن األحكاـ النظرية اعباىزة، باالعتماد على النقد ك 

جراءات علمية كخطة فبنهجة، تقودٓف إُف معرفة اغبقيقة كرصد دراسة جديدة تسهل على كإ
 الباحث يف اغباسوب عناء البحث يف اؼبعجم.

 ثناء عملي أنبها: أكقد كاجهتٍت صعوبات عدة  

حد ذاتو ألنو هبمع صعوبة العمل اؼبعجمي يف ك  باؼبوضوعنقص دقة اؼبصادر اؼبتعلقة 
، كتشتد ىذه الصعوبة أكثر إذا تعلق اللة كغَتىاو كصرؼ كدبُت مستويات متعددة من كب
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ؾبة إذ تعذر علٌي اغبصوؿ عليها األمر باؼبصادر اؼبتعلقة باإلعالـ اآلِف كنظم الرب 
فة :"الربؾبية اؼبتعلقة باللغة سي ++" ك"كتاب اؼبعاعبة اآللية للغة لسلول ضبادة"، إضامثل

  إُف صعوبة قراءة ما جاء مربؾبا يف قواعد البيانات نظرا غبداثة ىذا اؼبوضوع.

البحث   سبحانو عز كجل على إسباـ ىذا كيف األخَت ال يسعٍت اال أف أشكر ا
، كما أتقدـ بشكر كعرفاف خاص ذا فائدة علمية كمعرفية مستقبال اؼبتواضع كأف يكوف

كأستاذم "دضبآف نور الدين" الذم َف يبخل علٌي ألستاذم اؼبشرؼ "جيالِف بن يشو" 
 بتوجيهاتو كنصائحو القيمة، كإُف كل من ساعدٓف من قريب أك بعيد يف إقباز ىذا البحث.

مع سبنيايت أف يكوف حبثي اؼبتواضع قد حقق كلو القليل من النتائج اؼبرجوة كأف يلقى 
 .قبوؿ اغبسن لدل اعبميع
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 : التعريف بالمصطلحات

اغباسوبية اليت تعٌت بتحويل تعد حوسبة اؼبعجم العريب من أىم قضايا اللسانيات 
الصوتية كالصرفية كالنحوية  بيانات حيث يتم برؾبة اؼبعلومات اللغة البشرية كفق قاعدة

كربويل اللغة البشريةإُف رموزآلية، حىت يسهل ربليلهاك  كالداللية كفق نظم برؾبية ؿبددة
بة كأىم يتسٌت للباحث البحث يف اؼبعجم ،كبالتاِف وبب التعريف دبصطلحات اغبوس

اؼبشكالت اللغوية اليت تواجههاكذكر آليات التحليل الصريف كالنحوم كالدالِف اؼبتعلقة 
  باؼبدخل اوسب:

 :الحوسبة-1

 : لغة  1-1

من الفعل حىسىبى : حسبتو أحسبو بالضم حسبا كحسابا كحسبانا كحسابة إذا 
 عددتو، كأنشد ابن األعرايب: 

 يىا صبيٍلي أىٍسقاًؾ بال  حسابةو 

سيٍقيىا ملي و حيٍسني الرًبىابىةً 
1 

 أم بال حساب كال ىنداز  كهبوز يف حسن الرفع كالنصب كاعبر.

                                                           
نصر الدين بن ضباد اعبوىرم: تاج اللغة كالصحاح العربية، تح: إيبيل بديع يعقوب/ ؿبمد طريفي، دار الكتب   1

 .168: صـ( 1999-ق1420، )1العلمية، بَتكت لبناف، ط
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"كاؼبعدكد ؿبسوب كحسب أيضا، كىو فػىعىله كىو مفعوؿ، مثل نفض دبعٌت منفوض، كمنو 
يضا: ما يٌعد اإلنساف ذل  أم على قدره كعدده، كاغبسب أ قوؽبم ليكن عمل  حبسب

 فاغبسب ىو الكـر كالشرؼ الثابت يف اآلباء كالشرؼ يف الفعل.1من مفاخر آبائو"

كيقاؿ: حسبو دينو ، كيقاؿ مالو، كالرجل حسيب كقد حسب بالضم حسابة، مثل 
خطب خطابة كيقاؿ أيضا إنو غبسن اغًبسبة يف األمر، إذا كاف حسن التدبَت لو كاغًبسبة 

 أيضا من اغبساب مثل القعدة كالركبة كاعبلسة. 

كنقوؿ حسب اؼباؿ 2زىرم حسب يف قولو: "اغبسباف يف اللغة اغبساب"كعرؼ األ
 كل شيء اعتربه كظنو كعٌدىوبالتاِف اغبساب كاغبسبة عدؾ الٌشيء.

، أم حبساب فاؼبعٌت يف ىذه اآلية :  3كقولو تعاُف :" الشمس كالقمر حبسباف"
 .يرسل عليو عذاب حساب ،كذل  اغبسباف حساب ماكسبت يداؾ من عذاب كعقاب

كعرفو الفَتكزبادم يف القاموس ايط: "حسبو، حسبا كحسبانا بكسرىن عده، 
كاؼبعدكد ؿبسوب كحسب ؿبركة كمنو ىذا حبسب ذا، أم بعدده، كقدره، كقد يسكن 
كاغبسب ما تعده من مفاخر آباءؾ أك اؼباؿ أك الشرؼ يف الفعل أك الفعاؿ الصاٌف،أك 

سب أك الكـر ، قد يكوناف ؼبن ال آباء لو شرفاء الشرؼ الثابت يف اآلباء أك اؼباؿ أك اغب
كالشرؼ كاَّد اليكوناف إاٌل ُّم كقد حسب حسابة كخطب خطابة كحسبا ؿبركة فهو 

                                                           
 .168اؼبصدر السابق، ص: 1
هتذيب اللغة، تح: أضبد عبد الرضباف اؼبخيمر، ق(، 370أيب منصور: ؿبمد ابن أضبد ابن األزىر اؽبركم اؼبتوىف ) 2

 .363، ص: 3دار الكتب العلمية، ج
3

 .05 :سورة الرضباف، اآلية 
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، كىكذا يعد اغبسب 1حسب من حسباء كحسب  درىم،كفاؾ ،كشيء حساب :كاؼ"
  الشرؼ يف اآلباء كاؼباؿ كالنسب، كاغبسباف ىو العذاب كالصواعق.

سيب حسىبى   ؿبىٍسوب كاؼبفعوؿ ، حاًسب فهو ، كًحسىبةن  كحيٍسباننا كحىٍسبنا ًحسابنا ، وبى

:  اعبمع (،سمإ: )ًحسبة،قٌدره:  الشَّيءى  حسىب، كأحصاه عٌده:  ككبوىه اؼباؿى  حسىب
 .(سمإ: )حاًسب،اغبسابي :  اغًبٍسبةي ،ًحسىب ك ًحٍسبات

 حاسبة:  كذل  كييسمَّى اإللكًتكٓفٌ  بالعقل ييسمَّى ما أك الكمبيوتر جهاز:  اآلِفٌ  غباسب
 ، كسريعة دقيقة حسابٌية عمليات إلجراء إلكًتكنيًّا يعمل جهاز كىو ، كحاسوب كحٌسابة
 .اغباجة عند كيقدٍّمها ُّا ييغذَّل معلومات باختزاف كذل 

 إصطالحا: 1-2

ىي ربويل اللغة البشرية كاؼبعلومات الصوتية كالصرفية اؼبخزنة يف قواعد بيانات 
اغباسب إُف لغة بشرية تبدك طبيعية كيتضح اؽبدؼ األظبى للحاسب اآلِف ىو تصنيف 

وجود اؼبادم للغة كتتابع منطوؽ عٍت باغبوسبة ربويل الناللغة البشرية كفق نظم الربؾبة  أم 
 . التقنيةن التتابعات على أساس البطاقات مسموع إُف نظاـ آخر مك 

جراءات تعٍت عبارة اغبوسبة التحوؿ من اإل: " عامر إبراىيم قندليجي يعرفها 
كاػبدمات التقليدية كاليدكية اليت تقدمها اؼبؤسسات إُف استخداـ اغبواسيب، اليت تؤمن ؽبا 

                                                           
، بَتكت ق1427-2007(، القاموس ايط، دار الكتب العلمية، ط ق817ؿبمد ابن يعقوب الفَتكزبادم اؼبتوىف ) 1

 .129لبناف، ص: 
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حيث تطورت علـو  1السرعة الفائقة كالدقة كالشمولية يف التعامل مع اؼبعلومات " 
للكالـ، كالتعرؼ  اآلِف اغباسوب فدخلت اؼبعاعبة اإللكًتكنية للنصوص اللغوية كالتحليل

صبح اغباسوب يقدـ أاالت اللسانيات اغباسوبية كىكذا عليو كما دخلت عليو الًتصبة ؾب
 خدمات جليلة للبحث اللغوم من خالؿ إعداد معاجم آلية.

ن اؼبعلومات يف اغباسوب إُف خلق بنوؾ اؼبعلومات كقد أدل التطور اؼبتمثل يف زبزي
اليت تضم ؾبموعة كبَتة من اؼبعاجم اؼبفهرسة آلالؼ الكتب على كبو يسهل معو إستخداـ 
ىذه اؼبعلومات على شكل رصيد كبَت متاح يف بن  للبيانات اؼبعجمية تستخدـ يف 

ا الصوتية كالصرفية مكوناهتجم اؼبفهرسة اليت تتضمن الكلمة ك التكشيف اؼبعجمي كاؼبعا
 كالنحوية كالداللية ككضوح الشاىد كفق مداخل معدة لذل .

أضحى اآلف جليا اعتماد اؼبعاجم اإللكًتكنية يف ـبتلف التطبيقات اللسانية 
اغباسوبية كالبحث عن اؼبعلومات كالنشر اإللكًتكٓف كالتلخيص اآلِف كالًتصبة اآللية اؼبسعفة 

عتماد اب هبص مستعينا باؼبفردات اليت ترصبها اغباسوب ك باغباسوب حيث يتم ربرير الن
مدقق إمالئي كؿبلل إلكًتكٓف صويت كصريف ككبوم يعتمد على اػبوارزميات اللسانية 
كالتعرؼ على األشكاؿ اللغوية يف صبيع مستوياهتا، كلبص بالذكر منها التعرؼ على 

يم منها عن غَته كمنها بناء معجم النصوص اررة باللغة العربية غَت اؼبشكولة كسبييز السل
ستخداـ اغباسوب يف صناعة اآِف للغة العربية يراعي تدرج مستويات اؼبستخدمُت كإف 
ستطاعت الدراسات اللسانية ااؼبعاجم كتصنيفها يعد ظاىرة مثالية للمعاعبة اللغوية، فقد 

                                                           
دار ، ت ، جامعة عمان العربية لمدراسات العميايوسوعي لتكنولوجيا المعمومات واألنترنمعامر ابراهيم قندليجي ، المعجم ال 1

 .103( ، ص :  1424،  2003، )  1المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، ط
 غبل مشكلة ماكاؼبتسلسلة الالزمة  كاؼبنطقية الرياضية ىي ؾبموعة من اػبطوات واريزميات:اػب. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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ِف العادم ربقيق تقدـ ملموس ظهرت نتائجو على شكل معاجم آلية قابلة لإلستعماؿ اآل
من قبل الباحثُت كاؼبتعلمُت، إذ تساعد حوسبة اؼبعجم العريب على تسهيل معجمية الرصيد 
اللغوم العريب الثرم يف حافظات برؾبية جاىزة للنشر كفق األغراض اؼبعجمية اؼبنشودة من 

 1وم الصويت أك الصريف أك النحومحيث اإلحصاء كالوصف كالتعدد الدالِف، كالتوزع اللغ

مستوياتو مصدرا ال غٌت عنو، لدراسة اإلنتاجية الصرفية عجم اآلِف دبختلف اؼب يعد
للغة العربية كعالقة الًتابط األخرل، كيكاد يتفق خرباء اغبواسب على كجود نوعُت إثنُت 

 :من اؼبعاجم اآللية العربية 

 المعجم اآللي للمفردة في مستواىا اإلفرادي: - أ

 كصف صورم للمفردات اؼبكونة للغة حوؿ حيث يتضمن ىذا اؼبستول تقدٔف 
الكيفيات اليت ترسم ُّا اغبركؼ اؼبؤلفة للوحدة اؼبعجمية، ككصف دقيق حوؿ كيفية نطق 
الكلمات كاغبركات اليت ربدد رسم اؼبتوالية اللغوية، ككصف دقيق حوؿ كيفية نطق ككضع 

 2الوحدة اؼبعجمية، رصيد صورم عبميع اؼبعطيات اؼبورفولوجية اليت قد تتجلى من خالؽبا
الصرفية اليت قد تتجلى  اؼببآفاللية اليت ربمل من طرؼ اعبذكر ك كتقدٔف كل اؼبعلومات الد

، حيث يتم ذكر اػبصائص الصوتية كالصرفية كالنحوية للمفردة كبو كلمة من خالؽبا الكلمة
 دخل فيقـو الدارس بتحليلها كفق ما يلي:

                                                           
،  12بلقاسم اليويب، اللسانيات اغباسوبية مفهومها كتطورىا كؾباالت تطبيقاهتا، ؾبلة مكناسة ، عينظر:  1

 . 46ص:
  

 . 10 السابق، ص:ينظر اؼبرجع  2
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 شكلة للكلمة كىي "د، خ، ؿ".التحليل الصويت: إحصاء األصوات اؼب-

التحليل الصريف: ربيد البنية الصرفية للكلمة كخصائصها النوعية كىي: "فعل، -
"  ماضي، الـز

  المعجم اآللي للمفردة في مستواىا التركيبي : -ب

ىذا اؼبستول  ىو تكميلي للمعطيات اليت تسجل للمفردة يف مستواىا اإلفرادم،يقـو
ف تكشف اؼبفردة من خالؿ ما يقتضيو اؼبستول أبتقدٔف كل اؼبعطيات اللغوية اليت يبكن 

 الًتكييب الذم يعطي للمفردة كظيفتها اللغوية اؼبناسبة يف سائر السياقات اؼبختلفة.

يف األخَت نستنتج أف اغبوسبة ىي ربويل الوجود اؼبادم للغة كتتابع منطوؽ إُف ك 
ٍت على شكل رموز آلية، كتطورت علـو اغباسب فدخلت اؼبعاعبة االلكًتكنية نظاـ آخر تق

للنصوص اللغوية كالتحليل اآلِف للكالـ ككذل  دخلت الًتصبة يف ؾباالت اللسانيات 
اللغوم من خالؿ إعداد كىكذا أصبح اغباسوب يقدـ خدمات جليلة للبحث  1اغباسوبية 
ية للمفردة داخل الًتكيب عن طريق ربديد ، حيث يتم ذكر اػبصائص النوعمعاجم آلية

الوظائف النحوية للكلمة كمعناىا النحوم كيظهر ذل  يف قولنا ضرب موسى عيسى، 
فالتحديد النحوم لكلمة موسى فاعل مرفوع بالضمة الظاىرة منعا من ظهورىا التعذر 

 كالوظيفة النحوية للكلمة ىي الفاعلية.

  

                                                           
 . 10، التمهيد ، ص:1988نبيل علي ، اللغة العربية كاغباسوب ، مؤسسة تعريب ، الكويت ، ينظر:   1
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 جم تقتضي اؼبعاعبة اآللية للغة بكل مستوياهتا:كما يبكن استنتاجو أٌف حوسبة اؼبع

اؼبستول الصويت كالصريف كالنحوم كالدالِف كىو أحد فركع الذكاء اإلصطناعي حيث زبزف 
،كالبحث عن 1اؼبعلومات يف رموز داخل اغباسوب، يف ـبتلف التطبيقات اللسانية اغبديثة 

 اآللية.اؼبعلومات كالنشر االلكًتكٓف كالتلخيص اآلِف كالًتصبة 

 المعجم :  -2

 لغة: -2-1

يتسم لفظ معجم من حيث اشتقاقو بشيء من الطرافة اللغوية، فمن اؼبالحظ أٌف 
   أم أٌف العيٍجمىة 2  » اإلُّاـ كالغموض « "معجم" مشتق من مادة ]ع، ج، ـ[ اليت تفيد

يف معناىا األصلي تكوف ضد اإلبانة كالوضوح، كمنها يشتق: عىجىًميٌّ كعىٍجمىاء، كأىٍعجىًمٌي 
ًميَّة كبالتاِف يكوف معٌت أعجمي نقيض ؼبعٌت "عريب" الذم ال يتبُت كالمو.  كأىٍعجى

العود إذا عضضتو لتعرؼ صالبتو يف رخاكتو ، منو قوؿ اغبجاج يف  عجمتنقوؿ  
ىباطب أىل العراؽ، كإف أمَت اؼبؤمنُت قد عجم عيدانو فوجد يف أصلها  خطبتو االشهَتة

فصاحهم إادة الذين كانت قدرهتم خافية عن مث حيث يكن عن الرجاؿ بالعيداف كالق فرما

                                                           
منعم، اللسانيات اغباسوبية كالًتصبة اآللية، منشورات ـبترب العلـو اؼبعرفية، عاَف الكتب ينظر: سناء  1

 .93، ص:2015اغبديثة،األردف،
2

 .389ص:  ،4، جـ1991ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السالـ ؿبمد ىاركف، دار اعبيل، بَتكت  
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معٌت 1( اليت تفيد اإلُّاـ كالغموض ع ،ج، مكإختيارىم لألمَت ىو مشتق من مادة عجم )
 اإلفصاح عن الكالـ .عدـ اإليضاح ك 

العيجم كالعجم خالؼ العرب كالعرب، ىذاف اؼبثاالف كثَتا يقاؿ عجمي  كصبعو ك "
كُّذا يتضح أف معٌت 2"عجم، كخالفو عريب كصبعو عرب، كرجل أعجم ك قـو عجم

قد ك  كنة كتلعثم كعدـ إيضاح الكالـ أعجمي نقيض عريب، نقوؿ يف لسانو عجمة أم لي 
 ي  م  ج  ع  أ   و  ي  ل  إ   ون  د  ح  ل  ي ي   الذ   ان  س  " ل  رحيم : بسم ا الرضباف ال القرآن الكريمكرد يف 

يقوؿ تعاُف ـبربا عن اؼبشركُت ما كانوا يقولونو من الكذب  3" ينب  م   ي  ب  ر  ع   ان  س  ا ل  ذ  ى  و  
كالنهب، إٌف ؿبمدا يعلمو ىذا الذم يتلوه علينا من القرآف بشر كيشَتكف إُف رجل  كاإلفًتاء

أعجمي كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم هبلس إليو كيكلمو بعض الشيء، كذاؾ كاف 
أعجمي اللساف ال يعرؼ العربية بقدر ما يرد جواب اػبطاب فلهذا قاؿ تعاُف ردا على 

 4يعٍت القرآف" ينب  م   ي  ب  ر  ع   ان  س  ا ل  ذ  ى  و   ي  م  ج  ع  أ   و  ي  ل  إ   ون  د  ح  ل  ي   ي الذ   ان  س  ل   قراءىم ذل  "
  يف فصاحتو كبالغتو كمعانيو التامة الشاملة.

كيف بياف السلب يذكر ابن جٍت: "قالوا أعجمت الكتاب: اذا بينتو كأكضحتو فهو 
 5اذا لسليب معٌت االستفهاـ ال اثباتو"

                                                           
  كالصفحة نفسها.السابق اؼبصدر ينظر:  1
عالمة صباؿ الدين أيب الفضل ؿبمد بن مكـر ابن منظور األنصارم ،ربقيق عامر ، اللساف العربابن منظور  2

 .350ق(ص:2005،1426ط)، أضبد،عبد اؼبنعم خليل إبراىيم،دار الكتب العلمية،بَتكت لبناف،
 . 16سورة النحل اآلية  3
 .1653ص  2( دار حـز جق474-701أيب الفداء اظباعيل ابن كثَت الدمشقي، تفسَت القرآف الكرٔف ) 4
 .53، ص:3ابن جٍت: اػبصائص، تح: عبد اغبكيم بن ؿبمد، اؼبكتبة التوفيقية، ج 5
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، مصدر مثل 1اَّاؿ:"كناس هبعلوف اؼبعجم دبعٌت االعجاـ"كيورد اعبوىرم يف ىذا 
عجاـ م معٌت االُّاـ كالغموض، كمنو اإلاؼبخرج كاؼبدخل أم من شأف ىذه اغبركؼ أف تعج

تنقيط اغبركؼ كأف ننقطها فيزكؿ النقص كالغموض كمنو جاءت كلمة معجم لتزيل غموض 
 كاُّاـ معآف األلفاظ.

طتاف مثل التاء عليها نق 2"العجم: النقط بالسواد"كيورد اعبوىرم كذل  يف قولو 
 ذا نقطتو.كبالتاِف نقوؿ أعجمت اغبرؼ إ

 مايبكن استنتاجو:

الوحدة اللغوية على ما طرح تذىب اُف داللةاإلُّاـ كاػبفاء كعدـ البياف يف أصلها  -1
 الثالثي اَّرد.

كىو ربوؿ من  إف عُت األصل الثالثي اَّرد تتجو تارة اُف الكسر كأخرل اُف الظن -2
 .اػبفاء يف الكسر اُف البياف كالوظوح يف الظن

تجو بات أمرين السلب كاالهباب يف اؼبثلة الثالثي اؼبزيد ُّمزة )أعجم( إتأكد دال -3
الدالِف كىكذا تبدك القيمة التمييزية لصوت اؽبمزة ذات مرتكز كظيفي تقابلي ألف 

قولو تعاُف: "اف الساعة اتية األصل يف أفعلت االثبات كلكنها قبيء للسلب كمنو 
 أكاد أخفيها" دبعٌت أكاد أظهرىا.

  إصطالحا : -2-2

                                                           
اعبوىرم :تاج اللغة كصحاح العربية ،ربقيق إميل بديع يعقوب، نبيل طريفي ،منشورات دار الكتب العلمية  1

 . 343( ص : 1999 1420،) 1،بَتكت ، لبناف،؟ط
 .343السابق:ص: اؼبصدر 2
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ىو كتاب أك مؤلف وبمل بُت دفيتو ثركة لغوية سبثلها مفردات مقركنة بشرحها "
كتفسَت معانيها كإشتقاقها كطريقة نقطها كشواىد تبُت مواضع إستعماؽبا مرتبة ترتيبا 

  .1"خاصا

معٌت ىذا أف اؼبعجم ىو كتاب وبتوم على ؾبموعة من اؼبفردات يقـو جبمعها 
اؼبعجمي كتصنف حسب الغرض من طبيعة ىذا اؼبعجم، مث ىبتار طريقة ترتيب معينة إما 
أجبديا أك ىجائيا أك ألفبائيا مع تفسَت معانيها كاإلستشهاد عليها إما من القرآف الكرٔف أك 

  كائع الشعر العريب.اغبديث النبوم الشريف أك ر 

كىو من  مشاىَت اؼبنظرين يف  ( 1997-1914) الشيخ عبد اهلل العاليليكقد عرفو 
سستكمالو )ضمن كتابو( مقدمة لدرس اإعادة اؼبوركث اللغوم العريب ك  اللساف العريب إُف

اؼبادة اللغوية  .كزبتلف طريقة صبع2لغة العرب فكرا لغويا مبدعا كمنهج حبث مستحدث 
 .بكطريقة ترتيبها حسب نوع اؼبعجم اؼبراد تأليفو كاؼبعجمي الذم ألف الكتا

فصحاء  هاقتضتها ركح العصر، الذم كقف فياجاء اؼبعجم العريب كضركرة حتمية 
كذل  3لفاظ يف القرآف الكرٔف العرب من الصحابة كالتابعُت عاجزين عن تفسَت بعض األ

                                                           
 .130ص: 2014دار اؼبعرفة اعبامعية ،طحلمي خليل: مقدمة لدراسة الثراث العريب اؼبعجمي،  1
عبد ا  العاليلي  لغويا  كمفكرا  كفقهيا، منشورات ارباد الكتاب اللبنانيُت ، عفيف دمشقية ،الشيخ ينظر:   2

 . 47 :ص ،1984،  1دار ابن خلدكف ط
  :يف أحد  1914نوفمرب/تشرين الثآف  20كلد الشيخ عبد ا العاليلي يـو عبد ا العاليلي
الذين خدموا اللغة العربية. ألف "اؼبعجم الكبَت" ككتبا  لبناف عاَف كأديب لبنآف، من أبرز علماءوىو بَتكت أحياء

 .للغة العربيةمرجعية من بينها "مقدمة لدرس اللغة العربية"، ككاف عضوا يف ارباد ؾبامع ا
،  2001(، )دط أضبد رجب عبد اعبواد ، دراسات يف الداللة كاؼبعجم ، دار غريب للطباعة كالنشر ، : ينظر 3

 . 146 – 145ص: 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/b516c6a4-9221-400d-a291-05ba54a0bc72
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/b516c6a4-9221-400d-a291-05ba54a0bc72
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f931e0f8-cb7a-4106-8761-fd419bfe7076
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f931e0f8-cb7a-4106-8761-fd419bfe7076
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، كيبكن رصد ستنتاج األحكاـ الفقهية من القرآف الكرٔفاالغامضة ك  بغية فهم معآف األلفاظ
توضيح اؼبعآف الغريبة ، ك اغبفاظ على القرآف الكرٔف من اػبطأ كالزكاؿ أنبية اؼبعجم العريب يف

صبع اؼبادة ، ك ضباية اللغة العربية من اللحن كالزكاؿ، ك تقريبها من األذىافك  ادرة ك شرحها كالن
للناطقُت  غةإستخداـ اؼبعجم العريب يف ؾباؿ تعليمية الل ، كالثركة اللغوية بالشرحاللغوية أك 

 كغَت الناطقُت ُّا، كتسهيل مقارنة مفرداهتا باؼبفردات األخرل.

طرؽ الواقع أف علماء اللغة كأئمتها قد كىبوا أنفسهم خدمة ؽبذه اللغة من أجل تيسَت 
كيدىم بثركة لغوية ال يستهاف ُّا فكاف اؼبعجم ،  كتز 1أصوؽباتعلمها للناس كحفظ موادىا ك 

 .ل  أعظم خطوة يف التعليم اؼبعجميبذ

 كتاباؼبعجم كسيلة ربفظ اللغة من الزكاؿ كاإلندثار كيعد اؼبعجم   "ىكذا كاف
كل منها كذكر معلومات يشتمل على مفردات لغة ما مرتبة عادة ترتيبا ىجائيا، مع تعريف  

أنو كعاء وبتوم  ذل   معٌت، 2"كإستعالمات ـبتلفة  معافكنطق كإشتقاؽ ك غ عنها من صي
عض على كيطلق البع شرح معانيها على ؾبموعة من اؼبفردات مرتبة كفق نظاـ معُت م

يف اإلقبليزية ك  ( dictionnaire)يقابلو يف الفرنسية اؼبعجم لفظ ) القاموس ( ك 
(dictionary)3 اللغات اؼبختلفة.، كىذا ما أطلقو اؼبعجميوف على اؼبعجم يف 

                                                           
)دراسة ، ربليل ، نقد ( ، 1950حىت عاـ  19ينظر: حكمت كيشيلي ، تطور اؼبعجم العريب من مطلع القرف  1

 . 15، ص:  2002،  1لبناف ، ط دار اؼبنهل اللبنآف للطباعة كالنشر
، 1984،  2ؾبدم كىبة ككامل اؼبهندس ، معجم اؼبصطلحات يف اللغة كاألدب ، مكتبة لبناف ، ناشركف ، ط 2
 . 284 :ص

 . 40ص: 1989 ،1إبراىيم بن مراد ، مقدمة لنظرية اؼبعجم ، دار العرب االسالمي بَتكت، طبعة  3
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 :1يحتوي المعجم على مجموعة من المعلومات نلخصها في

 نطق الكلمات كإمالئها. - أ

كتعريفها كإستعماالهتا حيث يتم التحديد  المعلومات الصوتية والصرفية والنحوية -ب
باإلضافة إُف إبراز القيمة الوظيفية  ،الصريف كالنحوم إذا كانت الكلمة إظبا أك فعال أك صفة

 للكلمة كموقعها اإلعرايب ك كظيفتها النحوية. 

أف يقف عندىا  يإف من األمور اؼبهمة اليت هبب على اؼبعجم معلومات اإلستعمال: -ج
أك  يوليها اإلىتماـ القدر الكبَت تبياف درجة اللفظ يف اإلستعماؿ فإذا كانت كلمة 

تعماؿ أك قديبة َف تعد تليق بلغة العصر توجب على ذل  مستهجئة أك ؿبظورة اإلس
باإلشارة إليو حىت ال يأخذىا القارئ يف خطاباتو اليومية، فيقع يف لبس كسوء فهم ناتج عن 

لذا من الضركرم أف يشار يف كل مدخل من  يف اؼبعجم  2قصور يف اؼبعلومات كنقصها 
 .كالصرفية كالنحويةتوظيف اؼبعلومات الصوتية اؼبداخل إُف درجتو يف 

ل اؼبعجمي أك يتغاضى عنها إذ ال يكاد ىبلوا غفال يبكن أف ي المعلومات الموسوعية: -د
منها معجم قدٔف أك حديث، كمن ىذه اؼبعلومات بعض أظباء األعالـ كاألشخاص 

عاجم إُف معاجم موسوعية من ىنا يبكن تصنيف ىذه اؼب3كاألماكن  كالنباتات كاغبيوانات 

                                                           
 . 325ص:  1979 ،2اللغة العربية معناىا كمبناىا ،اؽبامشية اؼبصرية للكتاب، طبعة  سباـ حساف ، :ينظر 1
 . 171 :ص ،1985، 5، طب مصرابحث اللغوم عند العرب ،عاَف الكتأضبد ـبتار عمر ، الينظر:  2
 .134ص:  ،2ط ،بَتكت ،علي القاظبي ، اؼبعجمية العربية بُت النظرية كالتطبيق ، مكتبة لبناف ناشركف :ينظر 3
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مل على ضركب ثالثة كما ذكرىا عبد تما يبكن استخالصو أف اؼبعجم مرجع يش كلغوية 
 1:القادر عبد 

 كحدات اللغة مفردة أك مركبة. األول:

 .ترتيب اؼبداخل الثاني :

 الشرح الدالِف. الثالث :

وبفظ  انو كعاءكو قـو اؼبعجم بشكلو العاـ من حيث  على ىذه اؼبرتكزات الثالثة ي
نظاما من أنظمتها، ذل  ألف اؼبعٌت اؼبعجمي ىو جزء من النظاـ الدالِف  اللغة كليس نتم

اغباجة كسبليها متطلبات  دعيغناء الذىن اإلنسآف حيثما تستالعاـ للغة كاؼبرجع يف التزكد كإ
 الفكر.

 الشرح تتفرع كجوه اؼبعاعبة كتتباين. –من ىذه الوحدات : النظاـ 

 فمن الوحدات:

أساس اللفظ أك اؼبعٌت، أك مركبة يف فئات تبعا للحاجة على قد تكوف ألفاظا مفردة  
كتعاريف كفنوف  ، مصطلحات كترصباتةذباىات زبدـ أغراضا كمقاصد متعددإكيف ىذين 

صوتيا كىجائيا على أساس التقليبات أك على  2أدبية كتشكيلية ... كغَتىاكمن النظاـ
 أك الًتتيب األجبدم العادم. اس التقفية باعتماد الباب كالفصلأس

                                                           
 .33 :ص، 2014،  2،  دار صفاء للنشر كالتوزيع، طالمدارس المعجمية عبد القادر عبد اعبليل،ينظر:  1
 .33 :، صالسابقاؼبرجع  ينظر: 2
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من الشرح ما يعتمد عليو مؤلفو كمنهجو يف بياف اإلفادة فبا ىو ثابت أصلي  يف 
 الالـز كتأيت صفة الداللة مركزية كانت أـ ىامشية مع مراعاة الفهمتدرج مدركس إُف غَت 

ؼبعجم ىكذا نستنتج أف ا،ؼبعجمي إُف درجة كاضحة يف األداءكالرغبة يف إيصاؿ اؼبعٌت ا
يف ساسية كتعد الوحدة اؼبعجمية الركيزة األيأتلف ُّيأتو العامة كفق ىذه الضركب الثالثة، 

 .بناء اؼبعجم

 الكمبيوتر وصناعة المعجم :

ات الصناعة اؼبعجمية كأية صناعة علمية، تتقدـ كتنضج إف اعتمدت التجارب كاػبرب 
اإلفادة من الكمبيوتر يف مقدمة ذل  ما سبتلكو من  إفك  متطلبات التكنولوجيا اغبديثة

القدرة الفائقة يف إجراء العمليات اإلحصائية كتنظيم كتبويب اؼبدخالت كالبيانات اللغوية 
كيتوقف الشركع يف برنامج الصناعة اؼبعجمية  1كربقيق الدقة كالكفاءة يف إظهار النتائج،

 2غوية كاإلقتباسات ألف اؼبشكلة األساسيةعلى حجم اؼبدكنة اليت تؤخذ منها الوحدات الل
 تتصل ُّذا اغبجم كإمكانية إعداده كتنضيجو لربنامج الكمبيوتر.

بدأت الفكرة األكُف يف استخداـ الكمبيوتر لغويا منذ أكثر من ثالثُت عاما، أم منذ 
 إمكانية ربويلاللغوية، كتضمنت تل  ااكالت  اعبيل األكؿ كتوجيهو يف خدمة اَّاالت

ات الوجود اللغوم بوصفو تتابع صويت منطوؽ كمسموع إُف كجود منظور يظهر على بطاق
كفق إشارات ترسل إُف الكمبيوتر بواسطة نظاـ خاص كلغة  الكومبيوتر اؼبعدة ؽبذا الغرض

يتعامل معها اؼبستخدـ لتنفيذ برناؾبو، ىذه الفكرة تعتمد نقل الوحدة اللغوية اؼبدخلة يف 
                                                           

1
 .89 :صالمدارس المعجمية، عبد القادر عبد اعبليل،  

2
 .89 :ص اؼبرجع نفسو، 
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دكف أم أساس كتغيَت يف  1ادم اؼبنطوؽ كاؼبكتوب إُف ذاكرة الكومبيوتر،ىيئتها كشكلها اؼب
 بنيتها كتركيبها.

إف بناء اؼبعجم اغباسويب هبتمع الختيار اؼبدخالت، كىي سبثل االقتباسات من 
حجم اؼبدكنة حيث يتم كضع برنامج خاص باإلفادة منها على غرار برنامج اؼبراكز اللغوية 

 2ليت قدمت للغاهتا معاصبها اؼبصنوعة عرب الكمبيوتر.اؼبتخصصة يف العاَف ا

 

  

                                                           
 .90 :، صالسابقاؼبرجع   1
 .  90اؼبرجع نفسو، ص   2
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 حوسبة المعجم العربي:  -3

ة كفق إف  حوسبة اؼبعجم العريب نعٍت ُّا زبزين اؼبعلومات الصوتية كالصرفية كالنحوي"
 كىذا فبا أدل إُف خلق نظم الربؾبة كتولد عن ذل  رصد  قاعدة البيانات يف اغباسوب

  .1"يف بن  البيانات اؼبعجمية تشتغل يف التكشيف اؼبعجمي كبَتعدد 

قات اللسانية اؼبعاجم اإللكًتكنية يف ـبتلف التطبي استعماؿبالتاِف كجب علينا 
اؼبعلومات كالنشر اإللكًتكٓف كالتلخيص اآلِف كالًتصبة اآللية اؼبسعفة  عناغباسوبية كالبحث 

كعمليات إعادة ربرير النص  حلجم يف صبع اؼبراعلى تدخل اؼبًت  باغباسوب اليت تعتمد كثَتا
 مستعينا دبعآف مفردات اللغة اليت يًتصبها اغباسوب.

ال يبكن  ؿ اؽبندسي ، فاللغة كنظاـ معقد مثَتا للتساؤ سبثل اللغة موضوعا متميزا ك 
يهتم بتقنيات فرع من فركع ىندسة اؼبعرفة كالذكاء اإلصطناعي ك كىي  ،السيطرة عليها
، نبها الصوت اغباسويبأعلى الظواىر اللغوية كينتج عنها برامج حاسوبية  2اؽبندسة 

 اؼبعجمية اغباسوبية.،ك الداللة اغباسوبية،ك الصرؼ اغباسويبك 

بعد ظهور كدراستها كربليلها خاصة   اللغة من أدكاتكعاءا قد أصبح اغباسوب ك 
تطورات اليت حدثت ؽبا، كفبا ال ش  فيو أف اغباسوب صار كسيلة الاللسانيات اغباسوبية ك 

تعليمية للغة العربية ال غٌت عنها يف تدريس كافة مهارات اللغة من تعبَت كإمالء كأدب ؼبا 
                                                           

 . 18، ص:  1ؿبمود فهمي حجازم ، اغباسوب كصناعة اؼبعجم العريب ، ؾبلة التواصل ، ـ 1
 .19 :، صالسابقاؼبرجع  ينظر:2
 ىي عملية إعداد الكشافات اك إعداد مداخل الكشاؼ اليت تؤدم للوصوؿ إُف اؼبعلومات يف   :لتكشيفا

 ،إضافة مؤشرات اؼبكاف ،ربديد مؤشرات اتول ،كربليل اتول ،مصادرىا كتتضمن العملية فحص الوثيقة
  .كذبميع اؼبداخل
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رتقاء باؼبهارة عندىم، كال ش  أف الدارسُت كتسهم يف اإليبلكو من قدرات ىائلة تفيد 
 اللغة كلغة اغباسوب نلخصها فيما يلي:ىناؾ عناصر رئيسية جامعة بُت كل من 

 : يقـو اإلنساف بالربؾبة اللغوية تويات اؼبعجم .رية العامل اإلنسآف يف ؾباليهماؿبو -أ

 ضخامة الدكر اَّتمعي لكل منهما فاللغة ىي صلب اَّتمع اإلنسآف كاغباسوب ىو-ب
 كحاجاتو.إلنساف : حوسبة كل مايتعلق باالعمود الفقرم للمجتمع  القادـ

لغوم يف الوقت د الوظيفة اإلتصالية من أىم أىداؼ النشاط التع :اػباصية اإلتصالية-ج
 تصاالت نسقا أساسيا لنظم اغبواسيب.الذم تقدمو نظم اإل

يعتمد التعامل اللغوم أك اغباسويب أساسا على أجبدية اغبركؼ األكلية  التعامل الرمزي:-د
لتكوين رموز مركبة خالؿ سلسلة متدرجة الرموز من  اؼبتفق عليها، كتستخدـ ىذه األكلية

 عمليات الًتتيب.

عمومية اػبصائص للحاسوب بصفة عامة، كليس  وإف اؼبالحظ يف النقاط السابقة ى
مع بُت اللغة  اعبتتمثل يففإهنا 1للغة اغباسوبية كحدىا من حيث خصوصية اللغة اغباسوبية 

لغة  ، كىيلبعض األجهزة مثل اغبواسب كاؽبواتفالصوتية كاؼبكتوبة ففيها الشفرة الصوتية 
ذبمع ، كىي معدنية زبلو من اؼبشاعر كاألحاسيس كلذل  ال ربتمل التأكيل فهي لغة جازمة
لغة  ، كتعترببُت التعليم اإلرادم كالالإرادم، فنتعلم كثَتا من لغة اغباسوب ككيفية استعمالو

موحد،  عألف النظاـ اغباسويب موحد أك منبم، بشر خ العاؼبية شبو موحدة ألكؿ مرة يف التاري
كىي لغة ليس فيها فرؽ بُت الصغَت كالكبَت فال نفرؽ بُت اؼبستخدمُت ألم سبب كالعالقة 

                                                           
 .24 :ص، 2015طكالتوزيع،عصاـ ؿبمود، اللسانيات اغباسوبية، دار غريب للنشر ينظر:  1
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بُت اللغة كاغباسوب عالقة امتزاج كتوافق رغم ما بينها من اختالفات شكلية، جوىرية، 
 .تبادلية كنفسر العالقة بينهما على أهنا عالقة

 سبة المعجم العربي )التنمية اللغوية(:مشكالت حو  -4

 النحو وتيسيره:-4-1

كالنحوية اؼبعجم ىو كعاء وبفظ منت اللغة يقدـ اؼبعلومات الصوتية كالصرفية 
ة كاألفعاؿ الناسخة اؼبعلومات النحوية مثل التعدم كاللزـك كاؼبطابق كالداللية فمثال يعرض 

ستثناء كإعراب األدكات كتعيُت لذـ كاؼبمنوع من الصرؼ كالتمييز كاغباؿ كاإلاك  كأفعاؿ اؼبدح
كتتصل اؼبعلومات النحوية باألسس اللغوية األخرل  1الشواىد كاإلشارة إُف اؼبسائل النحوية،

مثل بياف النطق كاإلمالء كبياف الصيغ الصرفية كبياف الدالالت بدقة كبياف الًتاكيب 
ول اللغوم للكلمة طبقا لوركدىا يف مستول كاحد أك أكثر من السياقية، كبياف اؼبست

مستول كبياف اإلستخداـ الي للكلمة يف تاريخ اللغة كمدل كوهنا بائدة كؿبدثة كبياف 
 2تأصيل الكلمة يف داخل األسرة اللغوية كصيغ انتقاؽبا من أسرة أخرل.

العريب كىي ؾبموعة تستلـز حوسبة اؼبعجم ربديد اؼبنطلقات التأسيسية يف النحو 
اؼبعايَت كاؼبقاييس اؼبعتمدة لدل النحويُت العرب كاألكائل، كالتحقيق من تعددية اؼبدارس 

 تقراء اللغة يف مصادرىا الطبيعيةالنحوية بالتواضع على ىذه القواعد الكلية اؼبستمدة من اس
 صرىا فيما يلي :يبكن أف كبك  ف كاغبديث النبوم كالشعر، كالنثرالقرآ
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 الفصاحة مواطنها كمقاييسها. .1
 مستويات األداء اللغوم. .2
 اغبديث النبوم: ىل يستشهد بو ؟  .3
 1منهجية البحث. .4

  ما يالحظ صعوبة تطبيق كتيسَت قواعد النحو كاؼبناىج اغبديثة أثناء حوسبة اؼبعجم.

 التغيرات الداللية:-4-2

تصاال كثيقا إاأللفاظ، كتتصل اؼبادة اؼبعجمية إف اؼبعجم يقـو أساسا على معٌت  
كشبة  خر كمن مستول آخرآلمن استعماؿ  باؼبعٌت أك بالداللة كقابليات تبدؽبا أك تغَتىا

كىناؾ عشرات ، لبالغة كمعاجم اؼبصطلحات اللغويةمعاجم لغوية فقهية كمعاجم اؼبعآف ا
مراعاهتا لذكر الداللة اللغوية  كربدد طبيعتها يف  ىذه التصنيفاتاؼبعاجم اليت تندرج يف
لداللة كا جز الذم يناسب مع حدكد التعريفاتصطالحي كالصوغ اؼبو كالسياقية كالصوغ اإل
كال تقتصر على  الفركؽ الداللية متعددة الصياغاتألف مسألة  اَّازية كداللة اؼبفارقة

تغَت ركؽ يف عمليات ر، تعاقب ىذه الفالدالالت األصلية حينا أك الداللة اَّتلبة جنبا آخ
برأم بعض  لمعآف يف اللغة العربيةلإُف سبيل اؼبثاؿ يف أىم معجمُت الدالالت كإذا نظرنا 

فهما ال وبيطوف بالفركؽ الداللية كال  البن سيدهاللغويُت كنبا فقو اللغة كاؼبخصص 
 يف تشكلها كمستوياهتا كمراحلها ككظائفها. 2بالتغَتات الداللية

                                                           
، 1طخليفة بوجادم ؿباضرات يف علم الداللة مع نصوص كتطبيقات، بيت اغبكمة ،جامعة سطيف اعبزائر،  1

 .112 :ص، 2009
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 إفٌ فكتعميم كزبصيص كتعميم الداللة  ضييقالتغَتات الداللية مثل تإذا نظرنا إُف 
اؼبعجم خَت معُت لذل ، كهبب على اؼبعجمي أف يذكر أثناء حوسبة اؼبعجم كل األمور 
اؼبتعلقة باؼبفردة الواحدة مثل اؼبشًتؾ اللفظي كالًتادؼ كاإلشًتاؾ اللفظي كالرمز كالكناية 

  كال سيما أشكاؽبا اَّازية. الداللية ضمن سياقات تغَتىافركؽ كاإلستعارة من األحسن إف ال

 وضع المصطلحات وتوليدىا:-4-3

رتباؾ اؼبتمثل يف اضطراب اؼبصطلح اللسآف " تعدد لح اللسآف من اإليعآف اؼبصط
أك  التميز كاإلختيار بُت اؼبقابالت اؼبقابالت يف اؼبعاجم كاؼبؤلفات كاؼبًتصبات كتبقى ؿباكلة

كال  ؤلف العريبؿباكلة التوفيق بينها من أصعب اؼبشكالت اليت تواجو اؼبعجمي كالدارس كاؼب
داللتو  ربديدمن قبل اؼبتخصصُت كاؼبعنيُت  فقا إال باتباع مبدأ اؼبصطلح اؼبتحل ؽب
اؼبوحد ىو  2توحيد اؼبصطلحات للمعٌت الواحد كالتقليل من الًتادؼ فاؼبصطلحك 1الدقيقة

ُت اؼبصطلحي يف البالد التقن إُف علماء اؼبصطلح ى وصى بو كاؼبقبوؿ كدعاؼبصطلح اؼب
ىو توحيد التصورات كالتقليل من اَّانسة كمن الًتادؼ كإقناع عدد كبَت من أىل ك العربية 

د يد، كرباإلختصاص يف حقل من اغبقوؿ أف يعتمدكا تعريفات التصورات يف ىذا اغبقل
اين يف اؼبقابالت العربية للمصطلح األجنيب الواحد فيما معوقات التقنيُت الناصبة عن التب

 يلي:

ابل يف يوجد ؽبا مق استعماؿ اؼبقابالت العربية الًتصبية لبعض اؼبصطلحات اليت-4-3-1
 .اؼبصطلحات األجنبية
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 الًتدد بُت التعريب كالًتصبة.-4-3-2

 ترادؼ اؼبصطلح الًتاثي نفسو.  -4-3-3

 اإلشتقاقية اؼبختلفة اؼبقابلة للمصطلح األجنيب الواحد.استعماؿ الصيغ  -4-3-4

 تباين طرائق النقل للمصطلح األجنيب الواحد إُف العربية.-4-3-5

 التباين يف ترصبة السوابق كاللواحق كاعبذر كالصيغ الرابطة. -4-3-6

 الًتصبة اغبرفية للمصطلح دكف اإلنطالؽ من التصور كراء اؼبصطلح . -4-3-7

باين يف ترصبة العناصر اؼبصطلحية اليت تعرب بشكل متسق من عالقات تصورية يف الت -4-3-8
 لغة اؼبصدر.

 عدـ ربديد كتغييب اغبدكد بُت اؼبًتادفات كزبصيصها.-4-3-9

عددة اليت سبق نقلها إُف نقص اإلىتماـ باؼبصطلحات اؼبشًتكة بُت اغبقوؿ اؼبت-4-3-10
 كىذا ىو ما يعرؼ بغياب التنسيق يف العمل اؼبصطلحي. العربية

، كتسبب ىذا يف 1اختالؼ العلماء حوؿ توليد اؼبصطلحات عن طريق النحت-4-3-11
 تعدد بعض اؼبقابالت اللغوية.

ظهرت ذبارب ؿبدكدة يف حوسبة اؼبعجم اإلصطالحي مثل ذبربة اَّلس األعلى للغة 
ل اليت حوت يف الوقت نفسو مصطلحات مثالعربية يف كضع اؼبصطلحات اإلدارية 

الت الفنية كالرياضية كاؼبعادف كالبيولوجيا كاإلعالـ اآلِف كاآل اإلقتصادية كالفالحية كاألدكات
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فة إُف كالحظ ناقدكا ىذا العمل اؼبعجمي النقص كاػبلط فيو باإلضا كمصطلحات أخرل
لعبيدي كيرل  ال عالقة ؽبا عربية كفرنسية عامةفهناؾ ألفاظ  خلوه من التهيئة اغبوسبية

 إُف توافر اسًتاتيجيات الوضع القابلة للحوسبة يف حالتُت:بوعبد اهلل 

 كضع مقابالت للمصطلحات األجنبية.-أ

 1استعماؿ طرؽ النحت كاإلشتقاؽ كالًتصبة كاإلفًتاض كغَتىا. -ب

لقواعد زبضع ما يبكن استنتاجو أف اؼبعجم العريب كجد نفسو أماـ زخم من اإلصطالحات 
 نظريات متعددة كمناىج ـبتلفة. عربالضبط اإلصطالحي 

 توظيف التقنيات العصرية:-4-4

عاعبة اآللية كجب على اؼبعنيُت حبوسبة اؼبعجم العريب توظيف التقنيات مثل  اؼب
كاستخداـ التقنيات اغبديثة مثل الل الصويت، كالصريف كالنحوم،  للمستويات اؼبعجمية

 كالدالِف.

ة إُف إثراء اؼبعجمية بالتكامل بُت الصور الرقمية كاألصوات يف قاموس باإلضاف
ة أخرل  يسبؿبل النص الكالمي الصور كاألصوات كإدراكات حو إلكًتكٓف حيث ربل 

كاللمس كالشم كيتم التوصل إُف تقدٔف تعددم اإلتصاؿ يتوجو فيو اغباسوب إُف حواس 
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حيث يتحوؿ اؼبعجم اإللكًتكٓف إُف تلفزة  1اؼبشًتؾ صبيعا حيث يصيب ىذا األخَت مشاىد
 تشرح معآف اؼبفردات بأرقى التقنيات.

 :الترجمة-4-5

الصعوبات اليت تواجو اغباسويب اؼبعجمي أثناء برؾبة اؼبعلومات تعد الًتصبة من أىم 
 .الصوتية كالصرفية كالنحوية حيث هبب علينا اإلستعانة دبًتجم أثناء عملية اغبوسبة

اؼبعجم العريب على تسهيل معجمية الرصيد اللغوم الثرم يف تساعد حوسبة 
رؾبة اؼبعلومات  كفق األغراض اؼبعجمية اؼبنشودة من حيث بَتحافظات برؾبية جاىزة للتسي

 كاَّاالت اإلبداعية اإلتصالية. الصوتية كالصرفية كالنحوية كالداللية

أقرب إُف العمل كتابا   أمين علي السيدفبن استخدـ أحدث التقنيات العصرية 
 سَتيلت اكالكتاب موضع ات متعددة، كظهرت منو طبع2اؼبعجمي عن قواعد الصرؼ

حيث ربوؿ اؼبعلومات  دا يف كبو اعبانب التطبيقي اؼبعتالدراسة يف علم الصرؼ كالسَت
 الصرفية إُف ؾباؿ اؼبعاعبة اآللية للغة كذل  حىت ربصل على قاعدة كاحدة يف ؾباؿ معُت.

عض هبب أف نعاًف سبيل التخصيص ب ن اعبانب اغباسويب للمعجمدثنا عإذا رب
 البيانات. ةلعمل اؼبعجم كتنظيم قاعد ةكالربؾبيات اؼبساند  ةة  مثل نظم الربؾبتقضايا حوسب
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 اإف علماء الكمبيوتر افًتضوا الكثَت من األسس   لتطوير لغات الربؾبة  كما زالو 
للغات اإلصطناعية كاللغات الطبيعية ُّدؼ يسعوف خبطى حثيثة  إُف التقريب بُت ىذه ا
  تسهيل التعامل مع الكمبيوتر دكف كسط برؾبي.

  :ُتاؼبعاعبة اآللية للغة العربية تشمل شقُت أساسيكإف 

ر الربؾبة اؼبستخدمة يف اؼبعاعبة اآللية بواسطة الكمبيوتر للفركع يكيشمل تطو  الشق األول :
 :1اللغوية التالية

 اللغوية. برؾبة االصوات  -أ

شتقاقية كالتصريفية اال ىايقـو بتحليل الكلمات إُف عناصر  النظاـ الصريف اآلِف الذم -ب
 أك يعيد تركيبها من ىذه العناصر. 

 نظاـ اإلعراب اآلِف الذم يقـو بإعراب اعبمل كالكلمات آليا.  -ج

إُف ما سبقها كما يلحقها  نظاـ التحليل الدالِف اآلِف يستخلص معآف اعبمل إستنادا -د
 من صبل.

 عالكة على قواعد البيانات اؼبعجمية كالقواميس اإللكًتكنية كمنهجية ىندسة اللغة .

يتضمن التطبيقات اليت تقـو على النظم اللغوية السابقة الذكر كاليت تشمل  الشق الثاني :
شيف عرب كامل النص على سبيل  اغبصر الًتصبة اآللية _ التدقيق اؽبجائي كالنحوم، التك
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كإف أم مشركع للعالج اآلِف للغة العربية هبب  العميق داخل مضموف النصوصكالبحث 
 أف يتوفر فيو شرطاف :

 : بناء قاعدة بيانات للمفردات العربية ببسيطها كمركبها. أ   

 .1اإلستناد إُف نظرية لسانية ؿبددة  :ب  

الثآف فبا يسهل عملية التطبيق اآلِف، ك األكؿ هبنبنا كضع القواعد إعتمادا على النص 
هبنبنا خرائق كضع قواعد جزئية  يف برنامج اؼبولد للمفردات ك بيانات اللغة كبالتاِف تطورت 
الظواىر اللغوية بشكل يدعو إُف اإلطمئناف إُف القواعد اليت كضعها اللسانيوف العرب 

أدكات اؼبعاعبة اليت توظف لغة للغتهم  كقد كلد ىذا التطور يف السنُت األخَتة مع تطور 
عقالنية تقًتب ُّا إُف ؾباؿ اؼبعلوميات، كنتيجة ىذه األسباب أصبح يعتمد  نظرية لسانية 

 يف اؼبعاعبة اآللية للغة العربية .

إف اؼبعاعبة اآللية للغة العربية تعتمد على تطبيق تقنيات اؽبندسة على الظواىر اللغوية 
الداللة ، ك النحو اغباسويبك  ،الصرؼ اغباسويبك  ،سوبكذل  بدراسة: على أصوات اغبا

كما أف علماء الكمبيوتر طوركا نظم الربؾبة كذل  بوضع ، ك اؼبعجمية اغباسوبية، ك اغباسوبية
الذكاء الربؾبيات كنظم اغباسوب،ك رموز إلكًتكنية تفسر برؾبة اللغة كتتم عملية الربؾبة كفق 

ربويل  حيث يتم ،2اآلِف للغات اإلنسانيةالفهم ، ك اإلصطناعي كاللغويات اغباسوبية
 طبيعية.البيانات كاؼبعلومات اؼبخزنة يف قواعد بيانات اغباسب إُف لغة بشرية تبدك 
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 كيف هناية ىذه الدراسة توصلنا إُف صبلة من النتائج نلخصها فيمايلي:

يعد اؼبعجم من أبرز العلـو اليت تندرج ربت نطاؽ علم اللغة التطبيقي، فهو يعد -
كثيقة شاملة للمعلومات الصوتية كالصرفية كالنحوية كالداللية اليت تندرج ربت اؼبدخل 

 اؼبعجمي. 

تعد حوسبة اؼبعجم العريب من أىم اَّاالت للسانيات اغباسوبية حيث يتم ربويل -
اؼبعلومات الصوتية كالصرفية كالنحوية اؼبتعلقة باؼبدخل إُف رموز حاسوبية يف قاعدة البايانات 

 نظم برؾبية ؿبددة. كفق

 تواجو حوسبة اؼبعجم العريب صبلة من اؼبشكالت كىي: -

النحو كتيسَته، دراسة التحليل الصريف كالنحوم للكلمات، الفركؽ كاَّاالت الداللية.-



 

 
 

 

 

 

 الحاسوبي.المبحث األول:  الجانب اللغوي للمعجم 

 المبحث الثاني: الجانب الحاسوبي للمعجم الحاسوبي.



 الفصل األول:                                           نظام بناء المعجم الحاسوبي

35 

 

  بناء المعجم الحاسوبينظام  المبحث األول:

يعٍت بو ربديد جانبُت اعبانب اللغوم للمعجم اغباسويب إٌف بناء اؼبعجم اغباسويب 
رير كطريقة رب 1كربديد ؿبتول اؼبداخل اؼبعجمية بو ربديد اؼبادة اؼبعجمية كحصرىايقصد ك 

سب ما حبعجم كثيقة حاملة ؼبعارؼ متنوعة حبيث يكوف اؼب كإنشاء كتصنيف كبناء اؼبعجم
يقتضيو اؽبدؼ الًتبوم الذم وبدده اؼبعجمي من عملو أثناء الوصف الدالِف للمداخل 

حيث تكوف متبوعة بالتحديدات كالشواىد اؼبوضحة، كما وبتويو من معلومات  اؼبعجمية 
فن يقـو على أسس  lexicographieصوتية كصرفية ككبوية، كيعترب فن صناعة اؼبعاجم 
أربع عناصر أساسية يقـو  حلمي خليلكقواعد عريقة عادة ما يتوارثها اؼبعجميوف، كوبدد 

 عليها بناء اؼبعجم كىي :

  صبع اؼبادة اؼبعجمية . -أ 

 اؼبدخل اؼبعجمي.   -ب

 الًتتيب.   -ج

 الشرح. -د 

 كىي:كيعٍت بو ربديد أربعة عناصر  الجانب اللغوي للمعجم الحاسوبي :-1

يقصد ُّا اؼبفردات أك الكلمات أك الوحدات اؼبعجمية اليت  المادة المعجمية :  -1-1
 ؼ إُف ذل  طريقة النطق كاؼبشتقات ، كيضا(1)هبمعها اؼبعجمي مث يرتبها كيشرح معناىا 
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72. 



 الفصل األول:                                           نظام بناء المعجم الحاسوبي

36 

 

كحسب الغرض كاؽبدؼ الذم وبدده اؼبعجمي من كضع  إُف آخركزبتلف من معجم 
ردات، مث معجمو، كيعطي اؼبعجمي اؼبفردة الصيغة كالشكل الذم يبيزىا عن غَتىا من اؼبف

مضامُت ثابتة أك متغَتة اليت تقابل ك  1كيكسبها ظبات داللية  يسند إليها كظائف كبوية
كتعدل عمل اؼبعجميُت إُف حشو اؼبداخل بالشعر كالنثر   عموما ما يعرؼ باؼبدخل 

ستنباط األحكاـ كالقوانُت إاؽبدؼ من ذل  حفظ كالـ العرب، ك  كاغبكم كاػبطب ككاف
ورة اللغوية اليت ربكمو، كتراكم من ىذا اعبمع كم ىائل من اؼبفردات كالكلمات يف ص

اؼبعاجم اللغوية دبختلف أنواعها رسائل لغوية كانت النواة األكُف للمادة اؼبعجمية نظمت يف 
دبعٌت ذل  أف اؼبادة ظباء كالظركؼ ة اغبركؼ كما تتضمن معناىا من األباؼبفرد نعٍتك 

 اؼبعجمية ىي تل  الكلمات اؼبعزكلة عن السياؽ أك النظم .

 ما يوجد من الكلمات اؼبركبة قليلتتميز اؼبفردة العربية بالبساطة الشكلية أم أف 
إلشتقاؽ ا اعتماد هتا اؼبعجمية إُفاجدا، كيفسر ىذا اإلنتحاء ميل العربية يف توليد مفرد

طالة ساسية كمن طباع اؼبيل إُف القصر اؼبقضي إُف اإلهباز كالبعد عن اإلأالداخلي كسيلة 
، ث طبيعتها كمن حيث الكمك زبتلف اؼبادة اؼبعجمية أيضا من حيإُف الضركرة الداعية إليها

فاؼبعجم اؼبقدـ إُف طالب اؼبدارس غَت اؼبعجم اؼبقدـ إُف طالب اعبامعات كاؼبعجم الذم 
 ىبتلف حسب طبيعتو اؼبعجمية 2بيعة كالطبيستخدمو باحث يف العلـو مثل الكيمياء كالط

ىذا أف مادة اؼبعجم تضيق كتتسع كقد تكوف معٌت ، لف منو كىدفو التعليميالذم تتأ
دده صاحب اؼبعجم كىذا ما يوضح أهنا عنصر غَت ثابت زبتلف خاصة كعامة، كذل  وب

 منها كمن يستعملها. ضر غباختالؼ ال
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تتداخل اؼبفردة دبجموعة العلـو األخرل كالنحو كالصرؼ كعلم األساليب حيث 
إُف أنبية العامل اإلجتماعي يف دراسة اؼبفردات كالتغَتات  ميشال بريالكاؼبعآف، كقدمو 

الداللية اليت ترسم اؼبسار التطورم غبياة الفئة الناطقة ُّذه اؼبفردات ك تعد اؼبفردة أك الوحدة 
 اؼبعجمية .

مود إظباعيل صاٌف أف يستند العمل اؼبعجمي على ؾبموعة من اؼبصادر يرل ؿب
 هبملها فيما يلي :

 المكتبات اإللكترونية : -أ  

قد سعت الربؾبية العربية إُف ؿباكلة عالج ىذه اؼبشكلة عن طريق تصنيف ىذه 
 ظ ُّا كالوصوؿسبكن اؼبستخدـ من االحتفا رؾبتها كحفظها بواسطة برامج خاصةالكتب كب

كبالتاِف أصبح  ،1 كىذا ما يسهل علينا الوصوؿ إُف قاعدة البيانات إليها بطريقة سهلة
 الكتاب الورقي وبفظ اؼبادة اؼبعجمية كيسهل البحث السريع عن اؼبعلومات اؼبرغوب فيها.

كمن اؼبعركؼ يف التوجهات اغبديثة يف العمل اؼبعجمي أف يعتمد على اؼبدكنات 
اللغوية اوسبة اليت سبثل اللغة اؼبطلوب إعداد اؼبعجم ؽبا سبثيال حقيقيا ال افًتاضيا، كتكمن 

 : 2أنبية اؼبدكنة يف اػبصائص التالية 

  .الواقعية كالتمثيل اغبقيقي للغة-1
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ستعماالت اللغوية كاألجناس األدبية الشموؿ من حيث اؼبصادر كالتنوعات كاإل-2
 ة.ذل  عند إعداد اؼبدكن ةعلمية كالتقنية، كذل  بشرط مراعاكالتخصصات ال

جوانب ـبتلفة كألغراض ـبتلفة من أجل من  ياإلحصائخضاعها للتحليل إإمكانية -3
 كصياغات استعماالهتا .التعرؼ على شيوع الكلمات كمصاحباهتا اللفظية 

التعرؼ على شيوع الكلمة كشيوع معانيها اؼبختلفة مقارنة دبجموع الكلمات يف اؼبدكنة -4
باإلضافة إُف شيوعها من عدمو يف أنواع النصوص اؼبختلفة، كىو ما يفيد استخالص 

 اؼبصطلحات الشائعة يف كل زبصص من التخصصات العلمية كالتقنية .

 ى شيوع األكزاف الصرفية اؼبختلفة .إمكانية التعرؼ عل-5

إمكانية إجراء أنواع من التحليل النحوم كالصريف كالًتكييب مع توافر بعص اؼبتطلبات -6
 .1الالزمة

ىناؾ عدد من اؼبدكنات اليت مت إعدادىا كهبرم ربديث بعضها للغة العربية، منها 
سي كمدكنة شركة  أم يت مدكنة اؼبعهد العاِف السورم كمدكنة صخر كمدكنة اؼبعجم اؼبدر 

اليت مقرىا لندف كتعترب ىذه اؼبدكنة أكثرىا مشوال من حيث تنوع اؼبصادر   ATAأم 
كشيوع اؼبادة، كما هبدر بالذكر ؾبموعات اؼبراجع القاموسية كاألدبية كالدينية كغَتىا فبا ىو 

كما   العنكبوتيةمضغوطة أك على الشبكة متاح يف صورة رقمية، سواءا على شكل أقراص 
 هبب عدـ تكرار اؼبصدر الواحد يف اؼبدكنة اليت زبضع للتحليل .
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 المعاجم العربية : -ب

 :1ىناؾ ؾبموعة من الشركط هبب توفرىا يف اؼبادة اؼبعجمية حىت يستفاد منها كىي

: الش  أف ذل  يعتمد على حجم  كمية المعلومات المستقاة من ىذه المصادر  -أ
المعاجم  كالقدر اؼبطلوب إدراجو يف اؼبعجم اغباسويب من عدد ااؼبعجم كعدد مداخله

 العربية:

حيث يستطيع اؼبعجمي أف يستفيد من  اؼبعاجم العربية بُت عامة كخاصة تعددت
 أمهات اؼبعاجم أنبها: 

ـبزنا باؼبواد اللغوية اليت تعد لبنة يف بناء بقية اؼبعاجم كبدايتها قديبة  يبثل: المعاجم العامة 
اس إُف اؼبعرفة، كاؼبعجم عمل مرجعي كعادة ما يكوف كحيد ملتإتعود إُف بداية حاجة 

اللساف يتناكؿ جوانب اؼبعرفة حبسب غرضو كىدفو الًتبوم فيشمل كلما ما يبكن صبعو من 
اؼبستعمل كاؼبهمل كبالتاِف فهو معجم موسع فليس لو حد معُت مواد اللغة، قديبها كحديثها 

أنبها معجم العُت للخليل ،2اغبجم كوبتوم على ؾبموعة من اؼبعاجم كاؼبعجم السياقي يف 
زابادي  لفيروالبن منظور ، كالقاموس ايط  كلساف العرب بن أحمد الفراىيدي

أما اؼبعاجم اغبديثة أنبها معجم ألفاظ كالصحاح للجوىرم ىذا بالنسبة للمعاجم القديبة ، 
 كاؼبعجم الوسيط كاؼبعجم األساسي . لقرآن الكريما
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ىي من اؼبؤلفات اؼبخصصة ؼبيداف مضبوط من ميادين اؼبعرفة بشىت  المعاجم الخاصة : 
أنواعها، كىي معاجم انتقائية ؿبدكدة ؼبعاعبة جزء من اؼبفردات، أك اؼبوضوعات من ميداف 

كتتباين كفق اؼبنهج اك الصورة اليت تفرضها اغباجة أك رؤية اؼبؤلف، كيكوف كحيد  تتنوع ما مث
أك غَت  ا، كبالتاِف يكوف متخصص1أك غَت موسوعي االلساف أك متعددا أك موسوعي

متخصص يف صبلة من الفنوف كبالتاِف ىو فرع من اؼبعجم العاـ إال أف اعبهود تكوف ؿبصورة 
صائصو كأىدافو كىو يبيل إُف التعددية النوعية كبالتاِف فإف يف فن فرعي مستقل دبادتو كخ

 على مستويات معينة،اؼبعجم اؼبتخصص ليس معجما كاحدا بل معجمات قائمة مفتوح 
 تعددت اؼبعاجم اػباصة أنبها : ك 

 البن قدامة: كبو فقو اللغة كسر العربية للثعاليب كجواىر األلفاظ  معاجم المعاني -1
 . البن قتيبةكأدب الكاتب  للهمذانيكاأللفاظ الكتابية 

ها اؼبعجم السياقي : أنبصطالحية والمصاحبات اللفظية مجال التعبيرات اإل -2
صطالحية رين كمعجم الًتاكيب كالعبارات اإلكآخ لمحمود صينيصطالحية للتعبَتات اإل

 .ألحمد أبو سعدالقدٔف منها كاؼبولد 

منصور : أشهرىا اؼبعرب من الكالـ األعجمي ألبو  والدخيلمعاجم المولد  -3
 ..لمحمد األمين فضل اهللكمنار السبيل فيما ىبص اللغة العربية من الدخيل  الجواليقي
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إف اؼبكتبة العربية غنية دبعاجم اؼبصطلحات أشهرىا مفاتيح  معاجم المصطلحات : -4
، أما يف العصر اغبديث فهناؾ  للتهانويالعلـو للخوارزمي ككشاؼ اصطالحات الفنوف 
 العديد من اؼبعاجم اؼبتخصصة يف كل فن كعلم .

عاًف علماء اؼبعاجم قضايا األخطاء اللغوية خاصة اؼبعجمية  معاجم األخطاء الشائعة : -5
منها كأىم ىذه اؼبعاجم معجم األغالط اللغوية اؼبعاصرة مد العدنآف كمعجم الدقائق 

ألبي بكر محمد بن الحسين بن  ككتاب اؼبالحم  ر نديم آل ناصراألميالعربية للعالمة 
لغويُت كاؼبختصُت يف حسم أكجو هبب تشكيل عدد من اؼبعجميُت كال. ،األزدي ددري
كىناؾ ؾبموعة من ،كمراجعتها كالتثبت من صحتها اؼبعلومات  ختالؼ بُت مصادراإل

 :كىيدة اؼبعجمية حىت يستفاد منها الشركط هبب توفرىا يف اؼبا

اؼبادة اؼبستقاة من  ةكلما كاف اؼبشركع طموحا زادت جرع: ف مصادر ومواد مختلفة-أ
التناسب بُت كم العناصر كاألساس يف اؼبعجم كبُت  ةاؼبصادر كما أنو ال بد من مراعا ىذه

   .1اؼبعلومات اإلضافية أك اؼبتخصصة

على ما جاء يف  انطالقا من حقيقة أف العربية ليست مقصورةمصادر المعلومات: -ب
اؼبعجمات كحدىا بل ؽبا مظاىر أخرل هبب تتبعها كاألخذ عنها كيف مقدمتها كتب العلم 
كاألدب ينبغي أف يستدرؾ اؼبعجم العريب ما ستجد من مفردات، كما سيحدث من معاف 

 إضافة إُف بياف كجوه استعماؽبا.
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بُت مصادر اؼبعلومات كآلية العمل   أسلوب العمل يف حسم أكجو االختالؼ كإفٌ 
صة من لغويُت من الضركرم تشكيل عدد من اللجاف اؼبتخص ،1يف مراجعة اؼبعلومات
، كذل  من أجل  2ستنارة بآرائهم يف حسم أكجو االختالؼ الطارئة كعلماء كمعجميُت لإل

كذل  دبجموعة من اػبرباء يف   ستعانةومات كالتثبت من صحتها  كيبكن اإلمراجعة اؼبعل
الوسط الذم زبزف فيو ، كإٌف شىت البلداف العربية يتم التواصل بينهم بالربيد اإللكًتكٓف

ستعانة باغباسوب يف صبيع مراحل اؼبشركع مثل زبزين اؼبعلومات البد من اإلاؼبعلومات  
حيث يبكن للباحث كربليلها كمراجعتها بشىت الوسائل إضافة إُف توثيق كافة اؼبعلومات ، 

 الرجوع فيو إُف اؼبصدر من خالؿ قواعد البيانات اؼبختلفة.

 المدخل أو السمات الداللية : – 2

ىو عبارة عن الوحدة اليت ستوضع ربتها الوحدات اؼبعجمية األخرل أك اؼبادة "
، كغالبا 3"اؼبعجمية اليت تتألف عادة يف اؼبعاجم اللغوية من الكلمات اؼبشتقة كغَت اؼبشتقة 

الذم يبثل البنية األساسية  ما يتكوف  اؼبدخل يف مثل ىذا النوع يف اؼبعاجم من اعبذر : 
، اؼبشتقات اعبذر الًتبيعي يف الرياضيات فمثال مدخل كلمات مثل اؼبعجمك للكلمات 
إذف ىو الكلمة اليت  . ـ ، كىكذا يف بقية اؼبداخل جاستعجم ىو جذر ع. االعجاـ ك 

 عجم . يرتب كفقها اؼب

إف معجم اللغة يتكوف من الئحة مورفيمات ، أم عالمات لغوية ككما ىو معلـو 
كال يكوف للداؿ أك ألية لفظة مكونة من  ة اللغوية ربتوم على داؿ ك مدلوؿفإف العالم
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يف اللغة إال إذا تضمن معٌت كاضحا ك تعد السمة يف النحو التوليدم  امقاطع صوتية إعتبار 
)+ ىي الوحدة الداللية الدنيا، كال يبكن أف توجد مستقلة بنفسها، فمثال السمة الداللية 

ىي كحدة داللية دنيا تقـو بتحديد كلمات تتوفر فيها ىذه السمة ) كلد، بائع ،  ( إنسان
 مهندس، طالب ، كزير (.

يقـو  ت تظهر على شكل ؾبموعة من السماتكلمة من ىذه الكلماإف كل  
التحليل الدالِف برصدىا كربديد اللغوية ف ذل  ألف اللغة تعكس آثار الفكر عليها، كما 

الوحدة "ككحدتو األساسية ىي الكلمة  اة الناطقة ُّتعكس مدل اإلشعاع اغبضارم لألم
ا كزف صريف ؿبدد ؽبا ؾبموعة من األصوات ؽبكىذا ما يدؿ على أف اؼبفردة ىي 1" المعجمية

ة تتداخل مع اؼبستويات النحوية أم أف اؼبفرد القواعد مفيدة عن طريق التشكل لنا صب
اإلجراءات اؼبتبعة ليا، كبغض النظر عن اؼبدارس ك ال يبكن فصلها عنها اؼبميز ؽبا دالاللغوية ك 

موعة اؼبفردات اؼبقًتحة من ؾب فالسمة مثال ىي السمات اؼبميزة دكف غَتىا ككل مورفيم
يقـو التحليل بتحديد خصائصها كفق ضبلة من السمات اؼبميزة ) صوتية، صرفية،  للدراسة

، كبالتاِف يعد اؼبدخل كتعريف للمادة اؼبعجمية يتم فيو عرض العلومات 2كبوية، داللية ( 
كل اؼبشتقات   الصوتية كالصرفية كالنحوية كالداللية حيث يتم عرض يف اؼبستول الصريف

سم الفاعل كاسم اؼبفعوؿ كالصيغة اؼببالغة كالصفة اؼبشبهة كاسم كااؼبتعلقة باعبذر اللغوم  
ستعماالت عربة إف كجدت، كيتم كذل  عرض اإلاآللة... كما يتم التطرؽ إُف الكلمات اؼب

ككذل   يف السياقات اؼبختلفة، ككل أنواع اؼبعٌت اؼبتعلقة ُّا اؼبختلفة للمادة اؼبعجمية
 .اؼبعلومات الداللية كاؼبشًتؾ اللفظي كالًتادؼ كالتضاد

                                                           
 .148 :خويلي األخضر ميدآف ، اؼبعجمية العربية صابن  1
 .148 :ص السابق  اؼبرجع :ينظر 2
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كربقق  الطريقة اؼبناسبة لًتتيب مواد اؼبعجمكإٌف طريقة ترتيب اؼبداخل تعد إختبار 
ىذا اؼبعيار مرتبط باؼبعايَت السابقة اليت تساىم بشكل كبَت يف ربديده، إذ أٌف إختيار طريقة 

، فقد 1عايَت السابقة، لذا قبدىا تصنف بكيفيات ـبتلفةالًتتيب تكوف كفقا ؼبا تفرضو اؼب
تصنف كفق حقوؿ داللية كل حقل يعرب عن ؾباؿ ما من اػبربة االنسانية أك قد يكوف 

 حبسب اؼبوضوعات، أك قد يكوف ترتيبا جذريا أك يكوف حبسب التقليبات.

 الترتيب :  – 3

كيفيات تسمح بالوصوؿ إُف ب فها نيصتإف اؼبقصود بالًتتيب ؼبداخل اؼبعجم "
حيث يتبع اؼبعجمي نظاما كاحدا يف ترتيب معجمو  2"الغرض من كجودىا يف اؼبعجم 

تبعة يف يعد اؼبنهج أك الطريقة اؼبىو كذل  حسب غرضو كاؽبدؼ الًتبوم الذم يقصده، ك 
طرؽ تنوعت كتشعبت أشكاؿ ك َّموعة يف كحدات صرفية كقد ترتيب اؼبادة اؼبعجمية 

اؼبعجمي أدرجها العلماء ربت أربع تقسيمات رئيسية حددت تصنيف اؼبعاجم التصنيف 
 :  3إُف مدارس ـبتلفة  كىذه التقسيمات ىي 

الخليل صوات، كنظاـ التقاليب كقد تزعمو يعتمد على ـبارج األ التقسيم األول : -(3-1
 . بن أحمد الفراىيدي

يقـو على ترتيب الكلمات حسب اغبرؼ األكؿ كالثآف كيًتأسو  الثاني:التقسيم  -(3-2
 يف معجمو اعبيم . الشيباني

                                                           
 .45ينظر: علي القاظبي: اؼبعجمية العربية، ص:  1
 .148:ص،ابن خويلي ميدآف ، اؼبعجمية العربية  2
 .65ص :  2008،  1فتح ا سليماف ، دراسات يف علم اللغة ، دار اآلفاؽ العربية ، القاىرة ، ط :ينظر 3
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  مات حسب اغبرؼ األخَت من كل كلمةيقـو على ترتيب الكل التقسيم الثالث : -(3-3
( يف معجمو 234البندينجي ) ت ىو ما عرؼ دبدرسة التقفيو، كقد ترأس ىذا التقسيم 

 ناؾ اختالفا حوؿ ىذا األمر .التقفية يف اللغة رغم أف ى

ابن دريد يف كتابو  يبثلونظاـ األبنية ك لًتتيب اؽبجائي ك ينبٍت على ا التقسيم الرابع : -(3-4
زاخر من راء الصناعة اؼبعجمية بكم ىائل ك نوع يف اؼبعاجم إُف إثكأسفر ىذا الصبهرة اللغة 

 األخرل كالًتتيب ترتيباف األمم كأكسب العرب تفوقا يف اؼبعاجم يف  1التأليف اؼبعجمي
بن منظور  هظباأترتيب اؼبداخل يف اؼبعجم عموما كىو ما صلح عليو بالًتتيب اػبارجي أك 

حيث ىبتار اؼبعجمي نظاما كاحدا لًتتيب اؼبداخل  2 بالوضع يف مقدمة كتابو لساف العرب
 يوجد حيث ال،   3كيعد ىذا النوع من الًتتيب شرطا لوجود اؼبعجم .يف اؼبعجم الواحد

 قدٔف أك جديد ىبلو من ىذا الًتتيب. معجم عريب أك أجنيب 

 الترتيب اآلخر ىو ترتيب داخلي :   

يقـو على أساس ترتيب اؼبشتقات ربت اعبذكر أيها يأيت أكال، كرد ىذا األخَت يف 
بداية تأليف اؼبعاجم مضطربا يصعب على الباحث من خاللو أف يتوصل إُف منهج كاضح 
كالسبب يعود إُف عدـ إتباعهم منهجية كاحدة يف ترتيب اؼبدخل، أما العلماء ادثوف فقد 

ترتيب اؼبشتقات ربت اؼبدخل الواحد خاضعا لنظاـ كاحد  كقع  اتفاقهم على أف يكوف
وبكم صبيع اؼبشتقات اللغوية، فاألظباء كاألفعاؿ كالصفات كغَتىا من اؼبشتقات كاعبمل 

                                                           
 .5 :ص1994، 2عدناف اػبطيب، اؼبعجم العريب بُت اؼباضي كاغباضر ، اؼبقدمة مكتبة ناشركف، لبناف، ط :ينظر 1
مقاربة نظرية كمطبقة مصطلحاهتا كمفاىيمها ، مركز النشر  د رشاد اغبمزاكم ، اؼبعجمية و ؿبمينظر: 2

 .211: ص، 2009 ،1طاعبامعي،
 .98 :ص،1998،  1أضبد ـبتار عمر ، صناعة اؼبعجم العريب اغبديث ، عاَف ، الكتب ، القاىرة ، طينظر: 3
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تكوف مرتبة طبقا لقاعدة ىي تقدٔف اؼبعآف اغبسية على اؼبعآف اَّردة  اعبمل الفعليةك  اإلظبية
ظباء كاألظباء قبل ية كمعٌت ىذا كضع األفعاؿ قبل األز كاؼبعآف اغبقيقية على اؼبعآف اَّا

ىذا كي ال هبد ظاما كاحدا يف الًتتيب الداخلي ك قد اتبع علماء اؼبعاجم ن، ك 1الصفات 
 .ءا يف البحث عما يبحث عنو بسهولةالباحث عنا

كقد أصبح ضركريا على اؼبداخل يف عرؼ اللسانيات اغبديثة أف تكوف مشتملة  
على صبيع الوحدات اؼبعجمية، فهي زبتلف باختالؼ صورىا الشكلية، كظباهتا الداللية 

 .2، اعبزئية منها أك اؼبركبة أك اؼبتضادةسواءا البسيطة منها أك اؼبعقدة

ت النحوية كالصرفية كالسوابق كاللواحق الوحدة اؼبعجمية اعبزئية: تتجسد يف اؼبقوال-
 كحركؼ العطف كالضمائر اؼبتصلة إضافة إُف بعض اغبركؼ كالالـ كالياء.

كىي اليت تتكوف من مورفيم كاحد، كىي تشمل  الوحدة المعجمية البسيطة:-
الكلمات الوظيفية كاألظباء اؼبوصولة كالضمائر اؼبنفصلة كأظباء االشارة إضافة إُف صبع 

 .َت الذم يعرض كفق مداخل خاصةالتكس

كىي تتكوف من كحدتُت بسيطتُت مركبيتُت سواءا  الوحدات المعجمية المركبة:-
، كما ركب تركيبا إضافيا أك مزجيا كىي تًتكب باضافة حرؼ كفاعل باضافة األلف لفعل

 .: عبد الرضباف ما تكوف نتيجة مزجاثنُت ؾ ضافة كلمة أكبا

                                                           
 .23 :ص ،حلمي خليل ، مقدمة لدراسة الًتاث العريب اؼبعجميينظر: 1

.203ينظر: ؿبمد رشاد اغبمزاكم: اؼبعجيمة، ص:  2
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كىي اليت تتكوف من كحدتُت بسيطتُت أك كركبتُت  المعجمية المعقدة: الوحدات-
إُف برمائي كتتميز ىذه الوحدات بكوهنا متداخلة ال يبكن ربليلها  –كبو: عبد القادر 
 .مكونات أكلية

إُف  كتشمل ؾبموعة من الوحدات ضمت الوحدات المعجمية المتضادة:-
أصلية يف العربية كقد تكوف مًتصبة عن لغات  صطالحاتبعضها البعض قد تكوف ىذه اإل

 .1أخرل

كيعترب ترتيب مداخل اؼبعجم من أصعب ما يواجهو اؼبعجمي فاؼبقصود بو ىو كضع 
اؼبادة اؼبعجمية حبسب كيفيات تسمح بالوصوؿ إُف الغرض من كصوؽبا إُف داخل 

جراءات كضع متتالية من اؼبورفيمات  ة كإاؼبعجمي، كالكيفيات توجد خاضعة لطريقة اؼبعجىمى 
 كوحدة معجمية موحدة حيث تكوف قابلة للتحليل الصريف كالنحوم كالدالِف.

غَتىا عن  نإٌف التحليل يعترب أىم إجراء عملي ناجع يف فرز اؼبفردات اؼبعجمية ع
 .بغض النظر عن طريقتها الصوتية أك اػبطية طريق الوصف

ما هبده اؼبعجمي يف ترتيب معجمو ألنو يؤثر كإٌف منهج الًتتيب يعد من أصعب 
تدؿ طريقة مباشرة كبصفة مباشرة على طريقة معاعبة اؼبخزكف اللغوم اؼبعركض يف اؼبعجم، ك 

اؼبعجمي كنظرتو إُف ألفاظ اللغة كالعالقات القائمة بينها كإُف  اختيار اؼبنهج على قدرة
م يرمي إُف خدمتو اؽبدؼ من تصنيف اؼبعجم ككذل  إُف نوعية اؼبستعمل الذ

                                                           

1
 .203 ينظر اؼبرجع السابق، ص: 
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، كبالتاِف يضع اؼبعجمي مستعمل اؼبعجم كالغاية من تأليف معجمو كطرفا 1كمساعدتو
 :2مهما يف تقدٔف اؼبادة اؼبعجمية كطريقة تصنيفها حبسب كيفيات ـبتلفة أنبها

تقسيم ألفاظ اللغة إُف حقوؿ داللية حيث يعرب كل حقل منها عن ؾباؿ  3-1-
 معُت.

إُف اللغة على أهنا نظاـ من العالقات كاؼبصطلحات تعرب عن  ينظر اؼبعجمي  -3-2
 كوف من اؼبفاىيم فتقسم اؼبداخل حبسب اؼبوضوعات.

 ينظر إُف األلفاظ على أهنا أفراد أك أنواع أك أجناس فتتكوف بذل  معاجم -3-3
 اٍفتتناكؿ أظباء أك صفات أك أفعاؿ أك حركؼ....

أهنا كحدات مستقلة داخل النظاـ اللغوم ُف األلفاظ على إينظر اؼبعجمي  -3-4
كتتمتع خبصائص تؤىلها كسبيزىا لتؤلف مدخال مستقال يف اؼبعجم فيكوف الًتتيب ىجائيا 

 يسهل على اؼبستعمل كاضع الكلمات اليت يبحث عنها.

كىكذا تكوف ؼبنهجية ترتيب اؼبداخل أنبية كربل يف إعداد اؼبعجم فمن جهة  
لغوية كنظرتو إليها كطريقتو يف ربليلها، كمن جهة ثانية ثؤتر تكشف عن ثقافة اؼبعجمي ال

يف بناء اؼبعجمي ككيفية عرض اؼبعلومات فيو، كمن جهة ثالثة ربدد الغاية من اؼبعجم 
  كفائدتو.

  

                                                           
 .154 ينظر: ابن اػبويلي األخضر ميدآف: اؼبعجمية العربية، ص: 1
2
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 الشرح المعجمي : -(4

نقصد بالشرح اؼبعجمي اؼبناىج كالكيفيات اليت يتخذىا اؼبعجمي بغية معاعبة 
شرحها كتقديبها إُف اؼبستعمل كمن اؼبسلم بو أف لكل عمل منظم اؼبداخل، كىي سبيل 

صورة معينة تسمح دبعرفة مساره، كتقديبو بصورة أسهل كإحاطة أمشل كىو  ؾبموعة من 
كتعد  1القواعد العامة اليت يتم كضعها اؼبعجميوف بقصد الوصوؿ إُف اغبقيقة يف العلم ،

عجم كأىم اؼبشكالت اليت أثارت قلق مشكلة شرح اؼبعٌت اؼبعجمي لكلمة ما داخل اؼب
الكثَت من الدارسُت كىذا راجع إُف كثرة طرؽ شرح اؼبعٌت اؼبعجمي كتعددىا، أم أف كسيلة 

كتعود ىذه األخَتة إُف تعدد الداللة  الشرح يف مادة اؼبعجم كىذا يكسبها نوع من التعقيد
يتوفق اختيار طريقة الشرح على كطبيعة اؼبادة كمناىج دراسة اؼبعٌت كشركط تعريفو، كبالتاِف 
ـ كل التقنيات اليت تسهل الشرح مهارة اؼبعجمي كخربتو فبا يفرض على اؼبعجميُت استخدا

 توصيل اؼبعٌت إُف القارئ فاستخدموا التعريفات : ك 

التعريف باؼبرادؼ، التعريف بالضد، التعريف باؼبقتضب، التعريف  ،التعريف بالوصف
 .2 باألمثلة كالشواىد ... إٍف

  

                                                           
 .19 :، ص1985، اعبزائر ،   SNEDعمار بوحوش ، دليل الباحث يف اؼبنهجية ، مؤسسة ينظر: 1
 .76 :ص،2002، 1، مكتبة لبناف ناشركف،طعلي القاظبي ، اؼبعجمية العربية :ينظر  2



 الفصل األول:                                           نظام بناء المعجم الحاسوبي

50 

 

 ىذا التعدد أدل إُف توزيع ىذه الطرؽ إُف قسمُت :

 الطرؽ األساسية .-

 الطرؽ اؼبساعدة .-

 الطرق األساسية : -4-1

آخر،  ىو عبارة عن ذكر كل شئ تستلـز معرفتو معرفة شئ الشرح بالتعريف : – 4-1-1
كالتعريف اغبقيقي ىو أف يكوف حقيقة ما كضع اللفظ من حيث ىو، فيعرؼ بغَتىا، 
كالتعريف اللفظي ىو أف يكوف اللفظ كاضح الداللة على معٌت اللفظ أك الداللة فيفصل 

 دبعٌت أنو بياف داللة الكلمة أيا كاف نوعها. 1بلفظ أكضح، 

 2ىو كضع لفظ مرادؼ.  الشرح بالمرادف : – 4-1-2

: ىو أف تشرح معٌت  كلمة بكلمة أخرل مغايرة يف اؼبعٌت  الشرح بالمغايرة  – 4-1-3
 كذل  بذكر نقيض الكلمة كقولنا الصالح نقيض الفساد .

حتماالت القصد يؤدم إُف تعدد اؼبعٌت، فالكلمة اإف تعدد ":  الشرح بالسياق – 4-1-4
حينما تكوف خارج السياؽ ال يتحدد معناىا كيشوُّا اللبس كالغموض، ؽبذا كصفت اؼبفردة 

                                                           
 . 23 :ص، حلمي خليل : مفدمة لدراسة الًتاث العريب اؼبعجميينظر: 1
 . 23:اؼبرجع نفسو ، صينظر: 2



 الفصل األول:                                           نظام بناء المعجم الحاسوبي

51 

 

يف اؼبعجم، كإف قوة الكلمة كربديد داللتها ال يكوف إال داخل السياؽ ألنو يقدـ ؽبا قيمة 
 بعض الطرؽ اؼبساعدة أنبها:كنذكر 1 "داللية ؿبددة كىكذا يتولد عن تعدد اؼبعٌت

 الطرق المساعدة : -4-2

القرآن كىو طريقة قديبة تعتمد على استخداـ الشواىد من  الشرح بالشواىد : 4-2-1
 ،مثاؿ كأكؿ من استخدـ ىذا التعريفكاغبديث النبوم كأشعار العرب كاغبكم كاأل الكريم

 .ذل  يف توضيح اؼبعٌت أكثر، كساىم 2يف معجمو العُت  ابن أحمد الفراىيديىو اػبليل 
يتم فيها استخداـ الرسـو بدقة بالغة حيث تعطى كل  الشرح بالصورة والرسوم : 4-2-2

،  3كيقابل كل لفظ رقم الصورة اليت تناسبو  مث نذكر األلفاظ اليت تدؿ عليها صورة رقما
 كىو طريقة حديثة استعملت يف اؼبعاجم األكركبية قبل العربية .

كىكذا نستنتج أف طريقة الشرح اؼبعجمي زبتلف من معجمي إُف آخر حيث يوضح 
فيتم شرح إما من خالؽبا عمل منظم أك صورة معينة تعكس غرضو من تأليف اؼبادة العلمية 

باؼبرادؼ أك باؼبغايرة كذل  دبعٌت شرح كلمة بنقيضها كيتم اإلستشهاد عليها من القرآف 
ر العرب كاغبكم كاألمثاؿ كمنهم من يستخدـ الرسـو بدقة الكرٔف كاغبديث النبوم كأشعا

 بالغة حبيث تعكس كل صورة معٌت ؿبدد بدقة بالغة.
                                                           

، 2008طردف ، ، عاَف الكتب اغبديث ، عماف ، األىادم هنر ، علم الداللة التطبيقي يف الًتاث العريب  1
 . 241:ص

للطباعة كالنشر، مصر،  دار غريب  ،رجب عبد اعبواد إبراىيم ، دراسات يف الداللة ك اؼبعجمأضبد  ،ينظر 2
 .93  :ص د.ط،

 .85 :ص،  1ط1998عاَف الكتب  القاىرة،  أضبد ـبتار عمر، صناعة اؼبعجم العريب اغبديث،  ،ينظر 3
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 كيف األخَت توصلنا من خالؿ ىذه الدراسة إُف صبلة من النتائج: 

 إٌف البناء اللغوم للمعجم يقتضي ربديد صنفُت من اؼبعاجم:-أ

علم اؼبعاجم النظرم: كيسميو بعضهم علم اؼبفردات ألف مبحثو األساسي ىو -
األلفاظ من حيث أهنا ذات دالالت كذات صالت ببعضها البعض كأصوؿ اكبدرت منها 

 كعائالت  إشتقاقية تنتمي إليها.

الصنف الثآف تطبيقي: كيسمى فن صناعة اؼبعاجم كمنهجو تأليف اؼبعاجم أك -
حيث يتم عرض طريقة صبع اؼبفردات كترتيب اؼبدخل كشرح اؼبادة  الصناعة اؼبعجمية

 اؼبعجمية حسب الغرض الذم يبتغيو اؼبعجمي من دراسة معجمو.
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  الجانب الحاسوبي للمعجم الحاسوبي :المبحث الثاني: 

بو ربديد لغات الربؾبة كالربؾبيات اؼبساندة لعمل اؼبعجم كالل الصريف  كيقصد
ية أك اؼبدخل حيث يتم عند برؾبة اؼبادة اؼبعجم ،كالنحوم كالدالِف كتنظيم قاعدة البيانات

 كفق برؾبية ؿبددة.عرض كل اؼبعلومات الصرفية كالنحوية كالداللية اؼبتعلقة بو، 

)اعبذر اللغوم ؼ ع ؿ( اؼبراد حوسبتو هبب أكال  ليل اغباسويب للمدخلحعند الت
ن السوابق كاللواحق مع عرض كل عرض كل التصريفات اػباصة بالفعل مث ذبريده م

كر كل اؼبشتقات اؼبتعلقة بو من اسم الفاعل كاسم ذ حتماالت اؼبمكنة لو كذل  يتم =اإل
تعملة كبويا عن طريق دراسة مث ربليل اعبمل اؼبس اؼبفعوؿ كالصيغة اؼببالغة كالصفة اؼبشبهة، 

تركيبها كنوعها كالتغيَتات اليت تطرأ عليها كيف األخَت ربديد اَّاالت الداللية كالعالقات 
 اؼبشًتؾ اللفظي كالًتادؼ كالتضاد.الداللية ك

 س++: لغات البرمجة: لغة-2-1

متعددة أمباط  ىي لغة برؾبية كائنية ++cبليس باإلقبلزية  "سي ++ تنطق اسي :
الربؾبة مصرفة سكونية األمباط، كتضم العديد من فبيزات لغات الربؾبة عالية اؼبستول 

مع سي سم ) إىذه اللغة كامتداد للغة سي ربت  كمنخفضة اؼبستول، بدأ تطوير
اإلسم عاـ  ربددكمن مث إضافة العديد من اؼبيزات األخرل الحقا ك 1979الصفوؼ( عاـ 

من باب الدعاية عرب استخداـ معامل الزيادة عبانب اسم لغة  ++(سي ليصبح )  1983
 . 1"++ سيتأكيدا على أهنا التاِف للغة  سي
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إحدل اللغات األكثر شيوعا كقد استخدمت يف نطاؽ كاسع يف بناء  سي ++تعترب 
من األنظمة الربؾبية كبرامج  أنظمة التشغيل كالتعامل مع البنية الصلبة للحاسوب ابتداءا

اؼبستخدـ مركرا دبشغالت األجهزة كاألجهزة اؼبضمنة انتهاءا باػبدمات عالية األداء كبرامج 
إثارة  سي ++ستخدامات إود لغة ذبميع شديد الفعالية أحد األلعاب لقدرة تعريفها إُف ك

أنظمة  يف كتابة قسم كبَت من سي ++ىو استخداـ  ستروستروبحسب رأم 1لإلعجاب
 القيادة األكتوماتيكية للعربات اليت ذبولت على سطح اؼبريخ.

 :1األدوات المستعملة في لغة سي++ 2-1-1

األدكات  -ثالثة أنواع من األدكات: األدكات اغبسابية يوجد يف لغة سي ++
 األدكات الدقيقة. -اؼبنطقية كالعالقة

عملية من عمليات كعند دراسة بعض اعبمل يف لغة سي++ كبتاج إُف تكرير 
كقد كبتاج أف نبٍت شبكة من توزيع األكامر  اإلدخاؿ كاإلخراج أك اغبساب عددا من اؼبرات

على عدد من سطور الربنامج حسب مقتضيات بعض األحواؿ كحسب ما تقتضيو طبيعة 
 يف ىذه اغبالة هبب تعلم أساليب الشرط كالتكرار ككيفية التحكم يف مسار الربنامجك  اؼبسألة

لغات الربؾبة، كبدكهنا ال يبكن تنظيم أم برنامج، كتوفر لغة  أساس بناءحيث تعد القلب 
 عددا من األساليب كالدكافع الفعالة عن طريق أساليب بنائية أك بنياكية سي++ للمربمج

 .كتوفر لغة سي++ أساليب اإلنتقاؿ كلكنها ال تستعملها إال للضركرة

، يشرح الكاتب 1996 ليبيمان ++cالكائٍت للغة النموذج  " الكتاب"يف كتاب 
العبارات الربؾبية إُف توصفات داخل الذاكرة إال أف ىذا ال  ++cإمكانية  ربويل مصرفات 
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يبنع مصممي اؼبصرفات من اعتماد طرقهم اػباصة يف كتابة مصرفات متوافقة مع اؼبعيار 
 اآللية للغة بكل مستوياهتا.كىكذا تعد ىذه الربؾبية مناسبة للمعاعبة  c++.1اؼبرجعي 

 (PYTHON) لغة البايثون:-2-2 

( كمن اللغات عاؼبية اؼبستول، أىم oop) ىي لغة متعددة األغراض كغرضية التوجو
موىا سهولة يف  م كخصوصا للمبتدئُت حيث هبد متعلما يبيز لغة البايثوف أهنا سهلة للتعل
 2كتابة كقراءة الشيفرات كربريرىا

 األساسية لهذه اللغة: المميزات 2-2-1

 تعمل على الكثَت من اؼبنصات.-أ

 قابلة للتوسيع كالتطوير.-ب

 تدعم الواجهات الرسومية.-ج

 دعم التعامل مع غالبية البيانات. -د

كتتميز  حتياجات اؼبربمجمع ا هبب ربضَت بيئة عمل مناسبة بيئة العمل:2-2-2
بالسالسة، فإننا نعلم اف التطوير على سكريبت أك برنامج معُت ليس باألمر السهل دائما 

                                                           
 Topics.www.banmgas.com موقع برؾبة. cدركس يف لغة الربؾبة، سي  ينظر: 1
، موقع بايثوف بالعريب، كىو أكؿ موقع ـبتص 9، ص: 2012مصطفى فرحات: بايثوف بلمسة، سوريا، ط  ينظر:2

 بلغة البايثوف
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، كيبكن إستخداـ البايثوف بالطرؽ كسيصبح أصعب عند عدـ توافر البيئة اؼبناسبة للتطوير
 :1التالية

-PYTHON SHELL :.كيتم عربىا تنفيذ األكامر سطر تلو اآلخر 

-ECLIPSEمع إضافة : ؿبرر الشهَت pydev . 

-netbeans :.تعمل على ويندوز ، اليونيكس، ماك 

-python tools for visual stodio :فيمكن  ربميل  الفيجواؿ ستوديو إذا كنت تستخدـ
 ىذه اإلضافة لتضيف ميزة دعم البايثوف يف الفيجواؿ ستوديو.

-Eric IDE :فبتاز إذا كنت من مستخدمي اليونيكس. 

قها حيث يتم كفكىكذا نستنتج أف لغة البايثوف تعترب من أسهل الربؾبيات اغباسوبية 
كىذا يسهل على اؼبعجمي أف يكتب كل التحليالت  تنفيذ األكامر سطر تلول األخر

 الصرفية كالنحوية كالداللية اؼبتعلقة باؼبدخل اؼبعجمي.
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  autoplay media studioستوديو ميديا بليو وتوأ-3

 إصداراتو، دبختلف كيندكز التشغيل نظاـ على تثبيتو يتم حاسوب برنامج ىو
 يوجد indigorose لشركة فبلوؾ االكتورف التفاعلية قراصاأل عمل إنشاء أجل من كمصمم
 AutoPlay النسخة ىي 21/4/2015 سنة تاريخ حىت حدثهاكأ النسخ من العديد منو

Media Studio 8.5 يلي كما عليها فبيزات كربسُت ضافةإ مت حيث  : 

 .فالتكاإل السحب ميزة تسهيل -

 تقـو حىت مربمج تكوف فأ علي  هبب ال انو حىت فيها التطوير أسلوب ربسُت -
 . عليو بالعمل

 .التطوير نافذة إُف اكجبكت 20 اضافة -

 من Lua الربؾبة لغة استخداـ عرب الربؾبية كامراأل كاستخداـ التطوير بيئة تسهيل -
 .1ذل  أجل

 مميزاتو3-1

 كالعركض التعليمية االقراص غلبأ عمل طريقو عن تستطيع جدا كرائع سهل برنامج
 فبكن سهلة كاجهة على وبتوم كىو كالعملي الربؾبي اَّاؿ يف كاسع يعد حيث الفنية
 للمستخدـ تتيح ستخداـاإل السهلة الواجهة ىذه منفصل بشكل التعريب ربميل أك تعريبها
 أم بدكف تعمل الصادرة الربؾبية فأ إُف باإلضافة ، برؾبيتو ػبدمة وبتاجو ما كل عمل
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 ربتاج تطبيقات على برؾبيت  احتواء كاف يف كلكن كيندكز نظاـ أم على مساعدة برامج
 أف فيجب( اكسبلولر االنًتنت متصفح ،VLC تايبر، الكوي  الفالش،) التالية الربامج
 .مشاكل بدكف يعمل حىت اؼبستخدـ نظاـ يف مثبتة تكوف

 :بو والعمل تثبيتو طريقة3-2

 نسخة ىناؾ لكن ذل  يف صعوبة أم بدكف آخر تثبيت برنامج كأم تثبيتو يتم
 بكثرة منتشرة ـبًتقة أك مزكرة نسخ ىناؾ أف كما األصلي اؼبوقع من للربنامج ذبريبية
 يف تثبيتها طريقة مشركح يكوف) العربية اللغة تعريب ملفات كجود إُف باإلضافة ُّا الينصح
 كاؼبميزات السعر على للتعرؼ التاِف الرابط اتباع بإمكان  النسخة كلطلب( األحياف غالب
 autoplay-media-studio  "1"     برنامج شراء األخرل
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 ثانيا: البرمجيات المساندة لعمل المعجم :

 عتماد على ؾبموعة من الربؾبيات اؼبساندة كىي :اإل

 التركيبي :المحلل -2-1

يقـو الل الًتكييب اآلِف بتحليل اللغة حيث يزكد الكفاية النحوية دبعدات البناء 
اللغوم الصحيح، إذ تتجمع عنده بقية الفركع اليت تعد األعمدة لبنيات اللغات الطبيعية 

ألننا نصرؼ الكلمة من خالؿ كضعها  تركيب دكفالل الصريف كال صرؼ  خاصة
 يف منظومتها اللسانية الصحيحة، كما اؼبكوف الصريف اليت تبٌت بو اؼبداخل اإلفًتاضي

ىو الذم يبكننا من كتابة العربية بدكف حركات كقراءهتا  اؼبعجمية ذا الطبيعة االنصهارية
 ، سيكوف من اتمي التكاملي بُت مستويات اللسانيمشكلة كمن دكف ىذا االفًتاض النظ

 فكوٓف الوزف كاعبذر، كنبا اؼبكوناارزمي الذم يطبق على مالصعب التأكد من الناتج اػبو 
 1الذم تنفرد ُّما العربية من دكف أنظمة اللغات الطبيعية.

مراحل أما الداللة فتعد اؼبصطلح اؼبعجمي ؼبنظومة اللغة، كؽبذا فهي ترافق صبيع 
إُف الًتكيب مركرا بالصرؼ كالتصريف دع  من اؼبستول  التحليل من الصوت كالصواتو

التداكِف الذم يفعل تفعيل اللغة يف ؾباؽبا التواصلي السياقي كتأيت صعوبة الل الًتكييب 
 ُف جهد نظرم كحاسويب مضاعف خالفاالذم يبثل كجو اؼبنظومة اللسانية من كونو وبتاج إ
ة على الرغم من طابعها لنمطية اؼبنتهيللمنظومة الصرفية اليت تتعامل مع األشكاؿ ا

                                                           
، 2ط بشَت العالؽ، قاموس دار العلم التكنولوجي للمعلومات كاالتصاالت، دار العلم للماليُت،ينظر:    1
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كبالتاِف فهي تتطلب ؾبهودا نظريا أقل من اؼبستول الًتكييب، حيث تعمل  نصهارماإل
اإلحصائيات اؼببنية على خوارزميات التوليد كالتحليل دكرا مهما يف حصر اؼبخرجات 

ة اليت تتنوع فيها للغوياؼبعجمية الصرفية آليا كنظرا للطابع الالهنائي ؼبنظومة الًتاكيب ا
 .اؼبكونات اللغوية بشكل يبدك غَت قابل للحصر سبوضعات

فإنو هبب أف يعتمد على نظرية لسانية صورية كاضحة اؼبعاَف، تقـو على أسس  
السليم دبخرجات اؼبنظومة الصرفية  رتباطتميز بالواقعية اليت سبكنو من اإلنظرية كمية ت

كعلى الرغم من تشاب  ىذه اؼبستويات كتنوع  ،كالتعامل من كاقع اإلنتاج اللغوم السليم
معاعبتها إال أننا أماـ تراتبية منطقية إذ قطع الباحثوف داخل الوطن العريب كخارجو شوطا  

لو الباحثوف داخل ذالذم ب عد اَّهوديكبَتا يف بناء الالت ؼبنظومة الصرؼ كالتصريف، ك 
أرضية صلبة لبناء الل الًتكييب السليم تنبٍت عليو  واكضع متالوطن العريب كخارجو 

 :1اؼبخرجات التالية

   التدقيق اإلمالئي كالدالِف لبنية اللغة.-1

 مل اللغة يف ـبتلف سياقاهتا التوزيعية.التشكيل الصحيح كالسليم عب-2

 النصوص اللغوية كربليلها آليا. بناء-3

 بناء معاجم آليا.-4

قبل الشركع يف بناء الل الًتكييب اآلِف للغة هبب أكال بناء معجم تركييب إلكًتكٓف ك 
للغة العربية، يتم من خاللو تعرؼ البنيات األساسية ؼبنظومة الًتكيب العريب كحصرىا من 
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كنرل أف اؼبعجم الًتكييب الذم خالؿ تطبيق مقتضيات نظرية لسانية متمرسة يف ىذا اَّاؿ 
للغة األنسب لبناء ؿبلل تركييب  كاغبل، 1ت على أساسو ؿبلالت تركيبية كثَتة يف اللغاتنيب

 العربية من خصائص ىذه النظرية اليت تتبٌت اؼبعجم الًتكييب للغة كفق ما يلي :

نتاج إقواعد هنائية كؿبصورة عدديا يف  قاعدة البيانات كذل  عن طريق اعتماد تنظيم -1
حصر صبيع البيانات اللغوية الصحيحة يف قاعدة بيانات شاملة،  خاللومن  عدد يبكن

 كذل  باستخداـ نوعُت من القواعد التحويل كالتوزيع.

طبس بنيات تلخصها ساس اللغة، كعددىا ال يتجاكز األيتوُف التوزيع حصر البيانات -2
 البنية الصورية التالية:

 : يقصد بو اعبذر األساسي للمدخل اللغوم.ؼ س ... ؾ-أ

 يف قاعدة البيانات. اؼبشتقة أك اؼبصرفة من الفعل )ؼ ع ؿ( ؼ : صبيع األفعاؿ-ب

 س: الفاعل.-ج

 .( 2،س1،س1.س0)ؾ : مكوف إظبي عاـ ) اؼبفعوالت( =  -د

ؿبصور العدد كمقنن بقواعد صورية متسلسلة، إنتاج اعبمل يتوُف التحويل كىو أيضا -3
الصحيحة كزبزينها مث اسًتجاعها من الكفاية بتوظيف خوارزميات التوليد كالتحليل اليت 
تطبق بطريقة سهلة مرنة كيبكن حصر العمليات التحويلية مبدئيا يف العمليات الكربل 

 :2التالية
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الكلمة على بعض ، كىو من سنن العرب يف  ىو : تقدٔف بعض حركؼ   القلب بنوعية-أ
كالمها ، كقد ذكره ابن فارس يف كتابو )الصاحيب( ، كمٌثل لو بقوؽبم : )جذب كجبذ( 
كبقوؽبم : )بكل كلب  ( ، دبعٌت : خلط ، كذكر لو السيوطي يف كتابو )اؼبزىر( كبو مائة  

  . كلمة

ضح يف ، حبيث يتىيكل تنظيمي ىو كثيقة تعدىا الشركات لكل كظيفة على التوصيف-ب
 . الوصف الوظيفي ؾبموعة عناصر ىامة

أك عبارة تصنف ُّا معلومة معينة )صورة، خريطة، تدكينة،  كلمة مفتاحية ىو التوسيم-ج
ىذه الوسـو يتم إدراجها بغرض كصف اؼبادة أك اؼبعلومة كلتسهيل مقطع فيديو، إُف آخره( 

 .البحث كالتصنيف

إعادة بناء اعبمل عن طريق التغيَتات اليت ربدث عليها  يقصد بو التهيكل كإعادة البناء-د
 مثل تقدٔف اؼبفعوؿ بو على الفعل كالفاعل.

تأخَت كاإلستفهاـ، فتعد أما العمليات التحويلية األخرل مثل اغبذؼ كالتقدٔف كال      
تطبيقات جزئية زبدـ العمليات التحويلية الكربل اليت يقـو عليها النظاـ اللغوم العريب يف 

فهو  ؿبور بنية اللغةيث يعد الفعل ح 1،بعده الًتكييب الذم يعد عماد البناء اللغوم السليم
كىي  اعبملة كحدة بناء اللغة، ك دبثابة الدالة يف الرياضيات أما بقية العناصر اللغوية اؼبتوزعة

الفعل يف البناء العادم يكوف مشحونا بداللة ك ،صبل مسكوكة كعاديةمن تتكوف دائما 
 ، كدراسة اعبمل اؼبسكوكة كالعادية.تسندىا لو بقية العناصر اللغوية اؼبتآلفة معو

                                                           
 .10 :، صينظر:عبد الراجحي: التطبيق النحوم، دار اؼبعرفة اعبامعية  1
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كيف األخَت نستنتج أف التحليل الًتكييب يعتمد على دراسة اعبمل كربليلها كبويا عن 
طريق ربديد الوظائف النحوية لكل كلمة كالعامل كاؼبعموؿ كاغبركات اإلعرابية، كربديد 

عرض أىم التغيَتات اؼبمكن أف تطرأ على اعبملة  العالقات القائمة بُت مفرداهتا كما يتم 
  .كيعد الفعل اور األساسي لبناء اعبمل كاغبذؼ، كالتقدٔف كالتأخَت

 الصرفي : المحلل -2-2

يقـو الل الصريف بتحليل الكلمة العربية، كإعطاء التشكيالت اتملة ؽبا مع 
ؾبموعة من اؼبعلومات الصرفية اػباصة بكل ربليل مثل اعبذر كاؼبيزاف كقسم الكلم كالسوابق 

كاإلفراد كالتثنية كاعبمع كقابلية الكلمة للتنوين كما إُف ذل   كاللواحق كالتذكَت كالتأنيث
، 1عطاء ىذه اؼبعلومات على قاعدة بيانات معجمية متكاملةإ  كيعتمد الل الصريف يف

 حيث يقـو بتقدٔف كافة األبنية اؼبتعلقة باعبذر اللغوم.

 نواع البيانات التي يقدمها المحلل الصرفي:أ 2-2-1

ؾبموعة البيانات لوصف الكلمة كاغبالة الصرفية ؽبا من حيث بيانات صرفية ثابتة: -أ
اليت ربدد  2اعبذر كاؼبيزاف كقسم الكلم فكل كلمة عربية أك دخيلة ؽبا بياناهتا اػباصة ُّا

 شخصيتها الصرفية كيبيزىا عن غَتىا من الكلمات :

                                                           
  .10، ص: 2ينظر: عبد الراجحي: التطبيق الصريف، دار اؼبعرفة اعبامعية، ط  1

 ،1طمنشورات كلية اآلداب منوبة، تونس، ،ظاىرة اإلسم في التفكير النحوي ينظر: منصف العاشور،   2
 .59 :ص،1999
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كىو يبثل حركؼ الكلمة األصلية اليت سبثل مادهتا األكُف قبل صوغها : Rootالجذر -ب
يف قالبها اإلشتقاؽ اغباِف، فالكلمة العربية ترد إُف أصل ثالثي أك رباعي، كتاب، كتب، 

 مدرسة، درس، زالزؿ، زلزؿ، متدحرج، دحرج ...إٍف.

 –عترب ساؽ الكلمة ىو جذرىا الذم ترد إليو : فيديوىات يأما الكلمات الدخيلة ف
ماراتو ... إٍف، كاعبذر لو أنبية كبَتة يف عمل اؼبعجم فهو عامل  –ماراتوف  –فيديو 

أساسي يف ترتيب مداخل اؼبعجم، كما لو دكر تعليمي يف معرفة أصوؿ الكلمات كال سيما 
ي كما يف صاـ، يصـو باع يبيع أم الرجوع الكلمات اؼبعتلة كردىا إُف أصلها الواكم أك اليائ

 إُف األصل الذم اشتقت منو الكلمة.

ىو الوزف كاؼبقياس الذم تعرؼ بو أحواؿ أبنية الكلمة، كؼبا تبُت الميزان الصرفي : -ج
بالبحث كاإلستصقاء أف أكثر الكلمات العربية ثالثية األحرؼ، فإهنم جعلوا اؼبيزاف الصريف 

لعُت تقابل صلية ) ؼ . ع. ؿ( فالفاء تقابل اغبرؼ األكؿ كامركبا من ثالثة أحرؼ أ
ـ تقابل اغبرؼ الثالث كلو دكر كبَت يف ربديد نوع الكلمة، كصفاهتا اغبرؼ الثآف، كالال

 :1كيبُت لنا

حركات الكلمة كسكناهتا كاألصوؿ منها كالزكائد كتقدٔف حركفها كتأخَتىا كما ذكر  -أ  
 صحتها كإعالؽبا. من تل  اغبركؼ كما حذؼ كيبُت

كيتم كضع اؼبيزاف الصريف لكل كلمة من الكلمات العربية اليت ؽبا جذر أما الكلمات  -ب
 الدخيلة فال ميزاف ؽبا.

                                                           
 .10ينظر: عبد الراجحي: التطبيق الصريف، ص:  1
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 -فعل –مفعوؿ بو  –قسم الكلم : لكل كلمة صيغة صرفية تندرج ربتها : فاعل  -ج 
 صيغة مبالغة. –مشبهة  –صفة 

السوابق كاللواحق اليت تدخل على الكلمة مثل : يقصد ُّا -1  بيانات صرفية متغيرة:-د
 –أنيت تتاء ال –عالمات التثنية كاعبمع  –حركؼ اعبر  –حركؼ العطف  –التعريف 

 1.، التنوين كعدـ التنوينكالضمائر اؼبتصلة بأنواعها

حيث يتم ربديد اعبذر األصلي للكلمة كما حدث ؽبا من تغَت حيث تدرج ضمن 
اؼبعاًف الصريف ؼبركز الًتاث على معاعبة مفردة كاحدة حسب يعتمد ، ك اؼبدخل اللغوم

اختيار اؼبستخدـ، كيباشر بإظهار أىم اعبذكر اؼبتاحة لتل  اؼبفردة يف اؼبوسوعة قيد الدراسة 
 مع انتقاء األكزاف اؼبناسبة لعملية البحث مثاؿ : نرمز للفعل : ؼ. 

 .0كالفاعل = س

 الربؾبة كالتاِف : ؼ . س . ؾ.ؾ : ؾبموعة اؼبفاعيل تقـو عملية 

 متعدد األطوار يبتاز بآلية عمل متقدمة من الناحيتُت الربؾبية إف اؼبعاًف الصريف اآلِف
تفكي  الفعل إُف مكوناتو من  اؼبعاًف الصريف النحوميقدـ  ك، كالربؾبة الصرفية  اللغوية

حدكد عناصر البنية الصرفية السوابق كاللواحق كيتم رد التعديالت الفونولوجية اليت تتم على 
  .، كي تصبح صاغبة لعملية اؼبعاعبة2للكلمة إُف أصلها

 نأخذ اؼبثاؿ ) طالبُت( 

                                                           
 .40 :، ربقيق ؿبمد نور اغبسن، دار الكتب العلمية، صشرح شافية ابن الحاجب ينظر: خدهبة اغبديثي،  1
 اؼبرجع السابق.ينظر:  2
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 يظهر أكثر من مثاؿ لعملية تفكي  الصرؼ النحوم.

 كالد +ين = مثٌت مذكر. :1مثال

 طالب + ين = مثٌت مذكر. :2مثال 

 كالد + ين = صبع مذكر ساَف.        

 ك +الدَّين = كلمة " الدَّين" من الفعل الثالثي "داف" :3مثال 

 المحلل الداللي :-2-3

يعد التحليل الدالِف اآلِف من أصعب أنواع التحاليل اللغوية اػباصة باللغات 
الطبيعية، فهو يوفر ؾبمل اؼبعطيات الالزمة للتحليل اللغوم العميق، أم ذبرم فيو عملية 

ستدالؿ دالِف آِف للغة العربية يقـو باإليبكن بناء ؿبلل  كالسياؽالفهم اآلِف ؼبضموف اعبمل 
التحليل  كذل  باستخداـ تقنيات 1اد على القواعد النحوية كالصرفيةستنتاج باإلعتمكاإل

الدالِف، حيث يعمل ؿبرؾ البحث الدالِف على تفسَت اعبملة من الناحية الداللية كربديد 
حيث إهباد  من  بإجراء الكثَت من بٌت التحكم قبوؽبا أك عدـ قبوؽبا دالليا، كذل 

عبمل مع اغبقوؿ الداللية اليت تنتمي إليها الكلمة كإهباد الركابط الداللية كمراتبها بُت ا
الدالِف بفهرسة ضمنية للمجموعات أك اغبقوؿ مع  ليقـو ال مراعاة الركابط النحوية

يد اعبمل اؼبقبولة حيث يتم كفقها ربد 2الالت على أساس اإلستعماؿ كاؼبوقع النحوم

                                                           
 maamni-ilm 2010.y 007.comعن اؼبوقع التحليل الداللي اآللي للغة العربية  معطي،ظبر ينظر:  1

 ينظر: اؼبرجع السابق.  2
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ككبن نعلم أف علم الداللة ىو العلم الذم يدرس اؼبعٌت كيتكوف من ؾبموعة ،كبويا كدالليا
 كىي:1من الدالالت 

الداللة الصوتية كالصرفية كالنحوية كاؼبعجمية، كلتحديد معٌت اغبدث الكالمي البد من 
 مالحظة اعبوانب التالية:

 يو صيغتها.دقد يؤثر اؼبعٌت الذم تؤ  الجانب الصوتي:

سم إيو الصيغة الصرفية فكاتب دبياف اؼبعٌت الذم تؤ  :: الًتكيب الصريفالجانب الصرفي
فاعل الشخص الذم يقـو بالكتابة كمكتوب على كزف اسم مفعوؿ تقع على الشيء 

 اؼبكتوب فكلما تغَت الوزف تغَت معٌت الكلمة.

كل كلمة يف اعبملة ؽبا موقعها اإلعرايب اػباص ُّا فكلما تغَت موقعها   الجانب التركيبي :
 تغَت معٌت اعبملة.

مي اػباص كىو ما يعرؼ باؼبعٌت اؼبعجمي فكل كلمة ؽبا معناىا اؼبعج الجانب المعجمي
، داخل اعبملة، كما يف الكلمات اؼبفردة كىو ما يعرؼ باؼبعٌت ةُّا دكف كظيفتها النحوي

 األصلي.

معناىا الدالِف يقـو على إحياء كم غَت منتظم من اؼبفردات بًتشيح ك إف بناء اعبملة 
ؾبموعة من العالقات األساسية فيما بينها، إف فهم اعبملة معناه إدراؾ العالقات األساسية 
اليت تربط بُت مفرداهتا اؼبتفرقة فعملية ربليل الكالـ تتكوف من عدة مراحل تبدأ بتعرؼ 

                                                           
 .190 :ص2002،،1،طدار الشركؽ للنشر كالتوزيع ، صراع األنماط اللغويةينظر: رانيا ساَف الصرايرة،   1
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الًتكيب النحوم بكربديد الصيغ الصرفية ؽبا مركرا ة مركرا بالتحليل الصريف مكونات اعبمل
 كربديد اعبمل العادية كاؼبسكوكة ليتم يف األخَت ربديد معٌت اعبملة.

قيوده على الل النحوم  بفرضإف الل الدالِف يدرس القضايا اؼبتعلقة باؼبعٌت كىو 
يب اعبمل من حيث كغَت مقبولة دالليا كيتعامل مع تراك حبيث يبنع توليد صبل سليمة كبويا

اليت ربدد التوارد  بُت السمات الداللية اإلنتقائية فاإلكبراؼ الدالِف ىو التنافر اؼبعٌت كالداللة
يز الركن اإلظبي للمفعوؿ، السياقي للركن الفعلي، كبُت السمات الداللية الذاتية اليت سب

ن اللبس كالغموض بسبب التداخل بُت ىذه السمات  م ىذا اإلكبراؼ نوعا مدحيث يؤ 
كما أف التقدٔف كالتأخَت كاغبذؼ كغَت ذل  من األمور اليت تطرأ على اعبملة يف القبوؿ 

م إُف دالنحوم كالدالِف، حيث إف كجود الكلمات يف غَت موضعها الصحيح يف اعبملة يؤ 
ا كال كبويا، كيبكن ربديد ااكر فتكوف اعبملة غَت مقبولة داللي اللبس كاالضطراب يف الفهم

 :1اليت ترتكز عليها اعبملة اليت تعد صحيحة كبويا كدالليا يف اللغة العربية بالنقاط التالية

 كظائف كبوية بينها عالقات أساسية تسهم يف نقل اؼبعٌت. -

 مفردات مناسبة زبتار لشغل الوظائف النحوية السابقة.-

 عالقات داللية متفاعلة بُت الوظائف النحوية كاؼبفردات اؼبختارة.-

 السياؽ اػباص الذم ترد فيو اعبملة سواءا كانت سياقا لغويا أك غَت لغوم.

 الل الدالِف أف يقـو بوظائف داللية أساسية :يستطيع 

                                                           
 maamni-ilm 2010.y007.comعن اؼبوقع  الداللي آلي للغة العربية التحليلينظر: ظبر معطي،   1
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ربديد الكلمات اليت تقع ربت حقل معجمي كاحد أك معُت ينتمي إُف ؾبموعة من -
 غبقوؿ الداللية.ا

 أف ينسب كل كلمة إُف اغبقل الدالِف الذم تنتمي إليو.-

 العالقات الداللية. –أف وبدد العالقات الداللية بُت زكجُت من اؼبفردات -

 1 أف يستخلص اغبقوؿ الداللية اؼبرتبطة بأم عالقة داللية مع أم حقل دالِف معُت.-

كعند التحليل الدالِف اآلِف اؼبعجمي يتم ربديد كاستخالص العالقات الداللية --
  كدراسة الكلمات اؼبرتبطة بعالقة داللية ؿبددة.

يهتم اعبانب الدالِف يف التحليل اللغوم باؼبعآف اليت ربملها الكلمات كذل  بعد 
 ربليلها كبويا كمورفولوجيا.

 تنظيم قاعدة المعطيات :  - 3

 اؼبداخل يف اؼبعجم اغباسويب كفق ما يلي :  ترتب1-3-

 تقدـ األفعاؿ اَّردة على اؼبزيدة تقديبا مطلقا ثالثية كانت أك رباعية . -1-1-3

لكل منها كظيفة ؿبددة،  خل الفعلي يف شريط مستطيل الشكل يعرض اؼبد -2-1-3
يعرض الفعل اؼباضي مث مضارعو أك مصادره  مث نوعو كيضبط اؼبدخل الفعلي عندما ندخل 

فنختار من   لمات اؼبعجمية اليت تنتمي إليوالكلمة إُف اغباسوب  كبصل على ؾبموعة الك
                                                           

الناقل  MLTS، نظاـ الًتصبة متعدد اللغات اللغة العربية في تكنولوجيا المعلوماتؿبمد عز الدين، ينظر:   1
( 40-99)  -فرنسا– CTMOSاقبلزم ( –فرنسي  -العريب ) الربنامج األكؿ للًتصبة اآللية متعدد اللغات عريب
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فمثال إذا  ، 1ىذه اَّموعة كلمة اؼبطلوبة للحصوؿ على اؼبعلومات اللغوية اؼبتعلقة ُّا
كىكذا نستنتج أف حوسبة اؼبعجم العريب تعد  نا اعبذر حصلنا على عرض معجمي لوأدخل

من أىم ؾباالت علم اللغة اغباسويب كأكثرىا تلبية للمتطلبات العلمية كالثقافية يف العاَف 
اؼبعاصر حيث اىتم الدارسوف يف ىذا اَّاؿ إُف كضع قواعد تقًتح صناعة معاجم إلكًتكنية 

  .تية كالصرفية كالنحوية كالدالليةمكن من معاعبة النصوص آليا يف صبيع مستوياهتا الصو تت

  أسلوب عرض المادة اللغوية :- 2-3

يتيح اغباسوب إمكانات عديدة لعرض اؼبادة اللغوية كتعتمد أساليب العرض 
، كيبكن  اؼبختلفة على نوع اتول اللغوم بعد التصور النهائي للجانب اللغوم من اؼبعجم

 مكانات العرض اؼبختلفة كتشمل ما يلي :إسرد العديد من 

 عرض اؼبادة اللغوية بناءا على اعبذر. -1-2-3

 .عرض اؼبادة اللغوية دبعرفة  اؼبصدر  -2-2-3

 عرض اؼبادة اللغوية بناءا على الكلمة . -3-2-3

 عرض اؼبادة اللغوية كربطها دبرادفتها اللغوية . -4-2-3

 عرض اؼبادة اللغوية كربطها دبضاداهتا اللغوية . -5-2-3

 عرض التعابَت اؼبسكوكة . -6-2-3

 العرض بالداللة  -7-2-3

                                                           
 .130ينظر:" اؼبرجع السابق: ص:  1
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ىكذا ىبتلف أسلوب عرض اؼبادة اللغوية حسب طبيعة اؼبعجم كحسب مصادر 
 .اؼبادة اؼبعجمية

النتائج ـ بناء اؼبعجم اغباسويب توصلنا إُف صبلة من كيف األخَت من خالؿ دراسة نظا
 نلخصها فيما يلي:

 إف بناء اؼبعجم اغباسويب يقـو على نقطتُت:-

 اعبانب اللغوم للمعجم اغباسويب.-أ

 .اعبانب اغباسويب للمعجم-ب

ينبغي ربديد لغات الربؾبة اؼبستعملة يف تنظيم قاعدة البيانات للمعلومات الصوتية -
 كالنحوية كالداللية.

ربديد عرض كل اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبدخل فيما ىبص التحليل الصريف عن  هبب-
 طريق عرض كل اؼبعلومات الصرفية كداللتها كاؼبعلومات النحوية كاؼبعلومات الداللية.
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 المبحث األول: المستوى الصرفي:

جانب من علم يعد علم الصرؼ أحد فركع علم اللغة كركنا أساسيا من أركاهنا، كىو 
ما يعًتم األلفاظ من تغٌَتات يف كزف الكلمة كتكوينها حبسب ما  اللساف يتوٌُف دراسة

يقابلها من كظيفة داللية كلغوية يف إطار القواعد اػباصة لكل لساف معُت بذاتو، كىذه 
كلمة كمكوناهتا كخصائصها كفبيزاهتا على مستول اؼبعجم، كلكل القواعد ىي اليت ذبعل لل

لعريب تقـو مفرداتو لغة منهج يف توليد الصيغ الصرفية حسب خصائصها الذاتية، كاللساف ا
 شتقاؽ كالنحت كالتعريب يف إنتاج قوالب كأكزاف جاىزة. على ظاىرة اإل

لوحدات الصرفية " العلم الذم يهتم باmorphologieكقد اصطلح على تسميتو "
تم "بأحكاـ بنية الكلمة فبا غبركفها من يف اؼبعآف اللغوية كعلم الصرؼ يهكمدل تأثَتىا 

 .1أصالة كزيادة كصحة كإعالؿ كشبو ذل "

"كىذه األكزاف الصرفية ؿبصورة العدد كالغرض الدالِف، تصب فيها الصوتيات 
"كيهتم ىذا العلم بدراسة التغَتات اغباصلة  2فتتقولب بالكل الذم يتطلب الغرض التبليغي"

لأللفاظ كقد عرفو الصرفيوف بأنو "علم يعرؼ بو كيفية صياغة األبنية اليت ليست إعرابا كال 
 3بناءا"

                                                           
، دار 1ابن ناظم على ألفية ابن مال ، ربقيق ؿبمد باسل عيوف السود، ط شرح  :أبو عبد ا بدر الدين  1

 .582، ص: 2000الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، 
 .7ص:  التطبيق الصريف،عبد الراجحي:   2
 .40:  ، ص2004، 1كالصرؼ، دار الفكر العريب، طعلي ؿبمد النايب: الكامل يف النحو   3
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أم أنو يدرس طرؽ توليد كاشتقاؽ األكزاف الصرفية اعبديدة كىو أحد كسائل تنمية 
لنحت كالتعريب كاإلعالؿ الشتقاؽ كاالعربية عن طريق كسائل متعددة كإ اللغة

كاإلبداؿ...إٍف كإذا ربدثنا عن عالقة ىذا العلم بالصناعة اؼبعجمية كجدناه شديد الصلة 
 من خالؿ ما يلي:

 علم الوحدات الصرفية المعجمية: -1
سم كالظرؼ كالصفة، كغَت والت اؼبعجمية األساسية التامة كاإل"كىو ما يعرؼ باؼبق

لصرفية كالنحوية كيبحث ىذا النوع يف بنية الوحدة التامة مقولة األداة كاألدكات ا
، باعتبارىا كحدة معجمية صرفية ؽبا بنية داخلية كصيغة شكلية ذات القيمة 1اؼبعجمية"
 التمييزية.

 علم التصريف: -2
"كيكوف على اؼبعجمات اؼبتصرفة اؼبستعملة داخل اعبملة كتقـو الزيادة على الزكائد 

ستعماؿ اللغوم للداللة على اؼبقوالت  اإلاؼبستخدمة يفالتصريفية اؼبضافة إُف اعبذكع 
 كىذا يندرج ضمن النحو ال اؼبعجم.  2التصريفية اليت سبثل مقوالت كبوية"

كيهتم بالوحدات الصوتية   3"كإذا كاف اؼبستول الصويت يدرس علم األصوات"
(phonèmesكأثرىا يف اؼبعٌت فإٌف الصرؼ أك البحث الصريف يهتم دبعرفة كظ ) يفة الوحدات

                                                           
 .40اؼبرجع السابق، ص:   1
 .39، ص: 1988، 1عبد القادر عبد اعبليل: علم الصرؼ الصويت، جامعة آؿ بيت، ط   2
-1430عبد الفقار حامد الصوتيات اللغوية: دراسة تطبيقية على أصوات اللغة العربية، دار الكتاب اغبديث )   3

 .12( ص: 2009
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الصرفية كأثرىا يف بنية الكلمة لذا جاء يف تعريف اللغويُت ؽبا بأهٌنا: "أصغر كحدة يف بنية 
تأثَت كبَت  ؽبا . دبعٌت أف اؼبورفيمات1الكلمة ربتمل معٌت أك ؽبا كظيفة كبوية يف بنية الكلمة"

على اؼبعٌت أم ؽبا كظيفة كبوية يف بنية الكلمة كال يبكن أف تقسم إُف كحدات أصغر منها، 
الوظيفة النحوية  إُفكمن ىنا أدرؾ اللغويوف أهنا تنقسم من حيث داللتها على اؼبعٌت 

يد " مثل طفل، كرٔف، كاؼبورفيم اؼبقfree morphèmeكالصرفية كىي تنقسم إُف اؼبورفيم اغبر "
"bonnd morphème كىو الذم ال يبكن استخدامو إاٌل متصال دبورفيم آخر كتاء "

"  "فهو الذم يدؿ zéro morphèmeالتأنيث الساكنة كتاء اؼبتكلم أما اؼبورفيم الصفرم "
على عدـ كجوده على كجود مورفيم ؿبذكؼ كالضمائر اؼبستًتة كحركات اإلعراب اؼبقدرة 

 2كغَت ذل "

 داللة النحوية ؽبذه اؼبورفيمات كؽبا تأثَت كبَت على بنية الكلمة.كىكذا زبتلف ال

  

                                                           
 .102مدخل إُف علم اللغة، ص:  :ؿبمود فهمي اغبجازم  1
 .91، ص: 2003مقدمة لدراسة علم اللغة، دار اؼبعرفة اعبامعية، مصر  :حلمي خليل :ينظر  2
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"كقد أعطى اللغويوف اىتماما كبَتا للدراسة الصرفية كذل  ؼبعرفة األحكاـ كالضوابط 
 .1اليت زبضع ؽبا بنية الكلمة، فوضعوا مقياسا تضبط بو اللغة كىو ما يعرؼ باؼبيزاف الصريف"

أصلية كىي: )ؼ ع ؿ( كذل  ألهنم أدركوا أٌف كجعلوه يتألف من ثالثة حركؼ 
معظم الكلمات العربية تتكوف من ثالثة أحرؼ فجعلوا الفاء تقابل اغبرؼ األكؿ ، كالعُت 
تقابل اغبرؼ الثآف، كالالٌـ تقابل اغبرؼ الثالث، لذل  تقـو بإرجاع اؼبشتقات  كٌلها إُف 

...إٍف  أصلها الذم اشتقت منو كىو "فعل" على كبو: كتب، صنع،  كـر

 كمنو نستخلص أٌف النظاـ الصريف للغة العربية يبٌت على ركنُت أساسُت:

اؼبعآف الصرفية اليت ربملها الصيغ اؼبختلفة يف اللغة العربية كالتعدية، كاؼبطاكعة كالكثرة  .1
 كغَتىا من اؼبعآف اؼبختلفة.

 اؼببآف الصرفية اليت تتعلق بالزكائد كاألدكات اؼبختلفة.  .2
شتقاؽ كسيلة ىامة من كسائل تنمية اللغة العربية كىو ركن كباب كبَت من اإل"كيٌعد 

أبواب اللغة كمعرفة اؼبعجم يف كل اللغات اليت تتفق على اعتباره أصل التوليد اللغوم كؿبركو  
كىو كسيلة الوضع األساسي اليت ربمي كياف اللغة ك ثوابتها كالكلية  الذاتية اليت تتضمن 

 2اؼبعجمي" رصيدىا اللغوم ك 

حيث يتم عن طريقو ابتكار صيغ صرفية جديدة قياسا على األكزاف الصرفية اؼبوجودة 
 يف اؼبيزاف الصريف.

                                                           
  .233، ص: 3ج :جٍت: ابن اػبصائصينظر:   1

.052 :العجمية ،مقاربة نظرية كمطبقة مصطلحاهتا كمفاىيمها ص :ؿبمد رشاد اغبمزاكم
2  
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أم  1"كعليو فهو توليد كلمة من كلمة أخرل لتناسب بينهما يف اللفظ أك اؼبعٌت"
إُف  صلي كىو عملية قياسية ىادفةنفس اؼبعٌت الذم وبملو اؼبعٌت األربمل الكلمة اعبديدة 

 تكوين كلمات جديدة كفقا للقواعد اليت تقـو عليها الكلمات اؼبوجودة يف اللغة .

ق( :"أصبع أىل اللغة ااٌل من شٌذ منهم أف 595كىو ما يوافق قوؿ ابن فارس )اؼبتويف 
 2للغة العرب قياسا كأف العرب تشتق بعض الكالـ من بعض"

بية عن طريق تكوين ألفاظ ربمل معآف شتقاؽ يف تنمية اللغة العر كىذا ما يؤكد دكر اإل 
  جديدة.

"كاؼبهم يف االشتقاؽ يف نظر النحاة معرفة معنوية مقًتنة لصياغة لفظية، فاالشتقاؽ 
الصغَت يتمثل يف معرفة العالقة بُت لفظُت أك أكثر كنسبة اؼبدلوؿ الثابت يف اغبركؼ 
األصوؿ فالصيغ كثَتة كاؼبدلوؿ كاحد كىذا ال يعٍت أف الزيادات يف الصيغ ال تصاحبها زيادة 

كىذا يعٍت احتفاظ اغبركؼ األصلية للكلمة كاشًتاكاهتا يف   3 اؼبدلوؿ" معنوية تضاؼ إُف
اؼبعٌت العاـ، كمهما يكن تعريف االشتقاؽ فمضمونو كاحد يقـو على عزؿ الزكائد اؼبوجودة 

 يف الفركع كصبع الكلم يف مدلوؿ كاحد سبثلو اغبركؼ األصوؿ.

نو إنشاء كتوليد ا يف تعريفاهتم أف إاٌل بو، كبينو كاعتربكه جزءان  مهما ال يتم التصري
ة على الفتح كالشق كاإلستخراج، كىو معٌت موجود يف صياغي معنوم فهو لغة دالٌ 

 شتقاؽ ضرب من شٌق الصيغة.اإلصطالح إذ اإل
                                                           

.99:ص،0227 ،1فقو اللغة ، دار االفاؽ العربية ، القاىرة ط الضامن :حامت الصاٌف 
1  

 .77 :ص 1964 يف فقو اللغة ،ربقيق "مصطفى  الشويبي ،بَتكت  يباحالص :ابن فارس
2  

 .79:ص،9991ظاىرة االسم يف التفكَت النحوم، منشورات كلية اآلداب تونس  :منصف العاشور 3
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شتقاؽ للتعبَت عن منهج يبٌكن من معرفة الزيادة يف كقد استخدـ سيبويو لفظ اإل
كن أف يسقط من ظركؼ يف فبارسة الصيغ فما يب األظباء كتوٌخاه طريقة استدالؿ على تنويع

شتقاؽ تعبَت زائد على األصل كيظهر ذل  يف قولو:" كتعرؼ الزيٌادة بأف تشتق من اإل
شتقاؽ ا زاد على اغبركؼ األصلية عند اإلفإف م1الكلمة ما يسقط فيو  بعض اغبركؼ "

عن اغبركؼ كسقط عند تصريفها ما كاف زائدا كىذا يدؿ على أنو ضربا من البحث 
  األصوؿ من الفركع.

 اُف: شتقاقتقسيم اإلكهبدر بنا ذكر ما ذىب إليو ابن جٍت من 

 شتقاق الصغير:اإل -1
كىو الذم خٌصو النحاة بالدرس كالعناية يف عملية أخذ أصل من األصوؿ كتتبعها  

بأف "ذبمع بُت معانيها كإف اختلفت: صيغة كمبانيو، كذل  كًتكيب)س .ؿ . ـ( فإٌن  
تأخذ منو معٌت الٌسالمة يف تٌصرفو كبو: سلم كيسلم كساَف كسلمات كسلمى كالٌسالمة 

كمنبعان من منابع التوليد اللغوم، تطورا لكثرة صيغو كبو كىكذا يعٌد رافدان ، 2"كالٌسليم
اؼبصدر كالفعل بأنواعو الثالث، كاسم الفاعل كاسم اؼبفعوؿ الصفة اؼبشبهة ،اسم اؼبكاف، 

 اسم االلة ، اسم التفضيل.

كالتوليد يف ىذا الضرب يكوف عن طريق الزيادات كتكرار أحد اغبركؼ األصلية أك 
مع ضركرة اشًتاؾ اؿ  -حركؼ اؼبضارعة–"  ؾبموعة "سألتمونيها بزيادة حرؼ من حركؼ 

                                                           
  .307، ص: 4(ج 1988-1408، )3، دار النشر مكتبة خاقبي القاىرة، طالكتاب :ويو بسي 1

2
 .07 :، ص1ج ،اػبصائص :ابن جٍتٌ  
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مشتق كاؼبشتق منو يف اؼبعٌت اؼبعجمي العاـ كاستقالؽبما بإضافة كضيفة سبيٌزىا عن 
 1بعضهما".

كاحد يقـو  شتقاؽصوؿ كاشًتاكها يف اؼبعٌت، فإف اإلكىو ما يؤٌكد اتفاؽ اغبركؼ األ
  على عزؿ الزكائد اؼبوجودة يف الفركع كصبع الكلم يف مدلوؿ كاحدو سبثلو اغبركؼ األصوؿ.

 شتقاق األكبر:اإل -2

كىو ما أكرده ابن جٍت يف قولو:" أف تأخذ أصال من األصوؿ الثالثية، فنعقد عليو 
الًتاكيب الستة كما يتصرؼ من كل كاحد  كعلى تقاليبو الستة معٌت احدا، فتجتمع تقاليب

صيغة كالتأكيل إليو، كما يفعل منها عليو، كإف تباعد الشيء من ذل  عنو رٌد بلطف ال
شتقاؽ كقد كنا قدمنا ذكر طرؼ من ىذا الضٌرب من اإلشتقاقيوف يف الًتكيب الواحد، "اإل

يب تركيبهما بقول  يف أكؿ ىذا الكتاب عند ذكرنا أصل الكالـ كالقوؿ كما هبيء من تقل
 .2ؿ ـ، )ؾ ـ ؿ(، )ـ ؾ ؿ(، )ـ ؿ ؾ(، )ؿ ؾ ـ(، )ؿ ـ ؾ("

كىو ما أقره اػبليل ابن أضبد يف معجمو العُت كىو تقليب الكلمة على أكجهها 
 اؼبختلفة.

كمن ذل  "تقليب ج ب ر فهي أين كقعت للقوة كالشدة منها )جربت العظم 
ري اؼبل  لقوتو كتقويتو لغَته، كمنها )رجل ؾبَّرب( الفقَت( إذا قويٌتهما كشددت منهما، كاعبىبػٍ 

                                                           

1
ة بُت النظرية كالتطبيق ، دراسة تأصيلية نقدية تأصيلية ،ديواف اؼبطبوعات علم الداللة العربي :يةاالد زفاي :ينظر  

 .055 :ص اعبامعية ،)دط( )دت(

 .88، ص: 1ابن جٍت: اػبصائص،ج  2
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إذا ٌجرسو األمور كذٌبذبو، فقويت متنو كاشتٌدت شكيتنو، كمنو اعبراب ألنو وبفظ ما فيو 
 .1كإذا حفظ الشيء اشتد كقول، إذ أغفل كأنبل تساقط كردل"

 كاؼبشتقات اليت تتولد عن االشتقاؽ الصغَت ىي:

 2اؼببٍت للفاعل ؼبن كقع منو الفعل أك تعلق بو من مصدر : "كىو ما شتقاسم الفاعل2-1
، فكلمة كاتب تدؿ على كصف الذم قاـ بالكتابة سم داؿ على الصفة من الفعل" كىم إ

كىو يشبو الفعل اؼبضارع، يصاغ من الفعل الثالم مباشرة على كزف فاعل ككىتىبى كاتب 
عل اؼبضارع مع إبداؿ حرؼ اؼبضارعة كصىنىعى صانع، أما من غَت الثالثي فيبٌت على كزف الف

 سبح ميسًبح.كدىٍحرىجى ميدىٍحرًٍج كيػيزىٍلزًٍؿ ميزلزًؿ كيي   3ميما مضمومة مع كسر ما قبل اآلخر

: "أصبع النحاة أف الصفة اؼبشبهة باسم الفاعل صيغة تشتق الصفة المشبهة بالفعل 2-2
مفعوؿ يف أمثلة قليلة من فعل الـز ال يدؿ على اغبدث، كىي تكوف أيضا مشبهة باسم 

كبو: جريح يف معٌت ؾبركح، كأسَت يف معٌت مأسور، كيبٌيز النحاة الصفة اؼبشبهة عن اسم 
ستمرار كاالطالؽ كىو داؿ على معنوم، فهي دالة على الثبوت كاإل الفاعل أساس
 4اغبدكث"

إذف تعد الصفة اؼبشبهة اسم مشتق من فعل الـز كما قاـ ذل  بو معٌت على 
ت كتأيت على كزف )فًعل، كفرج كأشَت ككل أفعل يف ) األلواف كاػبلق( كتأيت على كزف التنبؤا

                                                           
 .89اؼبصدر السابق، ص:   1
 .67، ص: (2007-1428)، 2أضبد اغبمالكم: شذل العرؼ لفن الصرؼ، تح: غالب اؼبطليب، دار الفكر، ط 2
 .74ينظر: عبد الراجحي: التطبيق الصريف، ص:  3

 .76ينظر: رانيا ساَف الصرايَتة: صراع األمباط اللغوية، ص:  4
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فعيل مثل ظريف كشريف كعلى كزف فعل كبطل كحسن، كعلى فعاؿ حباب كعلى فيعاؿ  
كشجاع كفػيعىل كجنب كعلى ًفٍعل كحرب

1 

 تكىكذا زبتلف األكزاف الصرفية للصفة اؼبشبهة بالفعل حسب الوزف الذم اشتق
  .منو

 اسم المفعول:-2-3

سم اؼبشتق الداؿ على حدث كما يوصف بوقوع اغبدث " يقصد باسم اؼبفعوؿ اإل
عوؿ من الفعل الثالثي اَّرد كفقا فأم يدؿ على من توقع عليو الفعل كهبيء اسم اؼب 2عليو"

شرط للقاعدة على كزف مفعوؿ ؾ "مضركب" كمن غَت الثالثي هبيء بلفظ اؼبضارعة، ب
دبيم مضمومة مكاف حرؼ اؼبضارعة أك هبيء بلفظ اسم الفاعل بشرط كفتح ما تياف اإل

قبل اآلخر: كبو مستخرج كبالتاِف يصاغ من الفعل الثالثي مباشرة على كزف مفعوؿ كتب 
 مكتوب كمن غَت الثالثي على كبو مستنقع.

"ألفاظ تدؿ على ما يدؿ عليو اسم الفاعل بزيادة يف اؼبعٌت، فهي يف  صيغ المبالغة:-2-4
كىناؾ صيغ كثَتة يف  3اغبقيقة أظباء فاعلُت ربٌولت إُف صيغ مبالغة ُّدؼ اؼببالغة كالتكرب"

 .ثَتاللغة تدؿ على اؼببالغة كالتك

                                                           
 .156ينظر: منصف العاشور: ظاىرة اإلسم يف التفكَت النحوم، ص:  1
 .35: ص: 2011، دار الفضيلة، طيفاتالتعرؿبمد الشريف اعبرجآف،   2
، 1988عبد اعببار علواف النايلة: الصرؼ الواضح، كزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي، جامعة بغداد،   3
 .158ص:
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هبوز كصيغ اؼببالغة القياسية ىي: "فٌعاؿ كمفعاؿ كمفعوؿ كفعيل كفًعل، كىي قياسية 
 1اشتقاؽ أم صيغة على مثاؽبا من أم اسم فاعل"

كاؼببالغة فيو كمن  كتأيت الصيغة البالغة لتأكيد معٌت اسم الفاعل كتقويتو يف اغبدث
  مت ظبيت صيغة مبالغة.

 المصدر: -2-5

الداؿ على اعبارم على الفعل: كالضرب  سم"يعرؼ الصرفيوف اؼبصدر بأنو اإل
كاالكراـ، فخرج اسم اؼبصدر، فانو دؿ على اغبدث، ال هبرم كل فعل كبو )أعطيت 

كقد اختلف الصرفيوف كالكوفيوف كىو أصل  2،إعطاءا( فإف اؼبصدر ىو اإلعطاء"
فعل ، فالبصريوف ذىبوا إُف أف اؼبصدر ىو أصل الفعل أما الكوفيوف فذىبوا أف الاؼبشتقات

، كاؼبصدر ىبتلف يف أنو اسم يتفق مع الفعل يف أنو يدؿ على حدث 3ىو أصل للمصدر
  غَت أف الفعل يدؿ على اغبدث باإلضافة إُف داللتو على الزماف.

كفلح فالحة، كزرع زراعة، كحاؾ حياكة،   4يصاغ من الثالثي مباشرة على كزف ًفعالىةه 
ضطراب يكوف مصدرىا على كزف فعالف لب األفعاؿ الدالة عى التقلب كاإلأما يف أغ

                                                           
 .152:  اؼبرجع نفسو، ص  1
أضبد ؿبمد عبد الراجحي: القضايا الصرفية كالنحوية يف حااية البادكرم على جوىرة التوحيد، دراسة ربليلية     2

 .42، ص: 2007، 1يف ضوء داللة الفن، مكتبة الثقافة الدينية، ط
 .64ينظر: عبد الراجحي: التطبيق الصريف، ص: 3
4
 .64ينظر: اؼبرجع السابق، ص: 
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كالدالة على اؼبرض يكوف على كزف فعاؿ كالدالة على الصوت يكوف على كزف فعاؿ 
 ، كغلى غلياف كطار طَتاف كعطس عطاس كصهل صهيل.1كفعيل

 :اسم التفضيل-2-6

اؼبصوغ من اؼبصدر للداللة على أف شيئُت اشًتكا يف صفة كزاد أحدنبا  سماإل"ىو 
إذف ىو صفة تشتق من الفعل للداللة على أف شيئُت اشًتكا  2"على اآلخر يف تل  الصفة

يف صفة كاحدة كأٌف أحدنبا زاد على اآلخر كتعد صيغة التفضيل من اؼبشتقات اليت قد 
ليلة بالقياس إُف سائر اؼبشتقات كىو يصاغ يف تتعدل امباطها ، غَت أف ىذه األمثلة ق

 ، كقولنا زيد أكـر من عمر كىو أعظم منو.غالب األحياف على كزف أفعل

  

                                                           
 .65ينظر: اؼبرجع نفسو، ص: 1

 .67، ص: أضبد اغبمالكم: شذا العرؼ يف فن الصرؼ  2
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 اسم اآللة:-2-7

فًعل، كيكوف بناء اسم اآللة على م 1"ىو ما يعاًف بو الفاعل اؼبفعوؿ األمر إليو"
 أثر يف تشكل ىذه الصيغ. مفعاؿ، كمفعلة كلعل لٌلمجاز

 : بالتصريف سناد األفعاؿ إُف الضمائر كىو ما يعرؼككذل  يدرس علم الصرؼ إ

 النحت: -3

كلمة من كلمتُت   توليديعد النحت كسيلة من كسائل تنمية اللغة كىو عبارة عن 
فأكثر كقد عرفو عبد اعبليل مرتاض بقولو: "توليد كلمة أك كبتها من تركيب لغوم للداللة 

اللغوم اؼبعتاد يف اللغة النظاـ ُّا على كلمة جديدة كاشتقاؽ منها كفق ما يسمح بو 
 2العربية"

بسملة كيعرفو أضبد مطلوب يف قولو: "ىو أف تأخذ كلمة من كلمات أك أكثر فيقاؿ 
كىذا ما يدؿ على ابتكار 3من بسم ا الرضباف الرحيم كحوقلة من ال حوؿ كال قوة إال با"

 أكزاف صرفية جديدة ككل كزف صريف يبٌت من عدة بٌت صرفية كبو قولنا: 

 البسملة: بسم+ا+الرضباف+الرحيم 3-1

 اغبيعلة: حي+على+الصالة 3-2

                                                           
 .40: اعبرجآف: التعريفات، ص  1
، 2006عبد اعبليل مرتاض: التهيئة اللغوية بالنحت يف العربية، دار ىومة للنشر كالتوزيع، اعبزائر، )د.ط(   2
 .04ص:

 .04، ص:2002، 1كناشركف، طيف اللغة العربية، دراسة كمعجم، مكتبة لبناف  أضبد مطلوب: النحت 3
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د كضع اللغويوف العرب شركطا ضركرية تتوفر يف ككزف الصريف اعبديد على كزف فعللة كق
 : 1الكلمات اؼبنحوتة كىي

 أف يكوف اللفظ اؼبنحوت على كزف عريب نطق بو العرب على قدر اإلمكاف.-أ

 أالٌ يكوف خارجا يف اعبرس عن سليقتو العربية.-ب

 أف تؤدم حاجات اللغة من إفراد كتثنية كصبع.-ج

   .عربية الستهجاهنا عن ما ىو دخيل عن العربيةكىذه اآللية تفتقر إليها اللغة ال

كما يبكن استخالصو أٌف دراسة الصرؼ على ىذا النحو تدرج ضمن تساسا 
العناصر اللغوية الذم انتهجتو اللسانيات اغبديثة، كىو يبدأ من األصوات فالًتكيب النحوم 

اللغات عربت عما تشَت مث الداللة اليت سبثل قيمة ىذه العناصر كسبرثها كمع ىذا فإٌف معظم 
اؿ غليو اؼبورفيمات كالصيغ الصرفية كاؼبقوالت الصرفية كالنحوية كما يدرج ضمن ىذا اَّ

زمنة األفعاؿ كيف األخَت ما يبكن تلخيصو حوؿ اؼبسائل اعبداكؿ التصريفية اليت حددت أ
 الصرفية ىي:

الزيادة شتقاؽ، النسبة،  التصغَت، ؼ الكلمة لغاية معنوية: كتدرس اإلتصر -
 كمعانيها، كمسائل التعريف كالتنكَت كالتثنية.

كاإلبداؿ كالقلب  ؿكحدات التغيَت اليت تعًتم الكلمات لغَت غاية معنوية كاإلعال-
 كالنقل كالوقف كاإلمانة.

                                                           
 .400، ص: 1998: حلمي خليل: دراسات يف اللغة كاؼبعجم، دار النهضة العربية، ط  ينظر  1
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 كنأخذ بعض الظواىر الصرفية اليت تعًتم تغيَت الكلمات كىي: 

الثآف، سواء اجتمعا يف كلمة كاحدة أك ك إسكاف اغبرؼ األكؿ كإدخالو يف اإلدغام: ه-أ
كانا مفًتقُت يف كلمتُت. يسمى األكؿ مدغما كالثآف مدغما فيو. اإلدغاـ الكبَت ىو 
اإلسكاف كاإلدراج أم أف يكوف اغبرفاف متحركُت فيسكن األكؿ مث يدرج يف الثآف، كقوؽبم 

دغم ساكنا كاؼبدغم فيو "مد" فأصلو "مدد"، كاإلدغاـ الصغَت ىو اإلدراج أم أف يكوف اؼب
كمنو  .1متحركا فيدرج األكؿ يف الثآف، كقوؽبم "اؼبد" فأصلو "اؼبدد" بسكوف الداؿ األكُف

دغاـ ظاىرة صوتية شائعة يف اللغة كقد دغاـ ىو ضرب من التخفيف ألٌف اإلنستنتج أٌف اإل
 يكوف يف اؼبثلُت كاؼبتقاربُت.

مكاف آخر سواءا كاف  ااغبركؼ، جبعل حرفينطبق على كل مظاىر تغيَت بدال: اإل-ب
 .2اغبرفاف: اؼببدؿ أك اؼببدؿ منو من حركؼ العلة، أـ كانا من اغبركؼ الصحيحة

بداؿ يف أصواهتا فمثال يف قولنا: صحبو عٌت أٌف بعض الكلمات وبدث فيها إأم دب
 كحزبو أك يف قولنا: صبل كضبل أك يف قولنا: اصطرب أصلها استرب.

 ة اؼبستول الصريف نستخلص ؾبموعة من النتائج قبملها فيما يلي:كمن خالؿ دراس

الصرفية من أكثر اؼبضامُت اللغوية تناكال يف اؼبعاجم العربية كىذا  تعد اؼبعلومات-
 يرجع إُف طبيعة علم الصرؼ نفسو ألنو تغيَت يف بنية الكلمة لغرض معنوم أك لفظي.

                                                           

.243: اػبصائص، اعبزء األكؿ، ص:  ابن جٍت  1  
2
 .72 ينظر: أضبد ؿبمد عبد الراضي: القضايا الصرفية كالنحوية، ص:  
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اؼبعنوم كتغيَت اؼبفرد إُف التثنية كاعبمع كتغيَت اؼبصدر إُف الفعل كاالشتقاؽ  فالتغيَت-
 من الفعل ـبتلف اؼبشتقات كاسم الفاعل كاسم اؼبفعوؿ كالصفة اؼبشبهة كالصيغة اؼببالغة.

 كالتغيَت اللفظي كتغيَت قوؿ كغزك إُف قاؿ كغزا ألنو يهتم ببنية الكلمة العربية.-

من أىم القضايا اليت بنيت على أساسها اؼبعاجم كىي تثرم شتقاؽ  تعد قضية اإل-
  اللغة العربية عن طريق توليد صيغ صرفية متعددة.
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 المبحث الثاني: حوسبة المستوى الصرفي

إٌف اؼبعجم اآلِف اغبديث تتضافر فيو أدكات عدة يف سبيل بناءه كإخراجو بالشكل 
على اختالؼ مشاريعهم كأىدافهم كعلى اؼبأموؿ الذم يليب احتياجات اؼبستخدمُت العرب 

رأس تل  األدكات يأيت الل الصريف الذم يبثل العمود الفقرم للمعجم دبا يقدمو من 
بيانات صرفية ككبوية كداللية تشكل البنية األساسية ؽبذا اؼبعجم كذل  ألٌف الدراسة الصرفية 

ٌت ىذا دراسة بنية الكلمة كما مع 1تعٌت بدراسة التحويالت كالتغيَتات اليت تطرأ على الوزف
 دغاـ...إٍف.كزيادة كأصالة كحذؼ كصحة كقلب كإ يطرأ عليها من اشتقاؽ

 البرمجية المستعملة: 2-1

  autoplay media studioستوديو ميديا بليو اوتو

 إصداراتو، دبختلف كيندكز التشغيل نظاـ على تثبيتو يتم حاسوب برنامج ىو
 يوجد indigorose لشركة فبلوؾ. االكتورف التفاعلية قراصاأل عمل إنشاء أجل من كمصمم
 AutoPlay النسخة ىي 21/4/2015 سنة تاريخ حىت حدثهاكأ النسخ من العديد منو

Media Studio 8.5 يلي كما عليها فبيزات كربسُت ضافةإ مت حيث  : 

 .كاالفالت السحب ميزة تسهيل -1

 تقـو حىت مربمج تكوف فأ علي  هبب ال نوأ حىت فيها التطوير أسلوب ربسُت -2
 . عليو بالعمل

                                                           
، 1ابن اغباجب، تح: ؿبمد نور اغبسن، دار الكتب العلمية، طينظر: رضي الدين االسًتابادم: شرح شافية  1

 .40، ص: 1982
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 .التطوير نافذة إُف اكجبكت 20 ضافةإ -3

 أجل من Lua الربؾبة لغة استخداـ عرب الربؾبية كامراأل كاستخداـ التطوير بيئة تسهيل -4
 .ذل 

 .أكرب خيارات لتعطي السابقة ضافاتكاإل األدكات بعض كفاءة كرفع توسيع-5

 .8كيندكز يف كالتحري  السحب كنظاـ اعبديدة العمل بيئة مع ليتناسب تطويره -6

 مميزاتو-

 كالعركض التعليمية قراصاأل غلبأ عمل طريقو عن تستطيع جدا كرائع سهل برنامج
 فبكن سهلة كاجهة على وبتوم كىو كالعملي الربؾبي اَّاؿ يف كاسع يعد حيث الفنية
 للمستخدـ تتيح ستخداـاإل السهلة الواجهة ىذه منفصل بشكل التعريب ربميل أك تعريبها
 أم بدكف تعمل الصادرة الربؾبية فأ إُف باإلضافة ، برؾبيتو ػبدمة وبتاجو ما كل عمل
 ربتاج تطبيقات على برؾبيت  احتواء كاف يف كلكن كيندكز نظاـ أم على مساعدة برامج
 أف فيجب( اكسبلولر االنًتنت متصفح ،VLC تايبر، الكوي  الفالش،) التالية الربامج
 .مشاكل بدكف يعمل حىت اؼبستخدـ نظاـ يف مثبتة تكوف

 بو والعمل تثبيتو طريقة-

 نسخة ىناؾ لكن ذل  يف صعوبة أم بدكف آخر تثبيت برنامج كأم تثبيتو يتم
 بكثرة منتشرة ـبًتقة أك مزكرة نسخ ىناؾ أف كما األصلي اؼبوقع من للربنامج ذبريبية
 يف تثبيتها طريقة مشركح يكوف) العربية اللغة تعريب ملفات كجود إُف باإلضافة ُّا الينصح



 المستوى الصرفي                                          الفصل الثاني:             
 

90 
 

 كاؼبميزات السعر على للتعرؼ التاِف الرابط اتباع بإمكان  النسخة كلطلب( األحياف غالب
 autoplay-media-studio  "1"     برنامج شراء األخرل

تقـو الربؾبة الصرفية عن طريق الل الصريف الذم يقـو بتحليل الكلمة كإعطاء 
التشكيالت اتملة ؽبا مع ؾبموعة من اؼبعلومات الصرفية اػباصة بكل ربليل حيث تشمل 
تقنيات الدراسة إٌما إعادة الكلمة اؼبشتقة إُف جذرىا، أك اشتقاؽ صبيع الكلمات اؼبمكنة 

لى عناصرىا األكلية بفصل جذكر الكلمة عن سوابقها ل الكلمة عذر معُت أك ربليجمن 
كلواحقها حيث وبتوم اؼبدخل يف اؼبعجم اغباسويب على صبيع اؼبعلومات اؼبتعلقة بو، مثال 
عند إدخالنا اعبذر )أمن( يف اغباسوب نتحصل على عرض معجمي لو كصبيع الكلمات 

 التاِف: اليت تنتمي إُف ىذا اعبذر كما ىو مبُت يف الشكل

  

                                                           
1.Software Development Tools for Windows and Android, Indigo Rose Software 

Design Corporation .مشُت باؾ كام موقع على 2017 أكتوبر 20 ؿبفوظة نسخة   
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 مدخل أم ن: 2-2

 :1أمن يعرض ربت التحليل الصريف كل أنواع اؼبشتقات اؼبتعلقة بالفعل

 
 

يٍؤسبىىٍن اؼبستأمن       
يؤَّمىٍن اؼب

 اسم مفعوؿ اؼب
 أًمنة أمىنة                                   صفة مشبهة         
 أأمن                                      اسم تفضيل           

 

  فعل  أىًمنى 
 

    

 فعل  أىمَّنى 

 فعل متعدم  آمنتو

   أمراسم فعل     آمُت

 مصدر  أىمىاف

  لغَت اؼبصدر  أمانة

  مصدر أىًمنى   أٍمن

 مصدر  أماف
   

 األمُت اؼبؤسبن

 األماف

 اسم فاعل فاعل فاعل 

                                                           
،دار 1، جق711-ق630: ياسر سليماف أبو شادم، ؾبدم فتحي السيد، ط ابن منظور،لساف العرب،تح 1

 .161-160ص: ، التوفيقية
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الصرفية اؼبتعلقة بالفعل أًمن قبده وبتوم على صبيع كعند حوسبتنا للمعلومات 
اؼبشتقات اؼبتعلقة بو كىي: أًمن كىو فعل يدؿ على األمانة تقوؿ آمنت غَتم من األمن 
كاألماف، كاألمانة ضد اػبيانة، ككذل  تعرض كل معآف الفعل كاسم الفاعل كبو أًمنه كأمُت 

 ات.كاسم اؼبفعوؿ كالصفة اؼبشبهة....إٍف من اؼبشتق

 كذل  يتم عرض كل االحتماالت اؼبمكنة كالكلمات اؼبطابقة لو كفق ما يلي: 

 أىمينى ) أفعاؿ(. –أىمىنى  –أىًمنى -

 أيمينه )أظباء(. –أىًمنه  –أىٍمٍن -

كيرتبط اؼبعٌت الرئيسي للكلمة العربية باغبركؼ األصوؿ )الصوامت( يف حُت يقتصر 
كتعديلو كقد أدل ذل  إُف قياـ اؼبعجم   الرئيسيدكر اغبركات )الصوائت( على ربرير اؼبعٌت

كاليت ال تكوف إال من األصوات الصامتة  على اغبركؼ األصوؿ أك ما يسمى جبذر الكلمة
عتبار لوجود اغبركات إُف توفر اإلىتماـ باألصوات أكأشباه الصوامت )الواك كالياء( دكف ا

 ة:ىتماـ باغبركات كيتضح ذل  يف األمثلة التاليدكف اإل

 أىمىنى بالفتحة يىٍأمىني: اطمأف.-

 أىًمنىوي بالكسرة يىٍأًمنيوي: يثق بو.-

يىٍأمينيوي: ضد خاف.-  أىمينى بالضمة: ى

ما يستخلص أنو كلما تغَتت حركة عُت الفعل تغَت معناه كىذا ما يبُت دكر 
 اغبركات يف ربديد اؼبعٌت الرئيسي كتعديلو.
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 1عرض معجمي ؽبا كبالضغط على ىذه الكلمات كبصل على

 البحث في المعجم: 2-2-1

سبكن عمليات البحث عن الصور ك األصوات، يبُت الشكل التاِف شاشة حبث       
 مقًتحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .263ص: ،1ج ،ظور: لساف العربينظر: ابن من1
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 1تعرض ربت ىذا الشريط معآف الفعل مرقمة بأرقاـ متسلسلة

 
صرؼ أٌف للفعل الثالثي اَّرد اؼببٍت للفاعل ثالثة أكزاف باعتبار حركة عينو تذكر كتب ال

كىي ) فػىعىلى( بفتح العُت كردت يف اؼبدخل )أىمىنى( كفىًعلى بكسر العُت كردت ) أىًمنى( كفػىعيلى 
 ضم العُت كردت على كـز )أىمينى( كما نستخلصو أنو كلما تغَت معٌت الفعل يتغَت مصدره.ب

، فإٌف ابن منظور يقـو دبعٌت اطمأف كأىًمنى دبعٌت كثق بو كأىمينى دبعٌت ضد خاففأىمىنى 
  بعرض كل أنواع الفعل الالـز مع ربديد معانيو.

                                                           

 .267 :، صالسابق صدراؼب 1

    
 

 أمين: يٍأمىني أمانىةن فهو أمُت
 الٌرجل: حافظ على عهده ك صاف ما أيٌمن عليو، عكسو خاف أمين

 أًمن: من يأمن أمنا كأمانا كأٌمنو كأمنو كأمانة فهو أمُت:
  أمن الٌرجل: اطمأٌف كَف ىبف
  أًمن البلد: اطمأٌف بو أىلو

 أمن الشٌر: سىًلم: أمن الشعب اإلرىاب 
 أًمنىوي على مالو ككبوه: جعلو أمينا عليو.
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إذا تغَت اؼبصدر لفظا لتغَت اؼبعٌت، أعيد ذكر الفعل مع مصدره اعبديد، كمٌيز ىذه       
 .1األفعاؿ بأرقاـ صغَتة توضع فوؽ اؼباضي

    
 حافظ على عهده كصاف ما  أؤسبن عليو الرٌسل: فعل ماضيأمن 

 مزيد حبرؼ: أ. أٌمن على حياتو: عقد كثيقة تأمُت مقابل ماؿ يدفعو
 أٌمن على الدعاء: قاؿ آمُت

 مزيد حبرفُت: ائتمن فاٌلحا على مالو: جعلو أمينا عليو ك اؼبفعوؿ مؤسبن.
 مزيد بثالثة أحرؼ: استأمن ك اؼبفعوؿ مستأمن

 سم فعل أمرآمن: ا
 أماف: مصدر أمن
 إيباف: مصدر آمن

 ائتماف: مصدر ائتمن
 مستأمن: اسم فاعل
 تأمُت: لغَت اؼبصدر

تغَت معآف فعل أىًمنى قبد أنو كلما تغَت معٌت الفعل تغَت مصدره كما مت عرض عند ربليلنا ل
 يف ىذا اعبدكؿ كل أنواع الفعل اَّردة كاؼبزيدة معٌت توضيح الزيادة كفق ما يلي: 

 : دبعٌت اغبفاظ كصيانة العهد.داللتو: فعل ماضي ؾبرد نوعو]أىًمنى[ 

 دبعٌت عقد كثيقة مقابل تقدٔف ماؿ. داللتو:مزيد حبرؼ   نوعو:]أىمَّنى[ 

 )اللهم استجب(. داللتو:]أىمَّنى على الدعاء[ مزيد حبرؼ   
                                                           

 اؼبصدر السابق، الصفحة نفسها. 1
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 جعلو أمينا عليو. داللتو:]اًئتىمىنى[ مزيد حبرفُت 

 ]ًاٍستىٍأمىنى[ مزيد بثالثة أحرؼ  داللتو: دبعٌت جعل شخص أمينا عليو.

 ًمنى مع توضيح معانيها.كىكذا نكوف قد كضحنا أنواع الزيادة اؼبلحقة بالفعل أى 

رد ؾبكما يالحظ أنو عند حوسبتنا للمعلومات الصرفية يتم ذكر كل أنواع الفعل من 
مع ذكر اؼبضامُت الصرفية، كما يتم إغباؽ كل فعل دبصدره كقد اىتم لساف العرب  مزيدك 

 بذكر اؼبصادر ظباعية كانت أك قياسية:

 األمن:على كزف فعل كىو مصدر قياسي. -

 أىمىاف: على كزف فعاؿ كىو مصدر قياسي.-

 أىًمٍن: على كزف فعل كىو مصدر ظباعي.-

 أمىنىة: على كزف فعلة كىو مصدر ظباعي.-

 أيمين: على كزف فعل كىو ظباعي.-
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 :تعرض ربت ىذا الشريط معآف الفعل مرقمة بأرقاـ متسلسلة

 
 
 

 آمن: إيبانا فهو مؤمن
بالنصر إيبانا ال ينتزع، "ال يؤمن أحدكم حىت آمن الشخص: اعتقد ك صٌدؽ "يؤمن 

 وبب ألخيو ما وبٌب لنفسو"
 آمن فالف: دفع عنو اػبوؼ ك أعطاه أمانا "أطعمهم من جوع كآمنهم من خوؼ"

 آمن با: أسلم لو ك انقاد ك أذعن " كٌل آمن با كمالئكتو ككتبو كرسلو"
 آمن : كذل  أسلم ك انقاد كأذعن

 : يؤٌمن تأمينا، فهو مؤٌمنأٌمن: مزيد حبرؼ
 أٌمن الجئا: دفع عنو اػبوؼ كتكفل حبمايتو

أٌمن مصاغبو : كفلها، ضمنها كضباىا، أٌمن حارسا على ضيعتو: جعلها يف عمدتو  
 ضبايتوك 

  1أٌمن حاجات بيتو: كٌفرىا، ىٌيأىا
 

اؼبعآف اليت ىذا اعبدكؿ وبتوم على كل أنواع الفعل أىًمنى اؼبزيدة مع عرض تغيَتات 
كىو على كزف فػىعىلى للداللة أٌف  آمىنى فالف دبعٌت زبلص من اػبوؼ،: تطرأ عليها فعند قولنا

كآمن با دبعٌت صدؽ بو كأسلم كانقاد لو كأمن الفعل حادث من الفاعل كاؼبفعوؿ معا، 
 مصاغبو دبعٌت ضمنها كضباىا.

                                                           
 .169-167ابن منظور: لساف العرب، اؼبصدر السابق، ص: ينظر:  1
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 .عل كالكثرة كالتعديةأىمَّنى كذل  مزيد حبرؼ كىو يدؿ على التشديد يف الف-

 ئٍػتىمىنى مزيد حبرفُت كىو يدؿ على اؼبطاكعة.ا-

  استأمن مزيد بثالثة أحرؼ كىو يدؿ على الطلب.-

 زر تصريف الفعل: 2-2-2

 تعرض ىنا صبيع التصريفات اتملة للفعل أمن يف اؼباضي كاؼبضارع كاألمر:

 
   
 

 المضارع                    الماضي                         
 منأأ      أمنت    أنا   
 منتأ     ت منأ    أنتى  
 ُت منتأ    ًت  منأ    أنًت  
 افمنتأ    تما     منأ    أنتما  
 افمنيأ     امنأ    نبا   
 منوفأت     تممنأ    أنتم 
 منأت     نتمنأ    أننت
 يأمنوف                             وامنأ    ىم 
 منٌ تأ      منٌ أ    ىن
 

 

 زر تصريف الفعل
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عرض يف ىذا اعبدكؿ تصريف الفعل أىًمنى يف اؼباضي كاؼبضارع كهبب عند الربؾبة 
 الصرفية أف يلحق اؼبدخل بتصريفات الفعل مع الضمائر اؼبختلفة.

ضمائر يؤدم سناد األفعاؿ إُف دكؿ بتصريف األفعاؿ حيث قبد أف إيعٌت ىذا اعب
كىذا التقسيم لو  1عتالؿالصرفيوف الفعل من حيث الصحة كاإل، كقد قسم إُف تغيَت اؼبعٌت

ما يًتتب عليها من أنبية كبَتة يف الدرس الصريف إذ على أساسو نستطيع أف نفهم معظم 
 دالؿ.ذبرد كزيادة كإعالؿ كإ

ات داخل األفعاؿ دث تغيَت سناد األفعاؿ إُف الضمائر إذ ربكىبتص الصرؼ بدراسة إ
 سنادنا الفعل أىًمنى إُف الضمائر يف اؼباضي يتضح مايلي:عند اإلسناد كعند إ

 أًمنا -اؼبتكلم: أمنتي 

 نأمني  -أأمني 

 أمننتيى  -أمنتم -أمنتما -أمنتً –اؼبخاطب: أمنتى 

 تأمنى  -تأمنوف -تأمناف -تأمنُتى  -تأمني 

 اأمنى  -اأمنوا -اأمٍت -اأمن

 أمنَّ  -أمنتما -أمنت -أمنوا-ناأمً  -الغائب: أًمنى 

 عرابية للفعل.ضمَت يتم تغَت اؼبعٌت كاغبركة اإلنستنتج أنو كلما مت تغيَت ال

  
                                                           

 .42الراجحي: التطبيق الصريف، ص:ينظر: عبد  1
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 :1المصدر 2-2-3

 
 السالـ األىٍمنٍ 
 ضد اػبوؼ األىمىافٍ 
 التصديق اإليباف
 ضمن حوائجو التىٍأًمُت

 

 تعرض ربت ىذا اعبدكؿ كل أنواع اؼبصدر مع ربديد معانيها: 

 األمن: السالـ مشتقة من الفعل أىًمنى. -
 مشتقة من الفعل أىمينى كىي ضد اػبوؼ. :األماف -
 اإليباف: مشتقة من الفعل يؤمن. -
 مشتقة من الفعل ائتمن. :التأمُت -
قياسية مع ذكر الفعل  كنستنتج أنو مت ذكر كل أنواع اؼبصادر سواءا كانت ظباعية أ -

زف فيعاؿ كىي صيغ قياسية، األيماف على ك الذم اشتقت منو، فاألمن على كزف فػىٍعل ك 
  يباف كالتأمُت قهي صيغ ظباعية.أما اإل

                                                           
 .267ص:  1ج ينظر: ابن منظور، لساف العرب، 1
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 :1زر اسم الفاعل 2-2-4

 
 يدؿ على الشخص الذم اتصف بصفة األماف آًمن
 موثوؽ بو مأموف األمُت
 
ي
 مصدؽ با كرسولو نمً ؤٍ اؼب
 أم لو دين افمى األي 
 
ي
 من يؤسبن على األمانة نسبىً ؤٍ اؼب

 

صيغة اسم الفاعل على كزف فًعيل داللة على ما يؤديو معناه أىمُت دبعٌت كردت 
موثوؽ بو، ككردت كذل  بصيغة اؼبؤمن اؼبشتق من الفعل آمن دبعٌت اؼبصدؽ  كمالئكتو 

 ككتبو كرسلو.

ككردت بصيغة آًمٍن دبعٌت األماف ككذل  كردت بصيغة أيماٍف على كزف فيعاؿ لتدؿ 
على كزف فعل بداللة اؼبستجيب ليأمن على نفسو، كىكذا عرضنا   على معٌت األمُت كأًمنه 

 كل األكزاف الصرفية اؼبتعلقة باسم الفاعل كاؼبعآف الدالة عليو.

اذف نستنتج أنو قد مت ذكر كل صيغ اسم الفاعل مع ربديد معانيو ، فآًمن على كزف 
صيغة األمُت كاأليمىاف  ، أمافاعل كىو يشبو الفعل اؼبضارع ألنو يضارع اسم الفاعل كيشاُّو

ي قد كردت لتأكيد معٌت اسم الفاعل كتقويتو كجاءت على صيغ فعيل كفيعاؿ، أما ميؤسبن فه
بداؿ حرؼ اؼبضارعة ميما مضمومة مع كسر ما قبل صيغة اشتقت من غَت الثاليت مع إ

  .اآلخر
                                                           

 .267: اؼبصدر السابق اعبزء األكؿ ينظر 1
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 :1زر اسم المفعول 2-2-5

 
 اؼبوثوؽ بو اؼبأموف
 كيتخذكنو أمينا حافظاالذين يثقوف بو  اؼبؤسبن
 قياس ؼبأموف أمنة

 كردت صيغ اسم اؼبفعوؿ يف مدخل أمن على النحو التاِف: 

اؼبأموف على كزف مىٍفعيوٍؿ كىي مشتقة من الثالثي أمن لكي تدؿ على الشخص -1
 الذين يثقوف بو.

 .ة على األمُت اغبافظلاؼبؤسبن: مشتق على كزف ميفتعل للدال-2

 .قياس ؼبأموف لتدؿ على القوم الذين يثقوف بو أًمنىة-3

نستنتج أنو مت عرض كل صيغ اؼبفعوؿ مع ربديد معانيو فهو يشتق مباشرة من 
 رعَت الثاليت كاشتقت من الفعل اؼبضامن غ و، أما اؼبؤسبن فصيغتالثاليت على كزف مفعوؿ
 اآلخر.ة كفتح ما قبل مبداؿ حرؼ اؼبضارعة ميما مضمو اؼببٍت للمجهوؿ مع إ

  .أما صيغة أمنة على كزف فعلة فجاءت لتقوية اسم اؼبفعوؿ كتأكيده

                                                           
 .267ينظر: اؼبصدر السابق، ص:  1
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 1زر الصيغة المبالغة: 2-2-6

 
 الصيغة اؼببالغة. أمنة كأمنة

 
 

أمنة: صيغة مبالغة يف النعت على كزف فيعلة ك فعل أمنو: 
 جدير أف نؤٌمن لو ك يوثق فيو

 أىمىنىة: صيغة مبالغة يف النعت على كزف فػىعىلىة
  

 

كفػىعىلىة كذل  للداللة على ما يؤديو اسم الفاعل  فيعلةكردت صيغة اؼببالغة على كزف 
مع زيادة اؼببالغة يف اغبدث كالداللة على التكثَت فعند قولنا أىمىنى دبعٌت جدير أف نأمن لو 

 كنثق بو.

  

                                                           
 .267 :، صينظر: اؼبصدر السابق  1
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  :الصفات المشّبهة 2-2-7

  
 1الصفات اؼبشبهة

 
 الثبوت من أمن كأٌمنآمُت: صفة مشبو تدٌؿ على 

 
 آمُت

 أيمين

 أيماف

 أمناء من أمن كأٌمن آمُت

 على كزف فػيعيل

 على كزف فػيعىاؿ

 
 

 

كردت ىنا الصفة اؼبشبهة باسم الفاعل لتدؿ على الثبوت لقصد نسبة اغبدث إُف 
 اؼبوصوؼ بو. 

  

                                                           
 .273 :، صالسابق صدراؼبينظر:   1
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 :1زّر األسماء المصاحبة للفعل 2-2-8

 
 

 أًمن البلد: اطمأٌف أىلو
 سىًلمى أمن الشٌر: 

  أًمنى فالنا: كثق بو

 

 سم اؼبصاحب للفعل تغَت معناه كفق ما يلي:نستنتج أنو كلما تغَت اإل

 ارتاح لو كألىلو أك لشيء معُت كحالة معينة.أًمن البلد: 

 دبعٌت زبلص من ـباكؼ اذباه شخص معُت.أمن الشٌر: 

 جعلو أمينا على نفسو كمالو ككلده.أًمنى فالنا: 

 الفركؽ اللغوية اؼبوجودة يف األظباء اؼبصاحبة للفعل.كىذا ما يفسر 

  

                                                           
 .267 :، صالسابق صدراؼبينظر:   1



 المستوى الصرفي                                          الفصل الثاني:             
 

106 
 

مث أغبقنا اؼبستول الصريف بًتصبة بعض اؼبعلومات الصرفية كاستنتجنا أف الًتصبة تعد 
 من أصعب مشكالت التنمية اللغوية:

 مدخل أم ن:

 اؼبستول الصريف: يعرض ربت التحليل الصريف كل أنواع اؼبشتقات اؼبتعلقة بالفعل    

 
 

 
 أىًمنى 

  
      be calmأيودا: توحش ك انقطع عن  -أىبىدى  فعل

 become brutal/stayالناس
away from people 

 فعلeternalize  أبده:يأبده بأمنوto trust   آمىنىوي 
 Make         أىبٌد فعلto assure  أىمَّنى 

permanentفعل 
اسم فعل ameen   آمُت

 أمر
 become       تأبٌد

eternalفعل 
 اسمmonster/beast  اآلبدة مصدرsafe   أىمىاف
   أمانة

consignmentلغ
 ير اؼبصدر

 صبعMonsters   أكابد

 for              أألبد مصدر أىًمنى security  أٍمن
everمصدر 

 مصدر safety  أماف
 مصدرsecured  أمنو
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 1عرض معجمي ؽبا كبالضغط على ىذه الكلمات كبصل على

 البحث في المعجم:

 سبكن عمليات البحث عن الصور ك األصوات، يبُت الشكل التاِف شاشة حبث مقًتحة     
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 1تعرض ربت ىذا الشريط معآف الفعل مرقمة بأرقاـ متسلسلة

 

   
 

          
 secure/safeأمين: يٍأمىني أمانىةن فهو أمُت

 الٌرجل: حافظ على عهده ك صاف ما أيٌمن عليو، عكسو خاف أمين
Maintained his oath and safeguarded his consignement. Opp. Betrayed  

  honestأًمن: من يأمن أمنا ك أمانا ك أٌمنو ك أمنو ك أمانة فهو أمُت:
 أمن الٌرجل: اطمأٌف ك َف ىبف "يأمن الناس عندما تسود العدالة"

   Honest man :did not fear/feel secured ‘people feel safe when there is 
loyalty’. 

 أًمن البلد: اطمأٌف بو أىلو "رٌب اجعل ىذا البيت آمنا"
Safe country : people feel secured ‘May god keep this house safe’. 

 مأموف" ال يطمأف إُف نتائجوأمن الشٌر: سىًلم: أمن الشعب اإلرىاب "إٌف عذاب رٌُّم غَت 
Got safe :Be far from any evil : Peolpe felt far from any terrorism ‘God’s 

sanction is not trustworthy’. 

 أًمنىوي على مالو ك كبوه: جعلو أمينا عليو
Trusted him on his money and stuff : made him reliable. 
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لتغَت اؼبعٌت، أعيد ذكر الفعل مع مصدره اعبديد، ك مٌيز ىذه إذا تغَت اؼبصدر لفظا 
 األفعاؿ بأرقاـ صغَتة توضع فوؽ اؼباضي

    
 

          
 حافظ على عهده ك صاف ما  أؤسبن عليوفعل ماضي أمن الرٌسل: 

Messengers trust :Kept their consignment 

 حبرؼ: أ. أٌمن على حياتو: عقد كثيقة تأمُت مقابل ماؿ يدفعو مزيد
Adding letter :assured his life : signed an insurance document againt money. 

 Emphasised on praying : he said Ameen آمينأٌمن على الدعاء: قاؿ 
 فعوؿ مؤسبن.مزيد حبرفُت: ائتمن فاٌلحا على مالو: جعلو أمينا عليو ك اؼب

Adding two letters :trusting peasantry on his money : put his trut on him and 
the actor is a trustee. 

 Adding three letter : trustworthy ; trusterمزيد بثالثة أحرؼ: استأمن كاؼبفعوؿ مستأمن
 Believe impeartive believe آمن: اسم فعل 
 Safety reference safe أماف: مصدر أمن
 Belief reference safeإيباف: مصدر آمن

 Trust reference trustedائتماف: مصدر ائتمن
 trustee/truster  مستأمن: اسم فاعل
 insurance تأمُت: لغَت اؼبصدر
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 كيف األخَت نستنتج صبلة من النتائج إثر دراستنا التطبيقية غبوسبة اؼبعجم العريب:

 اؼبستول الصريف تستلـز بياف كل اؼبعلومات الصرفية اؼبتعلقة باؼبفردات.إف حوسبة -

يعد التحليل الصريف من أصعب اؼبشكالت اليت تواجو حوسبة اؼبعجم العريب -
حيث يتم ذكر كل أنواع اؼبشتقات كتصريفات األفعاؿ كالظواىر الصرفية اؼبختلفة حيث َف 

كبالتاِف تعترب من أىم اإلشكاالت اليت تواجو  تربمج اؼبعاجم القديبة ىذه اآللية حاسوبيا
 اغبوسبة اؼبعجمية.

 ففي اإلسم يتم ذكر كزنو كنوعو كجنسو.-

كففي الفعل يتم كذل  عرض كبياف تصريفو كلزكمو كتعديتو مع ذكر كل اؼبشتقات -
 اؼبولدة عنو.

قد مت ذكر اؼبشتقات بصفة كبَتة يف معجم لساف العرب فبا سهل لنا حوسبة -
 .اؼبعلومات الصرفية كعرض
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 مدخل ب  ر ح : -3

يعرض ربت التحليل الصريف للمدخل أمر التغَتات اليت تطرا على الفعل مع ذكر ما       
 حدث من زيادة كحذؼ كصحة كاعالؿ .

            
 برح برحا بركحا "فعل ثالثي ؾبرد"

 برح مكانو أم زاؿ عنو ك صار يف الرباح.
 برح األرض أم فارقها.

 برح اػبلفاء برح ظهر أم كضح األمر كأنو ذىب السر كزاؿ. 
 برح بنا فالنا ك ابرح )مزيد حبرؼ( أذاؾ بإغباح اؼبشقة.

 أبرح قتل أم أعجبو )مزيد حبرؼ(.
  أبرح إذا شق عليو )مزيدا حبرؼ(.
 برح ا: فرج عليو )مزيدا حبرؼ(.
 كما أبرح ىذا األمر أم ما أعجبو.

 1صلو.   كأبرح فالف ضربا إذا ف
نالحظ أنٌو إذا تغَت مصدر الفعل أعيد ذكر الفعل مع مصدره اعبديد كمبيز بُت ىذه 

 األفعاؿ بأرقاـ صغَتة.
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 اؼبستول الصريف                    
 برح برحا كبركحا: زاؿ
 برح األرض :أم فارقها

 برح اػبلفاء ك برح: أم كضح األمر كأنو ذىب السر كزاؿ
اؼبعلومات الصوتية كالصرفية كالٌنحوية اؼبتعلقة بالفعل ككذا االستعماالت اػباصة بو  تعرض

 ككذل  الفركؽ اللغوية للفعل.

 اؼبستول الصريف                    
 برح برحا بركحا "فعل ثالثي ؾبرد"

 متعد بنفسو: 
 الصريفاؼبستول برح الظيب: ما مر من الطَت كالوحش                    

 برح ؿبمد مكانو: زاؿ عنو كصار يف الرباح متعد.
 متعد إُف مفعولُت:

 .1برح ؿبمد عليا مكانو: أزالو منو

 تضاؼ اؽبمزة يف األمر كبو قولنا: أبرح مكان  دبعٌت زٌؿ منو.

 كتشدد عنب الفعل يف التعدية ؼبفعولُت كبو قولنا:

 برح بنا فالف: آذانا بإغباح.
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 المشّبهة: الصفات -3-1

 :1عند الضغط على زر الصفات اؼبشبهة تظهر يف جدكؿ صغَت كبو قولنا برح برحا

     
 الصفات اؼبشبهة

 
 صبع اؼبؤنث صبع اؼبذكر مؤنث مذكر

 برحات برحوف برحو برح

 براح برح برحى برحاف

 براح برح برحة برحاف
 
تظهر كٌل أنواع االشتقاقات كالتغَتات أمثلة الصيغ اؼببالغة: عند الضغط على زر أمثلة  -د

 اليت ربدث عليها.

أغبقنا اؼبستول الصريف للمدخل برح بالًتصبة ؼبعرفة أىم اؼبشكالت اليت تواجو اؼبعجمي أثناء 
 عملية الربؾبة اآللية.
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 :1الترجمة باإلنجليزية للمصطلحات المحوسبة

            
 "فعل ثالثي ؾبرد"برح برحا بركحا 

 Leave,depart from, go  برح مكانو أم زاؿ عنو ك صار يف الرباح.

away from a place  i.e, he stayed in a vast expanse. 

 Went away from that place i.e, he    برح األرض أم فارقها.

left it 

 The caliphs برح اػبلفاء برح ظهر أم كضح األمر كأنو ذىب السر كزاؿ. 

left away. 

 He insisted withبرح )مزيد حبرؼ( أذاؾ بإغباح اؼبشقة.أبرح بنا فالنا ك 

hardship allowance 

  He will cease itأبرح قتل أم أعجبو )مزيد حبرؼ(.

 He will leave it أبرح إذا شق عليو )مزيدا حبرؼ(.

 Allah drives him awayبرح ا: فرج عليو )مزيدا حبرؼ(.
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 .He did not enjoy/like itك ما أبرح ىذا األمر أم ما أعجبو.

 He was moved about/he wasك أبرح فالف ضربا إذا فصلو.

beaten. 

 
نالحظ أنٌو إذا تغَت مصدر الفعل أعيد ذكر الفعل مع مصدره اعبديد ك مبيز بُت ىذه 

 .1األفعاؿ بأرقاـ صغَتة

    اؼبستول الصريف                    
  To leave out  برح برحا ك بركحا: زاؿ
  He passed awayبرح األرض أم فارقها

 He cleared up برح اػبلفاء ك برح: أم كضح األمر كأنو ذىب السر كزاؿ
things and left out any secret 

اؼبعلومات الصوتية ك الصرفية ك الٌنحوية اؼبتعلقة بالفعل ك كذا االستعماالت اػباصة  تعرض
 بو ككذل  الفركؽ اللغوية للفعل.

 اؼبستول الصريف                    
 برح برحا بركحا "فعل ثالثي ؾبرد"

 متعد بنفسو: 
 What has passed by birds or  برح الظيب: ما مر من الطَت ك الوحش

beasts 
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 :1متعد

 اؼبستول الصريف                    
 He left his place and برح ؿبمد مكانو: زاؿ عنو ك صار يف الرباح.

went away 

 متعد إُف مفعولُت:

  He put him away   برح ؿبمد عليا مكانو: أزالو منو

 
 

 تضاؼ اؽبمزة يف األمر كبو قولنا: أبرح مكان  دبعٌت زٌؿ منو.

 كتشدد عنب الفعل يف التعدية ؼبفعولُت كبو قولنا:

  He persistenly hurt us برح بنا فالف: آذانا بإغباح.
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 :1الصفات المشّبهة -د

 عند الضغط على زر الصفات اؼبشبهة تظهر يف جدكؿ صغَت كبو قولنا برح برحا:      

 الصفات اؼبشبهة
 

          
 
 

صبع  femininمؤنث masculinمذكر
 Pluralاؼبذكر

masculin  

صبع 
 Pluralاؼبؤنث

feminin 

  leftبرحات برحوف برحو برح

 vastبراح برح برحى برحاف
plac 

 fresh براح برح برحة برحاف
air 
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 :المبحث األول: المستوى النحوي

التحليل اللغوم، كىو يف مفهومو يعد علم النحو اؼبستول الثالث من مستويات 
العاـ علم كضرب من اؼبعرفة يهتم بالعوامل النحوية كقواعد تركيب اعبمل من حيث ىي 
إظبية كفعلية مثبتة كمنفية، خربية أك إنشائية كما يدرس العالقات يف اعبملة نفسها كعالقتها 

يدرس الكلمة عند اختالؼ دبقابلتها كبعدىا، كبالتاِف يرتبط النحو بًتكيب اعبملة، كما أنو 
العوامل لفظا كتقديرا كما يدرس التغَت الذم يلحق أكاخر الكالـ عند كجود العوامل أك 
انعدامها، كىو ما يقضي إُف اإلعراب كالبناء، كلكن اؼبعرفة النحوية تشمل أيضا جزءا ثانيا 

و التغيَت الصريف من التغيَت يلحق الكلمة ال باختالؼ العوامل كإمبا يف نفسها كأبنيتها كى
 كموضوعو علم التصريف.

إٌف علم النحو قائم على اإلعراب كالتصريف، كىو مفهـو سائد يف كتب النحاة َف 
ىتماـ تنوع نص صياغتو كمضمونو ككل ما يستدعي اإليطرأ عليو تغَت كبَت يذكر يف 

لو قيمة ، كما سبث1التعريف كما وبتوم عليو من مصطلحات كبوية تستحق الشرح كالتعليق 
يف تاريخ النحو كاؼبعرفة النحوية، فمضموف علم النحو كاإلعراب كالتصريف أم ضربات من 
التصرؼ يف الكلمة العربية، كقد صبعها ابن جٍت يف تعريفو قائال:" ىو انتحاء ظبت كالـ 
العرب يف تصرفو من اإلعراب كغَته" حيث اعترب اعبملة جزءا من عملية النحو دبا يف ذل  

 2ية كربفيز كتكبَت كتركيب.من تثن
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كىذا يدؿ على أف اعبملة تعد الركن األساسي لعلم النحو عن طريق دراستو كتركيبها 
كالعالقات القائمة بُت عناصرىا ككل كلمة فيها ؽبا كظيفة كبوية ؿبددة كعالمة إعرابية 

النحو، خاصة ُّا كغَت ذل ، كابن جٍت يف ىذا السياؽ يكتفي لتمثيل ؼبا يتكوف منو علم 
كال يرمي إُف تفصيل أبواب اإلعراب  كأبواب التصريف كقد يكوف ىدفو أف يعُت الظواىر 

 العامة كيًتؾ اؼبيداف مفتوحا للضبط كالتدقيق أثناء مواطن أخرل من اؼبعاعبة النحوية.

منذ القدـ العالقات القائمة بُت الكلمات يف تركيب اعبمل كىي  ت كقد درس
 1نوعُت:

 العالقات اليت تصنف الصيغ الصرفية يف فصائل كبوية كاعبنس، العدد....إٍف -1
العالقات السياقية اليت هتتم بوقع كل فصيلة كبوية كتنظيمها على شكل سلسلة كالمية،  -2

 حيث كل كلمة ؽبا كظيفة كبوية ؿبددة تؤثر على اعبملة اليت بعدىا كوبكمها التجاكر.
ا من اللغويُت القدامى كذل  ؼبا لو من أنبية يف كقد حظي علم النحو اىتماما كبَت 

ربط كحدات اعبملة كالنظاـ اللغوم، فالكالـ كلو قائم على العالقات النحوية اليت ربكم 
 بناء اعبمل.

فاىيم كالتغيَت الذم يلحق ذكات العلم كأمثلتها، ككذل  يدرس علم النحو اؼب
 والت النحوية التصريفية.سم كتكوف ما يعرؼ باؼبقالنحوية اليت يوسم ُّا اإل

كأصل  شتقاؽباإلكيبثل اعبزء من التصريف أىم كجوه الصياغة النحوية اؼبتصلة  
اؼبشتقات، كيبدك أف النحو يدرس الكلمة حُت تركيبها فيتناكؿ بذل  التصريف بتناكؿ 
الكلمة قبل الًتكيب، فموضوع علم النحو ىو األحكاـ الًتكيبية اإلعرابية اليت يبكن 
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تلخيصها كالفاعلية كاؼبفعولية كاإلضافة كما وبمل عليها، كموضوع علم الصرؼ ىو 
األحكاـ اإلفرادية، فعلم النحو يتكوف من نظرية تصريفية كنظرية إعرابية متالزمتُت إحدانبا 
تساعد األخرل، كتوفر ؽبا ما ربتاج إليو كتعد ؽبا ما بُت من صيغ صرفية لتجرم يف 

 .1إلعرابية، كتكتسب بتنقلها معآف جديدة تضاؼ إُف مضامينها األكُفالعالقات الًتكيبية ا

علم أف ليس القة النحو باعبملة يف قولو: "كاكقد أشار عبد القاىر اعبرحآف إُف ع
النظم إال أف تضع كالم  الوضع الذم يقتضيو علم النحو، كتعمل على قوافيو  كأصولو 

فظ الرسـو اليت رظبت ل  فال ىبل بشيء كتعرؼ مناىجو اليت هنجت فال تزيغ عنها كرب
منها، كذل  أال تعلم شيئا يسقيو الناظم بنظمو غَت أف ينظر يف كجو كل باب كفركقو فينظر 
يف اػبرب إُف الوجوه اليت تراىا يف قول : زيد منطلق كزيد ينطلق، كينطلق زيد كيف الشرط 

خرجت خرجت... فتعريف لكل اعبزاء إُف الوجوه اليت تراىا يف قول : زبرج أخرج، كإف 
 .2ذل  موضعو، كهبيء بو حيث ينبغي لو"

يف تركيب اعبمل تضبط العالقات  ةكىنا يتضح أف علم النحو تضبطو قوانُت ؿبدد
القائمة بُت الكلمات يف السياؽ، فتأخذ كل كلمة موقعها يف معآف علم النحو كأحكامو، 
كمعرفة الًتكيب الصحيح للجمل من اػباطئ كيوضح ذل  يف قولو: "ىذا ىو السبيل 

صوابا، كخطؤه إف كاف خطأ كيدخل ربت ىذا  فلست بواحدو شيئا يرجع صوابو إف كاف
سم إالٌ كىو معٌت من معآف النحو.... فال تر كالما قد كصف بصحة نظم أك فساده أك إلا

كصف مزية كفصل فيو إاٌل أف قبد مرجع تل  الصحة كذل  الفساد كتل  اؼبزية كذل  
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الفضل إُف اؼبعآف النحو كأحكامو، ككحدتو يدخل يف أصل من أصولو كيتصل بباب من 
  .1أبوابو....."

ا فيو كتبا ال و غويوف العرب بالنحو اىتماما بالغا منذ القركف األكُف كألفكقد اىتم الل
ق( أكؿ ما كصل إلينا من كتب يف ىذا اَّاؿ 180حصر ؽبا، كيعد كتاب سيبويو )تويف 

، حيث 2حيث تطرؽ إُف ؾباالت لغوية ـبتلفة قبد منها األصوات كبناء الكلمة كبناء اعبملة
 كاحد كىو علم النحو.يدخل كل ىذا عنده يف ؾباؿ 

ق( أكؿ من استخدـ كلمة النحو للداللة على 316يعد أبوبكر السراج )تويف ك 
، حيث 3ؾباالت لغوية منها األصوات كبناء الكلمة كبناء اعبملة يف كتابو أصوؿ النحو

يضم ىذا الكتاب اَّاالت اليت تصنف اآلف يف إطار بناء الكلمة إُف جانب ما يتعلق ببناء 
 اعبملة.

 أىمية النحو في صناعة المعاجم:

كاف يهدؼ أصحاب اؼبعاجم إُف ربقيق عدة كظائف من أبرزىا تأكيد صحة 
اللساف يف عصر الركاية خباصة، كضبط داللة الكلمة كتأثَتىا كما كاف جل نبهم ينحصر 
يف تسجيل مفردات اللغة العربية برمتها، ككاف عليهم أف يربىنوا على كجود اؼبفردات اليت 

د النحوية يريدكهنا يف معاصبهم، كمنهم من اعتمد كثرة الشواىد تأكيدا لصحة اللغة كالقواع
كَف ينتهج مؤلف اؼبعاجم ، ستخدامات الداللية اؼبتنوعة اؼبفردةأكثر من تأكيده على اإل
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طريقة معينة يف معاعبة اؼبادة اللغوية كإمبا صبعوا بُت عدة طرؽ كانوا يفسركف اللفظ إما بلفظ 
 اللفظُت أك ضده. أك

نبية الشاىد النحوم منذ البدايات األكُف لنشأة اؼبعاجم أدرؾ علماء اؼبعاجم ألقد 
علماء بأنبية النحو يف الدراسات اللغوية الكاعتربكا استعمالو يعزز عملهم، كمن ىنا شعر 

كاعتربكه مقياسا أساسيا للتعريف ببُت اؼبعآف اؼبتداخلة يف كل الًتاكيب اللغوية كخاصة 
حينما يتعلق األمر بالقرآف الكرٔف، فإف اختالؼ يف الدالالت، كإذا كاف النحو ىو العلم 

يبُت كظائفها الداللية، فإف الذم وبدد العالقات بُت الكلمات يف الًتاكيب اللغوية ك 
اإلعراب ىو تل  اغبركات اليت تعد أعالما لتبياف اؼبعآف النحوية كيظهر ذل  يف قوؿ " فإف 
قاؿ قائل : فما لفائدة يف تعلم النحو، كأكثر الناس يتكلموف على سجيتهم يغَت 

  أف اإلعراب،كال معرفة منهم بو، فيفهموف كيفهموف غَتىم مثل ذل ، فاعبواب يف ذل
لى التكلم بكالـ العرب على اغبقيقة صوابا غَت مبدؿ كال عيقاؿ لو الفائدة فيو الوصوؿ 

النبي كالدنيا كاؼبعتمد كمعرفة أخبار  ب ا عز كجل الذم ىو أصل الدينمغَت كتقؤف كتا
كإقامة معانيها على اغبقيقة ألنو ال تفهم معانيها على صحة إال  -صلى اهلل عليو وسلم –

، نستنتج أف النحو كظيفتو تتجاكز الصناعة اللفظية اليت  1ىا حقها يف اإلعراب"بتوفَت 
 للغوم كمعرفة الفاعل كاؼبفعوؿ بوالوظائف النحوية للكلمات يف الًتكيب ا ذدبوجبها تتخ
 كاؼببتدأ كاػبرب.

 إف النحو ىو تدريب على الصياغة اللفظية كالداللية، عن طريق تركيب اعبمل
كتقدٔف بعض الكلم على بعض كما يًتتب عليو اختالؼ يف الدالالت اؼبستفادة من 

                                                           
 .22 :ص اؼبرجع السابق،   1



 المستوى النحوي                               الفصل الثالث:                 

124 
 

كيدعم قصدىم، فكانوا  يكوف سببا يف جعل اعبملة اػباطئةالكلم، كما أف النحو قد 
لى بياف إعراب اللفظ الذم ىم بصدد شرحو من خالؿ األمثلة يف الشواىد اليت عيلجئوف 

النحوية للكلمة يف سياؽ اعبملة تبُت كتوضح معناىا ذل   يرد فيها إيرادا منهم أف الوظيفة
عنو أبدا كخاصة إذا كاف  ستغناءاإل، كال يبكن 1ألف غاية النحو ىو إبراز الفركؽ يف اؼبعآف

م إُف إفساد اؼبعٌت إُف اللبس كؽبذا السبب عبأ اؼبعجميوف القدامى إُف توظيف دتركو يؤ 
حيث أف الكلمة اؼبفردة خارج  ككظيفتها الطبيعية،النحو لضبط اللغة فتظل مؤدية دكرىا 

م كظيفتها النحوية، إال إذا مث ربطها بغَتىا من الكلمات، حيث تظهر فيها دالسياؽ ال تؤ 
 الفائدة اإلخبارية كالصفات النحوية عند دخوؽبا يف اعبملة.

ىذا اؼبنهج يف معجمو، حيث ركز على الوظيفة النحوية  ابن منظورلقد انتهج 
را باؼبسائل النحوية، كقد للكلمة داخل اعبملة اليت ىو بصدد دراستها، فكاف معجمو زاخ

خل اؼبعجمية، فالنحو يف ااع اؼبعاجم على الثركة النحوية كاألدبية لتفسَت اؼبدصناعتمد 
 عتمادلإلالكلمات يف الًتكيب اللغوم  يهادحقيقتو ىو توضيح للوظائف الداللية اليت تؤ 

كن أف يستغٍت على العالقات اليت تربط بعضهما ببعض، كما يبكن قولو أف اؼبعجم ال يب
ك فعال ماضيا أالكلمةة اؼبعٌت، كأف تكوف يعلم يبُت طريقة اللغة يف تأد عن النحو ألنو 

اللغوية يف أشكاؿ من مضارعا مسندا إُف ضمَت فاعل كبالتاِف إف اؼبعجم يقدـ اؼبادة 
اؼبراد شرحها   لوظائف النحوية اؼبوقعية لأللفاظالتعابَت كالًتاكيب، كيعمد على ذكر ا

كالفاعلية كاؼبفعولية كالظرفية ... اؼبوقعية كلها مصطلحات كبوية يف عرؼ النحاة، كبالتاِف 
  ال يبكن تصور اؼبعجم بدكف كبو.
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 القضايا النحوية:

من حيث العالقات من  بالكلمة يف إطار الًتكيب اللغوم إف علم النحو يهتم
مكونات الًتكيب، فإف النحو ال يقدـ ؼبعآف مباينة من أم نوع إاٌل ما يقٌدمو لو الٌصرؼ من 
، كىذا ما جعل النحاة هبدكف يف أغلب األحياف أنٌو من الٌصعب أف يفصلوا بُت  مبافو

اعد مشتملة ، كمن ىنا جاءت متوف القو فيعاعبوف كل منها عالجا منفصال 1الصرؼ كالنحو
كللصرؼ للصرؼ، كمن ىنا كاف  يصعب إعطاء ما للنحو للنحو على مزيج من ىذا كذاؾ

ة متكاملة كال الفصل بُت علمي الصرؼ كالٌنحو إاٌل ما يبكن أف ييقرٌه أٌف اؼبستويات اللغويٌ 
 يبكن الفصل بينهما:

إٌف الٌنحو شامل عبميع القضايا النحوية كىو ال يقتصر على جهة  الظاىرة النحويّة: *1
يز كاغبذؼ، كاإلبداؿ ع، كالتشبيو كالتحققط يتخطٌاىا إُف جهات أخرل كاعبماإلعراب ف

 كيظهر ذل  يف قوؿ اًبن جٌت:

"انتحاء ظبت كالـ العرب يف تصٌرفو من إعراب كغَته، كالتشبيو كاعبمع، كالتحفيز، 
فة، كالنسب، كالًتكيب، كغَت ذل  ليلحق من ليس من أىل اللغة العربية كالتكسَت كاإلضا
 2عنها رٌد إليها" ، كإٌف شدٌ فصاحة، فينطق ُّا كإف َف يكن منهابأىلها يف ال

كىكذا يٌتضح لنا عدـ إغفاؿ الٌنحو ألم ظاىرة كبوية كال يقتصر على اإلعراب فقط 
كالنسب كالًتكيب، كالتشبيو كاعبمع، كالتحفيز عٌداه إُف قضايا أخرل  تكربديد الرتبة بل ي

 كالتكسَت.
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كبالتاِف نستنتج أف ظبات الرتبة كالعدد، كاؼبعٌت كاغباؿ لشٌد يف بياف اؼبعٌت النحوم 
 مسٌد اإلعراب إذا ما غاب كتعٍت غناءه.

 أقسام الكالم: *2

أقساـ إٌف الكالـ عند النحاة )مصطلح لكل لفظ مستقل لنفسو مفيد ؼبعناه كإٌف 
من النظرية الٌنحوية، كإٌف تقسيم الكالـ  اتعٌد الكلمات جزءن ك  1الكالـ "اسم كفعل كحرؼ"(
ية تصنيفية نظرية يبكن اعتبارىا منطلقا من منطلقات الواصف مليف الٌدراسات الٌنحويٌة ع

كزبتم تل  العملية الشبيهة  ا تلمس آثارىا يف اؼبنهج اؼبتوخيالٌنحوم، ترٌد يف مقٌدمات كم
ليها كإٌف ععلى النحوم ااًلمتثاؿ إُف أحكامها كأصوؽبا للوصوؿ  2باؼبقدمة اؼبنهجية النظرية

أىٌم خطوة يف التحليل النحوم ىو ربديد نوع الكلمة كالكلمة يف العربية إما أف تكوف ًاظبا 
 :3أك فعال أك حرفا كذل 

 ؿبل ؽبا من اإلعراب.إف كانت الكلمة حرفا كىي مبنية ال -أ

إف كانت فعال فقد تكوف مبنية كقد تكوف معربة، كلكن ال بد ؽبا من معموالت -ب
 تعمل فيها.

 ظبا فال بد أف يكوف ؽبا موقع إعرايب، مبنية كانت أـ معربة.إف كانت إ-ج

فضال عن أف نوع الكلمة يعُت على معرفة نوع اعبملة اليت ىي مدار الدراسة 
 الٌنحويٌة.
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 نظام التعليق(العالقات النحوية: ) *3

كيتصل ىذا جبهة العالقة النحوية كعناصرىا، كىي العالقة اليت يتحقق ُّا الًتكيب، 
حيث كل كلمة يف اعبمل يوجد ؽبا موقع إعرايب وبٌدد الوظيفة النحوية العمل النحوم، 

تأثَت خاص، من  كالكلمات يف اللغة العربية ترتبط مع بعضها ارتباطا كثيقا كؽبا يف بعضها
 حيث يتم باقتضاء ما تقرٌه تفضيالت العمل. ،1ذل  هبب أف يكوف للكلمة حالة خاصة

نحو كما تنشأ من كالتعليق ىو"تفاعل يتم يف العقل بُت دالالت األلفاظ كمعآف ال
كذل  عن طريق اختيار اؼبتكلم بُت  2رتباط كالربط بُت تل  الدالالت"خاللو عالقات اإل

فبكنات متعددة تتيحها اللغة من حيث دالالت األلفاظ كمعآف النحو كتتفاكت اؼبلكة 
 يف نظم اعبمل فهو نتاج لعملية التعليق. كالقدرة اللغوية

لًتتيب  ما نستخلصو أٌف التعليق ىو الًتتيب لدالالت األلفاظ يف العقل كالنظم
بة كأٌف اؼبتكلم حيث يؤديهما لفوظة كىو يعد أمر يف غاية الصعو ملة اؼباأللفاظ ذاهتا يف اعب

على حاؿ ذبعلهما عملية كاحدة كذل  يرجع إُف قدرة اؼبتكلم على توخي معآف النحوم 
 كأحكامها.
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 اإلعراب والبناء: *4

عرفو الزجاج يف قولو: "ما يلحق أكاخر الكلمات من حركات كما يقًتف ُّا من معاف  
أم ما يعًتم الكلمات من حركات بالرفع يف الفاعل كالنصب يف  1كالفاعلية كاؼبفعولية"

 اؼبفعوؿ بو كاعبر يف اؼبضاؼ.

ىو العالمة  واإلعرابالكلمة يف العربية ال زبرج عن أهنا تكوف إٌما مبنية أك معربة ك 
اليت تقع يف آخر الكلمة كربٌدد موقعها من صبلة أم ربٌدد كظيفتها، كىذه العالقة ال بد أف 

غٌَت حسب اؼبعٌت اؼبراد كما يتغٌَت ي، كؼبا كاف موقع الكلمة 2يتسٌبب فيها عامل معٌُت 
 العوامل، فإٌف عالمة اإلعراب تغٌَت كذل .

ناء فهو خالؼ االعراب، كأف يبٌت آخر يقوؿ ابن السراج: " أما الب أما البناء:
لزـك الكلمة  دبعٌت أف اؼببٍت ىو  3الكلمة على حركة غَت مفارقة أك سكوف غَت مفارؽ"

حالة كاحدة، أم آخر الكلمة يلـز عالمة كاحدة ال تتغَت بتغَت العوامل على عكس ما 
 عرفنا يف اإلعراب، كالكلمات اؼببنية ثالثة أنواع.

 كل اغبركؼ-أ

 بعض األظباء-األفعاؿ                  ج بعض-ب
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 الجملة: إسمية وفعلية-

 الجملة:-د

اعبملة ىي ميداف علم النحو، ألنٌو العلم اٌلذم يدرس الكلمات يف عالقاهتا مع 
بعضها البعض كحُت تصبح الكلمة يف صبلة يصبح ؽبا معٌت كبوم، أم تصبح ؽبا كظيفة 

يف غَتىا أيضنا، كأنت حُت تقوؿ ىذه الكلمة فاعل  معينة تتأثر بغَتىا من الكلمات كتؤثر
 يعٍت قبلها فعل كىكذا يف بقية أبواب النحو كاعبملة يف تعريف النجاة.

، كتتألف اعبملة 1م معٌت مفيد"لذم يًتكب من كلمتُت أك أكثر كيؤد"ىي الكالـ ا
 2من ركنُت أساسُت نبا اؼبسند كاؼبسند إليو كنبا عمدتا الكالـ

  نوعاف:كاعبملة 

، 3سم كفيها ركناف أساسياف، اؼببتدأ كاػبربىي اعبملة اليت تبدأ با جملة ا سمية:
 سم الذم يقع يف أكؿ اعبملة ربكم عليو بشيء ما يسميو اػبرب.كاؼببتدأ ىو اال

ىي النوع الثآف من اعبمل يف اللغة العربية كىي اليت تبدأ بفعل غَت  جملة فعلية:
 ناقص، ألٌف الفعل ال بد أف يكوف تامنا، كالفعل يدٌؿ على حدث، فال بٌد من ؿبدث.
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النحو يف اغباسوب معادلة رياضية كيعتمد ىذا اعبزء بشكل كبَت على اؼبستويُت 
مل أك اؼبعادالت الرياضية اليت تقـو بلم الصويت، كالصريف: " فهو رياضة اللغة ىو اعب

 –فاعل  –الالؿبدكد يف معادالت ؿبدكدة، فمثال إذا قلنا إف اعبملة العربية تًتكب ) فعل 
 1مفعوؿ بو ( فكم صبلة يبكن أف تتبع ىذه اؼبعادلة "

موقعها اإلعرايب كداللتها النحوية  عن طريق دراسة معٌت الكلمة داخل اعبملة كإحصاء
 داخل اعبملة.

يرتبط اؼبستول النحوم بالدالِف كىو داللة اؼبعٌت ىي الصورة النهائية للنص اؼبطلوب 
ربليلو، كيعُت ىذا الدرس بفهم اؼبقصود منو عن طريق الربط اؼبنطقي بُت موضوع اغبديث 

اسوب ُّا كتعتمد ىذه اؼبرحلة على  يف اعبملة كمعلومات من العاَف الواقعي، يتم تغدية اغب
 2كل من اؼبرحلة الصوتية كالصرفية كالنحوية .

البد من تغذية اغباسوب بأنواع التشبيهات كاَّازات كألواف البديع، كىذا النوع -        
، فيتم تغذية الربنامج باألكامر كالقواعد "القواميس كاؼبوسوعات الضخمة"من الربامج 

ن بياف كبديع اؼبعآف، كما تنقسم الكلمات إُف حقيقة كؾبازية حبيث اػباصة بالبالغة م
يتعرؼ على اعبمل اؼبباشرة، كيبيزىا عن اعبمل اليت تعتمد على اؼبعآف الثوآف أك اؼبعٌت الغَت 

 مباشر كىي مرحلة يف غاية التقدـ. 
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ل النحوم اآلِف بتفكي  اعبمل إُف عناصرىا األكلية أم بتحليل اعبملة ليقـو ا
إعرابيا كاستخالص عالقات التحويل اؼبختلفة كسبثيلها، كمن أكرب مصاعب التحليل النحوم 
اآلِف اللبس كالًتكيب اؼبًتتب عن عمليات التحويل النحوم اؼبختلفة كالتقدٔف كالتأخَت 

للبس الًتكيب ضافة كاإلشارة كالوصل كنكتفي ىنا دبثالُت كاإلضمار كاإلستتار كاغبذؼ كاإل
 ة.من اللغة العربي

حيث تفتقر اؼبعاجم اغباسوبية إُف عمليات التحويل كالتقدٔف كالتأخَت كهبب ذبديد        
 اؼبعجم الصريف يف ىذا التحليل.

كسببو األساسي ىنا يعود إُف غياب عالمات اإلعراب الظاىرة كإُف شدة ظاىرة 
التعدد اللغوم اليت تتسم ُّا العربية، فالكلمة ؽبا أكثر من تشكيل كاؼبعٌت الواحد لو أكثر 
من مرادؼ، كالفعل لو أكثر من باب كالباب النحوم لو أكثر من صيغة صرفية كىكذا، فبا 

ية لكل  كهبب ضبط العالمة اإلعراب 1يضيف عبئا على عناصر التحليل ككذا التوليد النحوم
 ستعماالت اؼبتعددة كاتملة ؽبا داخل اغباسوب.كذل  نظرا لإل كلمة ؿبسوبة
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 المستوى النحوي:حوسبة المبحث الثاني: 

إٌف حوسبة اؼبستول النحوم نعٍت ُّا دراسة اعبملة كما يطرأ عليها من تغيَتات 
ـبتلفة حيث يقـو الل النحوم بتفكي  اعبمل إُف عناصرىا األكلية اليت تنتمي إليها 

،ك تعد حوسبة النحو من أىم اؼبشكالت كاستخالص عالقات التحويل اؼبختلفة كسبثيلها 
وبية حيث َف يتطرؽ إليها مربؾبوا اؼبعاجم كذل  ؼبا ُّا من اليت تواجهها اؼبعاجم اغباس

كرب مصاعبو اللبس كالًتكيب كمن أصعوبة يف تركيب اعبمل كالتغيَتات الطارئة عليها، 
ـ كالتأخَت كاإلضمار كاالستتار كاغبث كاإلضافة ب عن عمليات التحويل النحوم كتقداؼبًتت

كاإلشارة، حيث تفتقر اؼبعاجم اغباسوبية إُف ىذا التحليل، كطبقا ؽبذا هبب ذبديد اؼبعجم 
الصريف يف ىذا التحليل حيث يبكن رصد ىذا اللبس يف كثَت من اعبمل كىذا يتوقف على 

 ما يلي: 

 ربديد اؼبوقع اإلعرايب لكل كلمة.-1

 العالمة اإلعرابيةربديد -2

 ربديد العامل كاؼبعموؿ-3

 كمن أىم قضايا حوسبة اؼبعجم العريب:
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 :مدخل أمن-2

 :1تحديد أقسام الكلم 2-1

 
  أقسام الكلم
 إسم األمُت     
 اسم اؼبؤسبن
 اسم األًمن
 اسم مؤمناف
 اسم اؼبؤمنُت
 فعل آمن
 فعل أمن

 

الواردة يف اؼبعجم فقد كردت كثَت من األظباء كبدد يف ىذا اعبدكؿ أقساـ الكالـ 
ؤًمناف، اؼبؤمنوف، ككذل  قبد الكثَت من األفعاؿ مع عرض لكل أنواعها 

ي
على كبو أىٍمن، اؼب

من ؾبردة كبو أىًمنى كمزيدة حبرؼ كبو آمىنى كمزيدة حبرفُت كبو ائتمن مع ربديد معانيها يف 
 اؼبعجم.
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 سم المعرب والمبني:اإل 2-2

 :1سم المعرباإل 2-2-1

 
 معرب األمُتي 
 معرب األًمني 
 معرب األيمافي 
 معرب أمانة
 معرب اؼبؤمناف
 معرب اؼبؤمنػىٍُت 

وبتوم لساف العرب على الكثَت من األلفاظ اؼبعربة حيث وبدد ابن منظور العالمة االعرابية -
األمانة كرجل أمن لكل مشتق كيظهر ذل  يف قولو يف لفظ األمُت: األمُتي ىو من يؤدم 

 كأمُت كيظهر ذل  يف قولو تعاُف: " كىذا البلد األمُت".

 كوبدد كذل  العالمة االعرابية لألمن فيقوؿ األمن من األماف كأيمينه كاىًمني كآًمن. -

 األماف كاألمانة األماف من موضع األمن  -

ؽ بلسانو فقد أدل األمانة األمانة اليت ائتمنو ا عليها فإذا اعتقد التصديق بقلبو كما صد -
 كىو مؤمن

اؼبؤمناف ىو معرب مرفوع باأللف ألنو مثٌت كيظهر ذل  يف قولو: "هنراف مؤمناف كهنراف  -
 كافراف" ىنا وبدد العالمة اإلعرابية كموقعها االعرايب فمؤمناف خرب مرفوع باأللف ألنو مثٌت.
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على التشبيو بأهنما يفيضاف  اؼبؤمنُت كيظهر ل  يف قوؿ ابن منظور :"جعلهما مؤمنُت" -
ألنو مثٌت بالياء  مفعوؿ بو منصوبعلى األرض فيسقياف اغبرث بال مؤكنة، ىنا مؤمنُت 

عرابية للجمع كيظهر ذل  يف قولو تعاُف يف قصة موسى: "كأنا أكؿ ككذل  وبدد العالمة اإل
 اؼبؤمنُت" ىنا اؼبؤمنُت مضاؼ إليو ؾبركر بالياء ألنو صبع مذكر ساَف.

ما نستنتج أف ابن منظور وبدد العالمة االعرابية لكل كلمة كيستشهد عليها بأمثلة 
 عرايب ككظيفتها النحوية.إلموقعها ا وبددحيث 

 :1المبني 2-2-2

 احتول اؼبعجم على الكثَت من األفعاؿ اؼببنية كيظهر ذل  يف األفعاؿ التالية: 

 
 فعل ماضي مبٍت على الفتح أًمنى 
 فعل ماضي مبٍت على السكوف الرتباطو بتاء اؼبتكلم ائتمنتو
 فعل ماضي مبٍت للمجهوؿ أؤسبن

عرابية لكل فعل كما يوضح معناىا باألمثلة كيظهر العالمة اإلوبدد ابن منظور -
ذل  يف قولو أىًمنى: األماف كاألمانة دبعٌت كقد أمنت فأنا آمن كآمنت غَتم من األمن 

 كاألمانة ضد اػبيانة.كاألماف كاألمن ضد اػبوؼ 

 ائتمنتو دبعٌت أمنتو على كذا.-

 أؤسبن فالف على ما َف يسمي فاعلو.-
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 الجملة االسمية والفعلية: 2-3

 احتول اؼبعجم على الكثَت من اعبمل اإلظبية كالفعلية كيظهر ذل  فيما يلي: 

 :1الجملة االسمية 2-3-1

 
 مبتدأ + خرب ناقة عضوب كحلوب

 مبتدأ + خرب أكؿ اؼبؤمنُت. أنا
 

 إٌف ربديد ىذه اعبمل يعٍت ُّا ربديد الوظائف النحوية للمفردات اؼبكونة ؽبا:

 نافة عضوب حلوب: ناقة: مبتدأ مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره-

 عضوب: خرب مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره

 حلوب: صفة 

 ىو اؼببتدأ ناقة كىو الذم رفع اػبرب عضوب.فإننا قبد أٌف العامل 

 أنا أكؿ اؼبؤمنُت: عند التحليل النحوم ؽبذه اعبملة نستنتج ما يلي:-

 أنا: ضمَت منفصل مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ.

 أكؿ: خرب مرفوع كىو مضاؼ

 اؼبؤمنُت: مضاؼ إليو.
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سنادم كىو ما يتألف كيب النحوم على نظرية الًتكيب اإلكذل  يعتمد ىذا الًت 
  من مسند كمسند إليو، فاؼبسند ىو اػبرب كاؼبسند إليو ىو اؼببتدأ.

 :1الجملة الفعلية 2-3-2

 
 فعل + فاعل + مفعوؿ بو "شهد ا أنٌو ال إاله إالٌ ىو"
 فعل + فاعل "استعينوا بالصرب كالصالة"

 

"شهد ا أنٌو ال إاله إالٌ ىو "صبلة فعلية تتكوف من فعل كفاعل كاؼبعجم وبتوم على  -
الكثَت من اعبمل على ىذا النحو ىنا َف وبدث يف اعبملة أم تقدٔف أك تأخَت كالًتكيب 

 يتشكل فبا يلي: 
 فعل+فاعل+مفعوؿ بو

 أمرعهود فاستعينوا فعل "استعينوا بالصرب كالصالة" ىنا َف زبرج اعبملة عن إطار الًتكيب اؼب -
مبٍت على الضم التصالو بواك اعبماعة ككاك اعبماعة ضمَت متصل مبٍت على الضم يف ؿبل 

 نصب مفعوؿ بو.
كىكذا احتول اؼبعجم على الكثَت من اعبمل الفعلية كلكن على اغباسويب أف وبدد موقع   -

  معانيها.كل كلمة كالتغيَتات اليت تطرأ على اعبمل كالعالقات القائمة على 
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 :1التقديم والتأخير-2-3-4

 
 مبتدأ + خرب "اؼبؤمن اؼبصدؽ"

 مبتدأ + خرب "اؼبؤمن نعم اؼبصدؽ"
 فعل+ فاعل 2قاؿ رجل مؤمن من آؿ فرعوف يكتم إيبانو" قاؿ تعاُف: "

 

يف اعبملة األكُف هبوز تقدٔف اػبرب عن اؼببتدأ كذل  يف اعبملة الثانية هبوز تقدٔف 
أما يف اآلية الكريبة لو أخرنا "آؿ فرعوف" عن "يكتم إيبانو"، لتوىم أف اػبرب كتأخَته جوازا، 

"من" متعلقة بيكتم إيبانو، فلم يفهم أف الرجل من آؿ فرعوف فاؼبعٌت ىبتلف حسب التقدٔف 
كقد كردت بعض اعبمل ال هبوز تقدٔف فيها اػبرب على اؼببتدأ كيظهر ذل  يف َت، كالتأخ

 األمثلة التالية: 

 
 مبتدأ + شبو صبلة متعلق دبحذكؼ خرب اَّالس باألمانة
 مبتدأ + صبلة اظبية يف ؿبل رفع خرب أنا أكؿ اؼبؤمنُت

 

يف اؼبثاؿ األكؿ ال نستطيع تقدٔف اػبرب على اؼببتدأ ألنو كرد شبو صبلة كيف اعبملة 
 ظبية.كرد ضمَت منفصل كاػبرب كرد صبلة إالثانية ال نستطيع تقدٔف اػبرب على اؼببتدأ ألنٌو 
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 الحذف:  -2-3-5

 
 كلمة تقاؿ يف إثر الدعاء أمُتى كآمُتى 

 اسم من أظباء ا آًمُت
تعاُف: "كبٌشر الذين آمنوا كعملوا الصاغبات أٌف ؽبم قاؿ 
"  1جناتو

 حذؼ اعبواب للمؤمنُت

حذفا معناه اللهم  سمالدعاء: كىي صبلة مركبة من فعل كإأمُتى كآمُتى كلمة تقاؿ يف إثر  -
استجب ِف كيظهر ذل  يف قولو تعاُف: "ربنا ًاطمس على أمواؽبم كاشدد على قلوُّم" 

 فقاؿ ىاركف "عليو السالـ": آمُت.

ستجابة فحذؼ الفعل كالفاعل فبقولنا اء ا تعاُف دبعٌت الدعاء باإلسم من أظبآًمُت كىي إ -
 آمُت دبنزلة: يا ا استجب ِف.

اب للمؤمنُت كيدخل ىذا يف باب اإلهباز الكريبة يتم حذؼ اعبو يف اآلية -
ختصار كبو ما إذا أعرض اؼبتكلم عن ذكر أمر يعلمو اؼبخاطب كليس يف الكالـ ما كاإل

يدؿ عليو كذل  كأف يكوف بينهما أمر أك شأف من الشؤكف كيسكت عن اعبواب لعلم 
 اؼبخاطب دبا سيكوف.

على الكثَت من اعبمل اليت يوجد فيها اغبذؼ  تويبكن استنتاجو أف اؼبعجم َف وبما 
كعلى اؼبعجمي اغباسويب أف يتطرؽ إُف حوسبة مواطن التقدٔف كالتأخَت كاغبذؼ كالتغيَتات 

 اؼبوجودة يف اعبملة كي يكوف ملما بالدراسة النحوية.
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 ككذل  يدرج ضمن الربؾبة النحوية اعبمل اؼبسكوكة كالعادية.

 كيف األخَت توصلنا اُف صبلة من النتائج نلخصها فيمايلي:

اجو اؼبعجم العريب كالتقدٔف ىم اؼبشكالت اليت تو تعترب حوسبة اؼبستول النحوم من أ-
 ...إٍف.خَت كاغبدؼ كالتأ

عرابية ،كالنحو يسَت النحو كبو دراسة اغباالت اإلشتغاؿ يف ؾباؿ اغبوسبة على تاإل-
 العالقات البالغية كالصرفية. متداد اُفكاإلالتوليدم،

 يتكوف اؼبعجم من صبلة من التعابَت اؼبسكوكة:

 
 
 

 أمن: إيبانا فهو مؤمن
 الفعل العماد

 آمن الشخص: اعتقد كصدؽ 
 الفعل العماد

  » يؤدم بالنصر إيبانا ال ينتزع»
 " ال يؤمن أحدكم حىت وبب ألخيو ما وبب لنفسو"

 دفع عن اػبوؼ كأعطاه أماناا: نالفآمن 
 الفعل العماد

 مصداقا لقولو تعاُف:" أطعمهم من جوع كآمنهم من خوؼ"
 

 حيث أدل الفعل يف اعبمل الثالثة معآف ـبتلفة فالفعل العماد ربكمو ظاىرة التوسيم.

 ة:كالجمل المسكو 
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 دعى.اآمن با: أسلم لو كانقاد ك 
 " كل آمن با كمالئكتو ككتبو كرسلو".
 آمن ا كذل  أسلم كانقاد كأدعى.

 
كمن خالؿ حوسبتنا للمستول النحوم توصلنا إُف صبلة من النتائج نلخصها 

 فيمايلي:

تعد حوسبة اؼبستول النحوم من أىم اإلشكاالت اليت تواجو حوسبة اؼبعجم العريب -
 ـبتلفة.كذل  ؼبا يعًتم اعبملة من تغيَتات 

 تعترب اعبملة الركيزة األساسية يف علم النحو .-

يتم دراسة يف اؼبستول النحوم اعبمل كالًتاكيب اليت تيسر مواضع اغبركات االعرابية يف -
 اعبمل لتوضيح اؼبعٌت األساسي اؼببتغى.

كظائفها النحوية  لإلعراب كظيفة أساسية يف ربديد اؼبعٌت النحوم للكلمات كتوضيح-
 كعالقتها بغَتىا من الكلمات يف السياؽ.

الربؾبة النحوية هبب دراسة التغيَتات الطارئة على اعبملة كالتقدٔف اُف عند التطرؽ -
 كالتأخَت كاغبذؼ...إٍف.

  

 الجمل العادية:
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 مدخل برح-3

 :1تحديد أقسام الكلم 3-1

 

  أقسام الكلم
 إسم براح األسد     

 سمإ الرباح الظهور كالبياف
 سمإ براح األرض البارز الظاىر

 سمإ التباريح الشدائد
 سمإ تداريح الشوؽ توىجو

 فعل برٌح عذبو
 فعل أبرحو أعجبو

 

كبدد يف ىذا اعبدكؿ أقساـ الكالـ الواردة يف اؼبعجم فقد كردت كثَت من األظباء 
لكل أنواعها من  على كبو الرباح ،كاؼبربح كالتباريح ككذل  قبد الكثَت من األفعاؿ مع عرض

ؾبردة كبو أىًمنى كمزيدة حبرؼ كبو برح كمزيدة حبرفُت كبو أبرحو مع ربديد معانيها يف 
 اؼبعجم.

  

                                                           
 .442ينظر: ابن  منظور: لساف العرب، ص  1
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 االسم المعرب والمبني: 3-2

 :1االسم المعرب 3-2-1

 

 معرب الرباح
 معرب برائح
 معرب الربح
 معرب مربح
 معرب مربح
 معرب التباريح

الكثَت من األلفاظ اؼبعربة حيث وبدد ابن منظور العالمة االعرابية وبتوم لساف العرب على -
 لكل مشتق كيظهر ذل  يف قولو يف لفظ الرباح فهو وبدد العالمة اإلعرابية بالضمة.

ما نستنتج أف ابن منظور وبدد العالمة االعرابية لكل كلمة كيستشهد عليها بأمثلة 
 النحوية.حيث يتحدث موقعها االعرايب ككظيفتها 
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 :1المبني 3-2-2

 احتول اؼبعجم على الكثَت من األفعاؿ اؼببنية كيظهر ذل  يف األفعاؿ التالية: 

 

 فعل ماضي مبٍت على الفتح برًح
 فعل ماضي مبٍت على الفتح  أبرحى 
 فعل ماضي مبٍت للمجهوؿ بيرًح

باألمثلة كيظهر وبدد ابن منظور العالمة االعرابية لكل فعل كما يوضح معناىا -
 ذل  يف قولو برح كيف قولو أبرح كيف قولو برح.

 سمية والفعلية:الجملة اإل 3-3

 احتول اؼبعجم على الكثَت من اعبمل اإلظبية كالفعلية كيظهر ذل  فيما يلي: 

 :2الجملة االسمية 3-3-1

 

 مبتدأ +  صبلة إظبية يف ؿبل رفع خرب الرباح ىو الظهور كالبياف
 مبتدأ + خرب الشماؿ يف الصيف خاصة البواريح
 

 إٌف ربديد ىذه اعبمل يعٍت ُّا ربديد الوظائف النحوية للمفردات اؼبكونة ؽبا:

 .الربح  مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة على آخره -

                                                           
 .441السابق:ص:  اؼبصدرينظر:  1
 .269ينظر:ابن منظور لساف العرب ص: 2
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 ىو ضمَت منفصل مبٍت على الفتح يف ؿبل رفع مبتدأ ثآف

  مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على أخره  الظهور خرب اؼببتدأ الثآف

 عطف حرؼالواك 

البياف اسم معطوؼ مرفوع بالضمة الظاعرة على آخره كاعبملة اإلظبية ىو الظهور كالبياف يف 
 ؿبل رفع خرب اؼببتدأ األكؿ.

 فإننا قبد أٌف العامل ىو اؼببتدأ الرباح كىو الذم رفع اػبرب البياف كالظهور.

سنادم كىو ما يتألف م على نظرية الًتكيب اإلا الًتكيب النحو كذل  يعتمد ىذ
 من مسند كمسند إليو، فاؼبسند ىو اػبرب كاؼبسند إليو ىو اؼببتدأ. 

 :1الجملة الفعلية 3-3-2

 

 فعل + فاعل + مفعوؿ بو هنى التولية كالتربيحى 
 فعل + فاعل أراد نـو ليلة البارحة

 

كىكذا احتول اؼبعجم على الكثَت من اعبمل الفعلية كلكن على اغباسويب أف وبدد موقع  
 كل كلمة كالتغيَتات اليت تطرأ على اعبمل كالعالقات القائمة على معانيها. 

 

                                                           
 .442ص: اؼبصدر السابقينظر: 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼببحث األكؿ: اؼبستول الدالِف

 اؼببحث الثآف: حوسبة اؼبستول الدالِف
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 المبحث األول: المستوى الداللي:

يعد اؼبستول الدالِف اؼبستول الرابع من مستويات التحليل الدالِف كفرع من علم 
اللغة، أك مستول من مستوياتو، كعلم األصوات، كعلم الصرؼ، كعلم النحو كىو يدرس 

 .1معآف اؼبفردات كاعبمل كموضوعو كىو العالمة اللغوية، إذف فهو يهتم "بدراسة اؼبعٌت"

يعٍت أف علم الداللة ىبتلف عن نوع اللسانيات  "دراسة كصفية طبيعية، كىذا
يت األخرل يدرس العالقة بُت الداؿ كاؼبدلوؿ، كالبحث يف دالالت ألفاظ اللغات القديبة كال

يفرض اؼبستول الدالِف كىكذا  2األكربية كاليونانية كالالتينية"تنتمي إُف فصيلة اللغات اؽبند
ٌت دكف أف يأخذ ىذا اعبانب هبد لعملو مععلى الدارس اللسآف حيث ال  وسمن اللغة نف
 عتبار، كىذا اؼبظهر الثنائي من اللغة يقابلو مفهومي الداؿ كاؼبدلوؿ.من اإل

 3كبالتاِف ىو فرع علم اللغة كغاية الدراسات الصوتية كالصرفية كالنحوية كاؼبعجمية
ىو ؿبل  كىكذا يتضح أٌف موضوع علم الداللة غَت قاصر على اىتماـ اللغويُت فقط بل

 اىتماـ غَت اللغويُت أيضا من أصحاب العلـو كاألفكار اؼبختلفة.

ف بعلم الداللة منذ القدـ كعلى رأسهم اليوناف كاؽبنود  كقد اىتم العلماء كاؼبفكرك 
كمن أىم اؼبواضيع اليت عاعبوىا العالقة بُت اللفظ كاؼبعٌت ىل ىي تواضعية أك طبيعية؟ 

لداللية كالقضايا الفلسفية أما اؽبنود ؽبدفُت ىو فهم اؼبعآف كتاب فاليونانيوف تناكلوا القضايا ا

                                                           
 .15، ص: 1998، دار الكتب، 3أضبد ـبتار ضبد، علم الداللة ، ط  1
2

 .239: أضبد مؤمن: اللسانيات النشأة كالتطور، ديواف اؼبطبوعات اعبزائرية، اعبزائر، ص:  ينظر 
 .261السعراف، علم اللغة، دار النهضة العربية، بَتكت، )د.ت(، ص:  : ؿبمود ينظر 3
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أما عند العرب فقد تطورت القضايا الداللية ألىداؼ لغوية فأصحاب اؼبعاجم  1الفيدا
 درسوا األلفاظ كمعانيها اليت تدؿ عليها.

 مصطلح علم الداللة:

( أك sémiologie)لقد اصطلح العلماء منذ بداية القرف التاسع عشر على اؼبصطلح 
ظهر  1803( أم اؼبعٌت كيف سنة sémaدراسة اؼبعآف كىو اؼبصطلح اؼبأخوذ عن أصل يونآف )

مرة على يد اللغوم الفرنسي ميشاؿ بَتياؿ الذم  ( ألكؿsémantiqueمصطلح سيمانتي  )
[ essai de sémantiqueصاغ اؼبصطلح كأبرزه إُف الوجود يف كتابو ؿباكلة يف علم الداللة ]

كبذل  عٌد ميشاؿ برياؿ  مؤسس علم الداللة كصاحب اؼبصطلح الذم كتب لو أف يستمر 
فيما بعد كقد برز برياؿ استحداث ىذا النوع من الدراسة اللغوية بقولو إٌف الدراسة اليت 
تقدمها للقارئ ىي نوع جديد إُف درجة أهنا َف تأخذ إظبا بعد، إٌف معظم اللغويُت مارسوا 

حسم شكل الكلمات، كأما القوانُت اليت ربكم ربوؿ اؼبعآف يف اختيار اجتهادىم على 
أك َف يشر إليها إاٌل عرضا، كلكن مثل  كنشأهتا كموهتا فقد تركت يف الظلالتعابَت اعبديدة 

كيب، كتستحق ىي األخرل أف ىذه الدراسة ال تقل شأنا عن علم األصوات، علم الًت 
 .2أم علم الداللة ظبها، كسوؼ يسميها السيمانتي تأخذ إ

كمن ىنا نستنتج أف موضوع علم الداللة عند برياؿ يكمن يف التطور الدالِف 
 للكلمات كظاىره كقوانينو كأسبابو حيث يعد برياؿ اؼبؤسس اغبقيقي لعلم الداللة اغبديث.

                                                           
 .20 ص:: خليفة بوجادم: علم الداللة دراسة تطبيقية،  ينظر 1
 .16، ص: 2014، 1ينظر: مسعود بودكخة: السياؽ كالداللة، دار األياـ للنشر كالتوزيع، ط 2
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خَت يقـو على الكشف على إف الداللة تشًتؾ مع اؼبعجم كوف موضوع ىذا األ
ية أك اؼبفردات، كتتعدل الداللة إُف داللة كبوية كصرفية كصوتية معآف الوحدات اؼبعجم

قد تتولد عن ظهور اؼبناىج الداللية اغبديثة  ،كىي نتيجة عالقتها باؼبستويات اللغوية 
اؼبعجم منها يف كصف اؼبفردات كتتبع تاريخ نظور الكلمات كاؼبقارنة بُت الوحدات  استفادة

لداللية اغبديثة كاؼبنهج الوصفي كالتارىبي كالتقابلي إف الدراسات ا اؼبعجمية اؼبختلفة
كاؼبقارف كالنظريات الداللية كالنظرية السياقية كالتحليلية كالًتكيبية كاغبقوؿ الداللية ربدد 

حيث تقـو بتصنيف اؼبفردات إُف  1معٌت الوحدات اؼبعجمية، فاؼبعٌت يكوف عاما يف اؼبعجم 
 حقوؿ ـبتلفة .

 :اصطالحاالداللة 

ىي كوف الشيء حبالة يلـز من العلم بو العلم بشيء آخر، كالشيء األكؿ ىو الداؿ "
كالثآف ىو اؼبدلوؿ ككيفية داللة اللفظ على اؼبعٌت باصطالح علماء األصوؿ ؿبصورة يف 
عبارة النص، كإشارة النص، كداللة النص كاقتضاء النص أم أف داللة اللفظ تدؿ على معٌت 

الداللة ىو العلم الذم يدرس معآف األلفاظ فالدليل ىو اؼبرشد أم أف علم  2"معُت
يف أكاخر القرف التاسع  ميشال بريالكلقد تبلور على يد ، كاؼبدلوؿ ىو اإلرشاد على الشيء

كىو العلم الذم يدرس   Sémantiqueعشر يف صورتو الفرنسية كىذه الكلمة مشتقة من 
تناكؿ نظرية اؼبعٌت أك ذل  العلم الذم يدرس اؼبعٌت، أك ىو الفرع من علم اللغة الذم ي

كبالتاِف ىو الذم  3الشركط الواجب توفرىا يف الرمز حىت يكوف قادرا على ضبل اؼبعٌت
                                                           

 . 51 :ص ،1997، 1العرب االسالمي، بَتكت، ط، دار إبراىيم بن مراد ، مقدمة لنظرية اؼبعجم :ينظر 1
 .190 :صيفات التعرؿبمد الشريف اعبرجآف،   2
 .6 :، صةعلم الداللة العربيينظر: فايز الداية،   3
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الذخَتة األساسية كقواـ  يتشكل من األصوات اؼبشكلة للدكاؿ، كىو الوحدة اؼبعجمية
 اؼبعجم.

 :1أنواعالداللة في علم اللغة أربعة 

  داللة صوتية:

اليت تستمد من طبيعة بعض األصوات كمن مظاىرىا، فقد تتغَت الداللة ىي 
فمن خالؿ مظاىرىا أيضا النغمة الكالمية، فكل نغمة كالمية  ،باختالؼ موقعو يف الكلمة

:  نحو تفيد داللة خاصة، كالداللة الصوتية ىي تل  اليت تستفاد من نطق بعض الكلمات
 .العصافير وزقزقة –وزعير األسد  –خرير المياه 

كىي نوع من الداللة تستمد عن طريق الصيغ كبنيتها، فصيغة كاتب تدؿ  داللة صرفية:
 على صيغة الفاعل كصيغة كتاب تفيد صيغة اؼببالغة.

ملة نظاـ خاص كإذا فاعبىنا يستمد اؼبعٌت من داللة الكلمة داخل اعبملة،  داللة نحوية:
 من اعبملة. اختل الًتتيب أصبح من العسَت أف يفهم اؼبراد

من داللة اؼبفردة خارج السياؽ كىي مهمة تكفل ُّا اؼبعجميوف يف  الداللة المعجمية:
يف البيئة  تفاؽاإلالبيئات اللغوية، كىي الداللة األصلية أك األساسية بالوضع اللغوم أك 

 اػباصة.

ىي داللة الكلمة  جتماعيةاإليفرؽ اللغويوف بُت الداللة اؼبعجمية للكلمة كالداللة 
كإف الداللة تشًتؾ مع اؼبعجم يف كوف ىذا األخَت يقـو على الكشف على  ،يف االستعماؿ
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معآف الوحدات اؼبعجمية أك اؼبفردات كتتعدل الداللة إُف داللة كبوية كصرفية كىي نتيجة 
 كيستخدـ اؼبعجم يف عمليتُت ليستا متطابقتُت كيكوف يف ،عالقتها باؼبستويات اللغوية

األكؿ موفيا بالغرض عندما يشرح ) اؼبعٌت اؼبركزم( أك اؼبتوسط اؼبشًتؾ للرمز اللغوم، كيف 
ليختار  1) المحلل(حتماالت الداللية دبا يبايز بينها اؼبتلقي ددا من اإلالثانية يعطي ع

كقد  ،أكثرىا مالئمة مث يرجع إُف اؼبالبسات السياقية ليتشكل عنده اغبد األعلى للداللة
اؼبعجم منها يف كصف اؼبفردات كتتبع  استفادةتتولد عن ظهور اؼبناىج الداللية اغبديثة 

تاريخ تطور الكلمات، كاؼبقارنة بُت الوحدات اؼبعجمية اؼبختلفة، كإف الدراسات الداللية 
ة اعبزئية كاؼبنهج الوصفي كالتارىبي كاؼبقارف كالنظريات الداللية كالنظرية السياقية كالتحليلي
 2كالًتكيبية كاغبقوؿ الداللية ربدد معآف الوحدات اؼبعجمية، فاؼبعٌت يكوف عاما يف اؼبعجم

 حيث تقـو بتصنيف اؼبفردات إُف حقوؿ ـبتلفة.

حيث يعد اؼبنهج التارىبي من أىم ىذه اؼبناىج، كيدرس تغَت اؼبعٌت تارىبيا من عصر 
،  فاألكؿ للغة، معينة من مراحل تاريخ اإُف عصر، كاؼبنهج الوصفي يدرس اؼبعٌت يف مرحلة 

كاؼبنهج اؼبقارف يقـو على دراسة األلفاظ بُت لغة  ،يدرس اؼبعٌت اؼبتغَت كالثآف اؼبعٌت الثابت
كأخرل يف أسرة لغوية كاحدة، فتدرس داللة لفظ دخل إُف لغة من لغة أخرل، كأصل 

من لغة أخرل أـ من اللغة اليت  ، أم3أم من اللغة اؼبأخوذ منها ،الداللة اليت استقر عليها
دخل فيها كنبحث فيما إذا كاف ىذا صراع األمباط اللغوية ىذا اؼبعٌت زبصص أك انصرؼ 

                                                           
 .191 :ص صراع األمباط اللغوية،، صرايرة ساَف رانيا  1
 .51 :اؼبعجم، ص، مقدمة لنظرية براىيم بن مرادإينظر:   2
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كتغَت أك بقي على حالو يف انتقالو من لغتو األصلية إُف لغة أخرل إضافة إُف تل  اؼبواضيع 
 ي:الداللية اليت يتناكؽبا اؼبعجم

 العالقات الداللية:-1

: "اللفظ الواحد الداؿ على معنيُت ـبتلفُت داللة على السواء عند المشترك اللفظي-1-1
 1أىل تل  اللغة".

" أم ىو اللفظ  2أك ىو " ما ربدت صورتو كاختلف معناه على عكس الًتادؼ
 الواحد الداؿ على معنيُت ـبتلفُت.

 اللفظي كنبا: كقد كجد علماء اللغة ادثُت مصطلحاف يدالف على ظاىرة اإلشًتاؾ

 اؼبشًتؾ اللفظي.-أ

 تعدد اؼبعٌت.-ب

اؼبصطلح األكؿ يدؿ عندىم صبيعا على كلمة أك أكثر تتطابقاف النطق كلكنهما 
 زبتلفاف يف اؼبعٌت اؼبعجمي لكل منهما.

، فيستعمل للداللة على أم كلمة أك صبلة ؽبا 3أما اؼبصطلح الثآف كىو تعدد اؼبعٌت
 إلثبات أك أكثر.

                                                           
، ربقيق ؿبمد جاد اؼبوُف ب  ؿبمد أبو الفصل، اؼبكتبة العصرية، المزىر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي،   1

 .396 :، ص1بَتكت، ج
 .369 :، ص1980، 1، مطبعة الدعوة اإلسالمية، القاىرة، طالمشترك اللغويتوفيق شاىُت،   2
 .125 :، ص1995، 1، دار اؼبعرفة اعبامعية، مصر، طالكلمة حلمي خليل،ينظر:   3
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ل علماء اللغة اؼبشًتؾ اللفظي للداللة على الكثَت من اؼبعآف كقد ألفت  كقد استعم
  كثَتة للداللة على ىذا النوع من العالقات الداللية.

: 1الترادف-1-2   

 التتابع.لغة: 

داللة عدد من الكلمات اؼبختلفة على معٌت كاحد مثل : اعبود كالسخاء،  اصطالحا:
 كاألروبة كالندل كالسماحة.

 نوع من اؼبشًتؾ، فاؼبشًتؾ يقع على شيئُت ضدين كعلى ـبتلفُت غَت ضدين. الضد:-1-3

 التغيرات الداللية: -2

تعد معآف اؼبفردات من اللغة أكثر جوانب اللغة تطورا فهي أكثر اعبوانب اللغوية 
كاؼبعطيات اغبضارية، كالبيئات اؼبكانية  جتماعيةلدكاعي التغَت كتعمل العالقات اإلاستجابة 

من اؼبرتبطة صبيعا بالزماف على تغَت اؼبفردات فتنتهي داللة بعض اؼبفردات كربوؿ بعضها 
على اؼبستول الدالِف ُّذا اؼبعٌت لو معاَف يف تاريخ  نزياحاإلآخر، حيث يعد  معٌت اُف

عن التضمُت كربوؿ معآف العربية سلوكا كتنظَتا كمن معاَف ذل  حديث السلف كتباين 
  2اؼبفردات فهي عندىم إشراب لفظ مكاف لفظ آخر.

 : 3مظاىر التغير الداللي

                                                           
 .187 :ص ،2003، 1ط، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر،أبحاث داللية ومعجميةنادية رمضاف النجار،   1

 .191 :، ص1984، دمشق، 1، طمسالك القول في النقد اللغويصالح الدين الزعبالكم،   2
 .53 :ص ،2008، 1طاؼبكتب اعبامعي اغبديث،علم الداللة دراسة تطبيق،  نور اؽبدل لوشن، ينظر: 3
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ربوؿ اللفظ من معٌت عادم إُف معٌت أكثر رقيا كمكانة، كما يف كلمة  رقي الداللة:2-1
الرسوؿ كانت تطلق قديبا على اؼببعوث الذم يأخذ رسالة من مل  إُف مل  كدبجيء 

كىو أقل شيوعان من ، البعثة امدية أصبحت تطلق على النيب ؿبمد صلى ا عليو كسلم
 ثان ، كتطورت يف ؽبجتنا إُف الفىتبو كأىلو خباالكبطاط، فكلمة )شاطر( تعٍت من أعيا مؤد

اؼبثابر الذكي، ككلمة رسوؿ تدؿ على شخص وبمل الرسالة أك أم موفد من اغباكم مث 
ارتفعت لتدؿ على صاحب الرسالة السماكية، ككلمة الباشا من األلفاظ األعجمية كىي 

كتعٍت عامل حذاء السلطاف أم أٌف كلمة باشا تعٍت اغبذاء كتعٍت   جزء من كلمة البشمقدار
كلمة )باشي( يف الفارسية رئيس اػبم كىي يف اللغة الًتكية )باش( ، كال ش  يف أٌف من 
يعمل نعل السلطاف سيتاح لو أف يلتقيو كمن اؼبمكن أف يطلب منو بعض اغباجات فارتقت 

الباشا كأصبحت تطلق على أصحاب اؼبناصب  مكانة الكلمة بسبب النفوذ الذم يتمتع بو
 .الرفيعة

مسؤكؿ عن الشعارات  خر ظباه )اؼببالغة( كىواالدكتور أضبد ـبتار عمر مظهران  كذكر
صطالحات اػبادعة اليت تستغلها أجهزة الدعاية أسوأ استغالؿ حىت أهنا ال اؼبذىبية كاإل

صارخة سرعاف ما تفقد جدهتا تلبث أف تؤدم إُف عكس اؼبقصود منها فهذه التعبَتات ال
 كقوة التعبَت ُّا ىيت تصبح مبتذلة بالية ، مث زبلفها كربل ؿبلها تعبَتات أخرل

قل مكانة كبو  أربوؿ اؼبعٌت من داللة راقية إُف كلمة عادية أك  :1ةانحطاط الدالل2 -2
، بوابكلمة اغباجب اليت كانت تطلق على رئيس الوزراء أما عصرنا اغباِف فهي تطلق على 

قد يصيب األلفاظ ضعفان فتفقد شيئان من ركنقها كىيبتها يف ذىن الناس ؛ كذل  لكثرة  ك

                                                           
 .96براىيم، الداللة كاؼبعجم، دار غريب، )د ط(  ص: ينظر: رجب عبد اعبواد إ 1
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إُف  يرجعدكراهنا على األلسن كشيوعها كألسباب نفسية كاجتماعية كسياسية ، كىذا اؼبظهر 
الذكؽ االجتماعي ، فالرقي كاالكبطاط إما أف يكوف قد جاء من التعميم أك التخصيص أك 

  .التغيَت

فكلمة )حاجب( كانت تطلق يف الدكلة األندلسية على مقاـ رفيع يعادؿ رئيس 
لتدؿ على اػبادـ )البواب، كمثالن )طوؿ  ةالوزراء حاليان ، كتطورت داللتها يف العصور اغبالي

اليد( كانت تعٍت السخاء كاعبود ، ركم عن النيب ػ ص ػ أنو قالت لو أحدل نسائو أينا 
ػ : ) أطولكن يدان( كىي تعٍت  لى ا عليو كسلمسوؿ ا ؟ فقاؿ ػ صأسرع غباقان ب  يا ر ر 

اآلف السرقة، كذبدر اإلشارة ىنا إُف أف ىذا اؼبعٌت يف العامية أما يف الفصحى فال تدؿ 
ككثَتان ما تنحدر ألفاظ اعبنس كاؼبشاعر اإلنسانية من معانيها  )طوؿ اليد( على السرقة

كعٌد بعضهم األضداد اليت تستعمل تفاؤالن من ىذا  ذلةاؼبتسامية إُف معاف رخيصة مبت
 .اؼبظهر كالسليم يطلق على اؼبلدكغ

ىو نقل ، ك ربوؿ معٌت الكلمة من داللة عامة إُف داللة خاصة :1تخصيص الداللة3 -2
اؼبفردة من الداللة على معٌت عاـ يف اللغة إُف معٌت خاص ، كعرفها الدكتور أضبد ـبتار 

ربويل الداللة من اؼبعٌت الكلي إُف اؼبعٌت اعبزئي أك تضييق ؾباؽبا، كذل  بإضافة عمر بأهنا " 
 . بعض اؼبالمح التمييزية للفظ فكلما زادت اؼبالمح لشيء ما قل عدد أفراده

اػباصة أيسر يف اإلدراؾ من الداللة الكلية، كعلى قدر هنوض األمم كظبو  كالداللة
  .تفكَتىا تكوف لغاهتا مستعدة الستعماؿ األلفاظ ذات الدالالت الكلية

                                                           
 .96ينظر: اؼبرجع السابق: ص: 1
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كاللغة تسل  يف التخصيص طرائق عديدة منها : التخصيص باإلضافة كبو :  
من نوع آخر وبدث نتيجة شجرة الربتقاؿ  أك بالوصف : كبو كلده ؾبتهده، كىناؾ زبصيص 

تطور داللة اؼبفردة ، كمثاؿ ذل  كلمة )غبم( يف اللغات السامية فالعربية تطلقها على ىذا 
تعٍت اػببز، كأما يف السريانية  ( lehem ) الغذاء الربكتيٍت اؼبعركؼ، كأما يف العربية فإٌف كلمة

لغات الغربية الشمالية دبعٌت اػببز أيضان ، كىي ُّذه الداللة يف ال (lahma) فتستعمل
كؽبجاهتا كاآلرامية كاألكغارتية كلكنها يف السوقطرية دبعٌت السم  ، فاألصل داللة اؼبفردة 

لذا  ،على الطعاـ مطلقان مث أطلقت كل لغة سامية ىذا اللفظ على الطعاـ الشائع عندىا
 .ألنو شائع عندىم كىذا زبصيص يف الداللة ،أطلقها أىل سوقطرة على السم 

كمن ذل  اؼبفردات اإلسالمية اليت استعملت قبل ظهور اإلسالـ ؼبعاف عامة مث 
خصصها اإلسالـ دبجاالت معينة ، كالصياـ دبعٌت اإلمساؾ مث خصص استعماؽبا بالفريضة 

  ..اؼبعركفة

كذكر بعض اللغويُت أف األكصاؼ اليت أصبحت أعالمان ىي أيضان أصاُّا زبصيص 
 .1يف الداللة كعزيز ككرٔف

كيبدك ِف أٌف ىذه األلفاظ تدرج ضمن انتقاؿ الداللة كال تدرج ضمن زبصيص 
ة منها كأصبحت ؾبردة منها بالداللة على يفوصالداللة فهذه األكصاؼ كإف سلبت ال

نتقاؿ أكضح من التخصيص كقد ذكرنا أٌف شخاص كىذا زبصيص إال إٌف ملمح اإلاأل
التعميم ىو انتقاؿ أيضان، كلكن إدراج مظاىر التطور تتداخل فيما بيناه فالتخصيص أك 

 .التغيَت ضمن مظهر من اؼبظاىر يعتمد على اؼبلمح األكثر
                                                           

 .102ينظر: خليفة بوجادم، علم الداللة دراسة كتطبيق، ص:  1
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ككذل  لفظ )اعبامع( فقد كاف يطلق على اؼبسجد الذم فيو عدد كبَت من اؼبصلُت  
فهو صفة للمسجد مث أطلق على اؼبسجد فأصبح مرادفان لو ، كقد عٌدت أيضا من باب 

نتقاؿ يف الداللة أكُف ، كذل  لذم يظهر ِف أٌف عٌدىا يف باب اإلالتخصيص يف الداللة، كا
لتخصيص بناء على أهنا صفة لكل مكاف جامع مث أصبحت ألهنا إمبا عيٌدت يف مظهر ا

نو تعميم الداللة كىو أهنا  أآخر أٍف نقوؿ  دبظهرصفة للمسجد فقط ، كلكن نستطيع 
كانت تطلق على اؼبسجد اؼبملوء باغبشود من اؼبصلُت مث عٌممت داللة اللفظ ليطلق على  

 . كل مسجد مهما كاف عدد الناس فيو

كانت قديبا تعٍت القصد إُف أم مكاف، فكاف يقاؿ : حج إلينا نحو كلمة الحج : 
توجو للفالف أم قدـ كحججت فالنا أم قصدتو مت زبصص معناىا كأصبحت تطلق فقط 

 إُف البيت اغبراـ قصد أداء مناس  اغبج.

كانت   " الخمر"انتقاؿ الداللة من معٌت عاـ إُف معٌت خاص كبو كلمة  تعميم:ال 4 -2
مث عممت الداللة فصارت تعٍت كل ) ما أسكر من عصير العنب( تطلق فقط على 
ىو أف يصبح عدد ما تشَت إليو الكلمة أكثر من السابق كيصبح ، ك مسكر من الشراب

كذل  بإسقاط اؼبالمح التمييزية للفظ ، فكلمة )كرد( تعٍت  ،ؾباؿ استعماؽبا أكسع من قبل
 . 1)إتياف اؼباء(

                                                           
، ص: 2009ينظر: عبد الكرٔف الراديٍت: فصوؿ يف علم اللغة العاـ، دار اؽبدل للطباعة كالنشر كالتوزيع، )د ط(  1

296. 
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سم الشيء على كل ما يشبهو إَتان يف لغة األطفاؿ حُت يطلقوف كوبدث ىذا كث 
 ىم كقلة ذبارُّم مع األلفاظ، فيسمكذل  لقصور ؿبصوؽبم اللغو  ،ألدْف مالبسة أك فباثلة

  .الطفل كل طائر دجاجة ككل حيواف كبَت ضباران أك حصانان 

فبكن من دقة كمن تعميم الداللة " أٌف الناس يف حياهتم العادية يكتفوف بأقل قدر 
األلفاظ كربديدىا كيقتنعوف يف فهم الدالالت بالقدر التقرييب الذم وبقق ىدفهم من 
الكالـ كالتخاطب كال يكادكف وبرصوف على الداللة الدقيقة اددة إيثاران للتيسَت على 

 .أنفسهم كالتماسان أليسر السبل يف خطاُّم

ل حىت اؼبثقفُت ذكم الثركة كال يقتصر األمر على خطاب الناس العادم بل يشم 
اللغوية القليلة ، فهم يلجأكف إُف اؼبفردات العامة ، فالغالب أف تكوف أفكار اإلنساف أكسع 
قدران فبا لديو من ثركة لغوية ؛ لذا ىو وباكؿ التعبَت عن ىذه األفكار دبا يبل  من ألفاظ 

 .مستعينان بالتعميم أداة لتيسَت ىذا األمر

  :1شكلُتكيكوف التعميم على 

أ ػ مفردة ؽبا معٌت معُت، كمعٌت آخر جديد ليس لو لفظ غَت أنو يشًتؾ مع معٌت 
تل  اؼبفردة يف جوانب معينة، فنعمد إُف تل  اؼبفردة فنستعملها ؽبذا اؼبعٌت اعبديد كمن ىنا 

 . ينشأ اؼبشًتؾ اللفظي

                                                           
 .379ينظر: فايز الداية: علم الداللة العربية، ص:  1
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اؼبفردة كمفردة أخرل ؽبا معٌت آخر يشًتؾ مع داللة  ب ػ مفردة ؽبا معٌت خاص
األكُف يف بعض اػبصائص ، فنطلق اؼبفردة األكُف على كال اؼبعنيُت كيبقى اللفظ الثآف 

  .مستعمالن كىنا ينشأ الًتادؼ

فكلمة )كرد( تدؿ على نوع من األزىار ، كاألزىار تكوف على أنواع متعددة منها 
 .(ت داللة لفظ )الورد( لتدؿ على ما يدؿ عليو لفظ )الزىرةمالورد مث عم

ج ػ مفردة ؽبا معٌت خاص مث تفقد ىذه اػبصوصية يف اؼبعٌت لتبقى دالة على اؼبعٌت 
  .العاـ، كالغانية تطلق على ذات الزكج ، مث استعملت لكل امرأة كإف َف تكن ذات

ىذا يعٌت أف التوسع يف الداللة كسيلة من كسائل مبو اللغة كثرائها ينشأ منها  
 .اؼبشًتؾ اللفظي كالًتادؼ

يكوف الغرض من التوسع يف الداللة بالغيان فيثرم النص بدالالت غاية يف  كقد 
اعبماؿ، كما ىو اغباؿ يف كلمة )حامت( يتوسع يف داللتها لتطلق على كل كرٔف، ككلمة 

 . عرقوب يتوسع يف داللتها لتشمل كل ـبالف للوعد

اليت تدؿ يف األصل على  ستحماـؼبفردة كتعميم داللة اإلكقد يكوف التوسع يف ا
الغسل باؼباء اغبار مث أصبحت تطلق على الغسل مطلقان سواء أكاف اؼباء حاران أـ باردان ، 
كقد يكوف يف تركيب كتعميم الداللة يف قوؽبم ) رفع عقَتتو( فاألصل تطلق ؼبن رفع رجلو 

  .1اؼبعقورة كصاح بصوت عاؿو مث أصبحت تطلق على كل من يصيح بصوت عاؿو 

                                                           
 .379 صفحةاؼبرجع السابق،  ينظر1
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تفاكت اؼبفردات يف تطورىا فقد يكوف التطور كاضحان كالتعميم يف كلمة اليتيم كت
فبعد أف كانت تدؿ على من فقد أمو فقط أصبحت تدؿ على من فقد أمو أك أباه، فداللة 
اليتيم على ىذا اؼبعٌت اعبديد ال وبتاج إُف سياؽ لغوم خبالؼ كلمة )يد( اليت أصبحت 

السرقة فهذه الداللة اعبديدة إال تكوف إال دبعونة السياؽ، أك  تدؿ على القوة أك النعمة،
 . فنقوؿ )طويل اليد( دبعٌت السارؽ ، فالسياؽ ىو الذم وبدد الدالالت اعبديدة ىنا

كالتطور يبر دبراحل فيبدأ بتطور الكلمة ذات اؼبعٌت اؽبامشي كبو معٌت مركزم 
فالتوسع الدالِف يؤدم إُف مركزية يف بالتدريج كذل  وبتاج إُف مدة زمنية ليست قصَتة " 

اؼبعٌت" ، كقد تصبح اؼبعآف اؽبامشية مركزية كبو )غفر( اليت كانت تعٍت السًت مث أصبحت 
تدؿ على غفراف الذنوب أم ؿبوىا، كقبد أٌف ما كاف ىامشيان أصبح ىو الشائع كتالشى 

 . اؼبعٌت اؼبركزم، كقد يبقى اؼبعنياف جنبان إُف جنب مستعمالف

علماء اؼبعاجم ينظركف إُف علم الداللة على أنو ىبتص بدراسة الكلمات اؼبفردة  إف
أك الوحدات اؼبعجمية، كىم يستخدموف ىذه اؼبصطلحات بدال من مصطلح الكلمة الذم 

 رأل فيو علماء اللغة غموضا.

أما قضايا النظريات الداللية اؼبختلفة اليت ىبوض فيها علماء اللغة فال يهتم علماء 
عاجم بوضعها، كيدؿ ذل  على ما يشعر بو اؼبعجميوف من كجود ىوة عميقة بُت اؼب

النظريات اللغوية اليت تتصل بدراسة اؼبعٌت كاليت ظهرت حديثا كالتطبيقات اؼبعجمية اليت 
 ، تعتمد على تقاليد قديبة العهد.1مازالت حىت اآلف
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لنظريات يف علم على ىذه ا طالعاإلمع ذل  فإف علماء اؼبعاجم يدركوف أنبية 
الداللة ؼبعرفة طبيعة الداللة اللغوية كجهاهتا اؼبختلفة، إال أهنم يف الوقت نفسو يًتددكف كثَتا 

على األسس الغَت اؼبؤكدة للدراسات اغبديثة كاؼبعاصرة حوؿ طبيعة اؼبعٌت كيرل  عتماداإليف 
حاب صناعة بعضهم أف مثل ىذه الدراسات أكسع بكثَت من اغبدكد اليت يعمل فيها أص

 1اؼبعاجم.

دبعٌت ىذا أف علماء اؼبعاجم يضيفوف الدراسة من ناحية علم الداللة كهبعلونو 
مقصورا على دراسة الوحدات اؼبعجمية دكف النظريات األخرل اؼبتصلة باؼبعٌت حىت أصبح 

 علم الداللة عندىم يدؿ على دراسة اؼبعٌت اؼبعجمي ال غَت.

إلفادة من اعبانب اإلحصائي يف الدراسات اللغوية إف اإلفادة من الكمبيوتر يعٍت ا
النصية ألهنا أعطت نتائج متقدمة يف البحث العلمي اللغوم خصوصا بعد تقدـ النظرية 
اػباصة بالبينات اللغوية اليت اعتمدىا علماء اللغة األكركبيوف كقد ذىبت بعض اؼبراكز 

الكمبيوتر بات العصر إُف التزكيد اللغوية اؼبتخصصة يف األمم األكركبية كاستجابة للمتطلب
بعد إخضاعو لنظاـ خاصية بوحدات اللغة اليومية اليت تظهر على الصحف كاَّالت بغية 
زبزينها كاإلفادة من كجودىا كاستخدامها يف ذل  اغبُت كفق مستول لغوم معُت، لبياف 

وحها مع مدل التطور الذم يصاحبها عرب الزمن كالسياقات اللغوية اليت تظهر على سط
سياقات اغباؿ حىت إذا مرت حقبة من الزمن، استدعت الكومبيوتر بغية إعادة تقسيمها 

كيـو 2كمقارنتها ككضع الدراسات اللغوية اػباصة بالتطور اللغوم عرب تل  اغبقبة من الزمن
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كالدالِف كالًتصبة الفورية كقواعد البيانات، كاستدعاء  دخل التحليل اآلِف كالصويت كالنحوم
، كاعتمادىا يف الدراسات 1كدرجاهتا من اؼبدكنات اؼبدخلة يف الكمبيوتر نتشاراإلنقاط 

يف جوانبها الصوتية كالصرفية كالنحوية، كالداللية، كاؼبعجمية كجوانب النحو  اللغوية اغبديثة
 ىتماـاإلف الدرس اللغوم اغبديث، كاف البد من التحويلي كالتوليدم إُف سواىا من ألوا

كالنهوض من قبل اؽبيئات كاؼبؤسسات يف الدكؿ العربية إلنشاء بن  للمعلومات كالبيانات 
 اللغوية كتوفَت اؼبستلزمات كاػبربات الصورية، لصنع اؼبعجم التارىبي اللغوم للغة العربية.
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 المبحث الثاني: حوسبة المستوى الداللي:

اؼبستول غاية الدراسات اللغوية الصوتية كالصرفية كالنحوية كاؼبعجمية  اؼبستول يعد
ألهنا تكشف عن الدالالت اػبفية كالكامنة فيتضح اؼبعٌت اغبقيقي كاعبوىرم اؼبراد لو ، 
كعند حوسبة اؼبعجم العريب يعٍت: عرض العالقات الداللية اؼبقلقة باؼبدخل، حيث يتم 

ؽبا صلة داللية بكلمة ما كربمل اؼبعٌت نفسو ككذا يتم عرض  عرض ؾبموعة الكلمات اليت
تعدد اؼبعٌت كألفاظو كتكمن أنبية الدراسة يف الكشف عن طبيعة العالقة اؼبوجودة بُت 

 الكلمات اؼبختلفة يف أم لغة من اللغات.

 الترادف:-2-1

 عند الضغط على زر الًتادفات تظهر اؼبًتادفات اؼبختصة بالفعل أًمنى:

 
 التصديق اإليباف

  

 الثقة اإليباف
 إظهار اػبضوع كالقبوؿ للشريعة كؼبا أتى بو النيب اإليباف
 التهذيب اإليباف

 

لكشف عن اؼبعٌت اغبقيقي لاستعمل ابن منظور الًتادؼ بصورة كبَتة يف معجمو 
 اؼبراد من كلمة كتعدد اؼبسميات كضن ذل  يف قولو:
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، فأما آمنتو ضد أخفتو،  اإليمان: يعٍت التصديق، يقاؿ آمن بو قـو ككذب بو قـو
كيقوؿ تقع األمنة يف األرض أم األمن يريد األرض أف سبتلئ باألمن فال ىباؼ أحد من 

  1الناس كاغبيواف

 األٌمة ما توعىدي. ى أتحايب أمىنة ألٌميت فإذا ذىب أصحايبكأص

نتقاء باسم كاحد ىو اإليضاح كالكشف إلكلٌعل السبب يف تعٌدد اؼبرادفات كعدـ ا
  اغبقيقي للمعٌت الواحد ألٌف لكل كلمة داللتها اػباصة ُّا اليت تتناسب سياقا دكف اآلخر.

 التضاد: 2-2

 عند الضغط على زر األضداد تظهر الدالالت اؼبتعاكسة:

 
 اػبوؼ األٍمني 
 ض اػبوؼنقي األٍمن
 ضد اػبيانة األمانة
 ضد الكفر اإليباف

ذ ما يالحظ من ، إكبركزا يف اؼبعجم  اانت من أكثرىا دكر كىذا النوع من العالقا
أف اؼبعجمي يتناكؿ اؼبعٌت كعكسو يف شرح اؼبعٌت يف قولو: "األٍمني"  خالؿ قراءة اؼبعجم قبد

ضد اػبوؼ كاألمانة ضد اػبيانة كاإليباف ضد الكفر كاإليباف يعٍت التصديق كضٌده 
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 ﴿التكذيب، يقاؿ آمىن بًو قػىٍوـه فأٌما آمنتو اؼبتعٌدم فهو ضد أخفتو كيف التنزيل العزيز: 
  1﴾وآمنهم من خوف

األٍمني: تقبض اغبق، أًمن فالنا، يأمىن أٍمننا كأمىننا  كبالتاِف
2. 

  كلٌعل اؽبدؼ من استعماؿ ىذه اؼبتضادات ىو زيادة اؼبعٌت كتثبيتو يف ذىن اؼبتلقي.

 المشترك اللفظي:-2-3

 عند الضغط على زر اؼبشًتؾ اللفظي يظهر ما يلي:

 
 يف صفة ا الذم أًمنى اػبلق من ظلمو اؼبؤًمني 
 آمن أكلياءه عذابو اؼبٍؤًمني 
 عند العرًب اؼبصٌدؽ لعبادة اؼبؤًمني 

 كردت يف النص بعض األلفاظ اليت استعملها اؼبعجمي دبعافو ـبتلفة .

 قولو:  كيظهر ذل  يف

اؼبؤًمني يف صفة ا تعاُف يذىب إُف أٌف ا تعاُف يصدٍّؽ عبادة اؼبسلمُت يـو القيامة إذا -أ
سًئل األمم عن تبليغ رسيلهم فيقولوف ما جاءنا من رسوؿ كاؼبؤمن الذم يٍصديؽ عباده ما 

 .3ن بوكعدىم، ككأنٌو عٌز كجٌل آمىن اػبلقى من ظيلمو ما كعدنا من البعث كاعبٌنة ؼبن آم
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دبعٌت اؼبهيمن كالشاىد على الشيء القائم عليو، دبعٌت أف  1اؼبصٌدؽ لعبادة المؤم ن :-ب
 هبد ما كثق بو من كعود.

دبعٌت يؤمنهم يـو اآلخرة عذابو ىو األماف ضد  2الذم آمن أكلياءه عذابو المؤ من:-ج
 اػبوؼ فهو اؼبهيمن.

 لتأكيد اؼبعٌت كتثبيتو كتوضيحو. ككل ىذه اؼبًتادفات استعملها

 الحقول الداللية:-2-4

يعد مبحث اغبقوؿ الداللية من اؼبباحث اليت َف تتبلور فيها نظرية داللية جامعة رغم 
اعبهود اللغوية لعلماء األلسنية كالداللة اليت انتجت رؤل ـبتلفة حوؿ تصور اغبقوؿ 

، كيعد اغبقل الدالِف من أىم نظريات البحث الدالِف اغبديث، فهو يهتم  3الداللية
هباد لفظ الدالِف أك اَّاؿ كذل  من خالؿ إبالعالقات الداللية بُت األلفاظ يف إطار اغبقل 

عاـ هبمعها أك حقل دالِف تنطوم ربتو كيف اؼبعجم اؼبراد حوسبتو استخرجنا ؾبموعة من 
 اغبقوؿ الداللية:
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 :1حقل األلفاظ الدالة على األمن-2-4-1

 
التوٌدة، الٌدعة، السكينة، االطمئناف، التصاٌف، األماف، األناة،  حقل األٍمن

السالـ، السالمة، السكوف، السلم، الصلح، الطمأنينة، اؼبػأمن، 
 اؽبدكء.

 

كيعد ىذا اغبقل أساسي كرئيسي ألنو موضوع اؼبدخل كىو "أ، ـ، ف"، كاألمن ىو شعور  
ضهم البعض، كالقضاء على الفرد بالطمأنينة كالثقة بُت الناس، كعدـ خيانة األفراد لبع

زالة ما يهدد استقرارىم كعيشهم كتلبية متطلباهتم اعبسدية كالنفسية كضماف الفساد بإ
 يف اغبياة بسالـ كأماف. قدرهتم على االستمرار

 كينطوم ربت ىذا اغبقل حقلُت فرعيُت كنبا:
 :2حقل االيمان-
 

 
  التصديق، ضد الكفر، كضده التكذيب حقل االيباف

 

اف التصديق بوجود ا كمالئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر كالقضاء كيقصد بااليب
 .خَته كشره
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 :1حقل األمانة-
 

 
 الطاعةالعبادة، الوديعة،  حقل األمانة

 

سالـ كأساس من افظة عليها، كىي أحد أخالؽ اإلتعد األمانة أداء اغبقوؽ كا
 على حسن اػبلق كااليباف.نساف كىي دليل ي الفريضة العظيمة اليت ضبلها اإلأسسو كى

 كيف األخَت توصلنا إُف صبلة من النتائج قبملها فيما يلي:

كاغبقوؿ الداللية من أىم اؼبشكالت اليت َف يتطرؽ إليها  يةاللٍّتعترب العالقات الد-
 اؼبعجميوف أثناء حوسبة اؼبعجم العريب.

عند اؼبعاعبة اآللية للمستول الدالِف يتم التطرؽ إُف العالقات الداللية اؼبوجودة يف -
 .اؼبعجم كاؼبشًتؾ اللفظي كالًتادؼ كالتضاد ككذل  اغبقوؿ الداللية
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 :مدخل برح-3

 الترادف:-3-1

 تظهر اؼبًتادفات اؼبختصة بالفعل برحى: عند الضغط على زر الًتادؼ

 

 دبعٌت أكرمو كعظمو أبرحو
  

 الظهور كالبياف الرباح
 البارز الظاىر براح األرض
 كاسعة ظاىرة ال نبات فيها الرباح بالفتح

 

 المشترك اللفظي:-3-2

 :1عند الضغط على زر اؼبشًتؾ اللفظي يظهر ما يلي

 

 الزكاؿ براح
 البارحة براح

 راحة اليد براح راحة اليد
 كردت يف النص بعض األلفاظ اليت استعملها اؼبعجمي دبعافو ـبتلفة .

 كيظهر ذل  يف قولو: 
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 التباريح فهي تدؿ على الشدائد كتباريح الشوؽ تدؿ على توىجو

 :1حقل األلفاظ الدالة على البراح-3-2-1

 

من األرض ال زرع فيو كال شجر، كالربح من األمر البُت  اؼبتسع حقل الرباح
 الواضح.

 

كردت يف معجم لساف العرب الكثَت من األلفاظ اليت تدؿ على حقوؿ ـبتلفة فحقل  كقد
الرباح يدؿ على اؼبتسع من األرض الذم ال زرع فيو كال شجر.
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 يف األخَت توصلنا إُف صبلة من النتائج قبملها فيما يلي:           

اُف فبيزات اللغة  مشكالت حوسبة اؼبعجم العريب كثَتة بالنظر ظهرت الدراسة أفٌ لقد أ-1 
ف اؼبعجم يعترب ذخَتة لغوبة كاسعة،وبتوم على عدد كبَت من اؼبعلومات ،أل اػباصة باؼبعجم

تعد حوسبة اؼبعجم العريب من أىم ؾباالت علم اللغة اغباسويب حيث زبزف اؼبعلومات ك 
وية كفق نظم الربؾبة، كقد أدل ىذا التطور يف زبزين اؼبعلومات إُف الصوتية كالصرفية كالنح

 خلق بنوؾ اؼبصطلحات اليت تضم العديد من اؼبعاجم اؼبفهرسة.

ات استغالؿ اغباسوب كتقنيات اؼبعلومات كتوظيفها يف رض إمكانعيهتم اؼبعجميوف ب-2
إُف كضع قواعد األعماؿ التطبيقية بغية صناعة معاجم مصطلحية، كقد اذبو البحث 

معطيات تقًتح صناعة معاجم إلكًتكنية تتمكن من معاعبة النصوص آليا يف صبيع 
 ة كالنحوية كالداللية.يمستوياهتا الصرف

 إف بناء اؼبعجم اغباسويب وبدد جبانبُت:-3

يقصد بو ربديد اؼبادة اؼبعجمية كحصرىا، كربديد الجانب اللغوي للمعجم الحاسوبي: 
عجمية، كطريقة ربرير كإنشاء كتصنيف كبناء اؼبعجم، حبيث يكوف اؼبعجم ؿبتول اؼبداخل اؼب

كثيقة حاملة ؼبعارؼ متنوعة حبسب ما يقتضيو اؽبدؼ الًتبوم الذم وبدده اؼبعجمي من 
عملو أثناء الوصف الدالِف للمداخل اؼبعجمية حيث تكوف متبوعة بالتحديدات كالشواىد 

 صرفية، كبوية.  اؼبوضحة كما وبتويو من معلومات صوتية،
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ت هبب على اؼبعجمي التطرؽ إليها  تواجو حوسبة اؼبعجم العريب ؾبموعة من اؼبشكال-4
ىندسة  لنحو كالعناية بالفركؽ الداللية لتسعيفشتغاؿ يف ؾباالت اغبوسبة على تيسَت اكاإل
 حيث: تغيَتىاالداللة كسياقات  ثراء حوسبتها دبستوياتاللغة كإ

يتم ذكر يف اؼبستول الصريف اؼبشكالت اليت تواجو التحليل الصريف، حيث يتم عند -
إدخاؿ اؼبدخل اؼبعجمي يف اغباسوب التحصل على عرض معجمي لو عن طريق ذكر كل 
أنواع التجريد كالزيادة اؼبتعلقة بالفعل ككل أنواع اؼبشتقات اؼبٌولدة عنو كالظواىر الصرفية 

 اؼبختلفة اؼبتعلقة بو.

جو الل النحوم كالتطرؽ أما يف اؼبستول النحوم يتم التطرؽ إُف أىم اؼبشكالت اليت توا-
سم اؼبعرب كاؼببٍت كظاىرة العامل كاؼبعموؿ كاعبملة كما يطرأ عليها من تقدٔف كتأخَت إُف اإل

 كحذؼ...إٍف

أف كيف األخَت ىناؾ بعض اؼبشكالت اؼبتعلقة باؼبستول الدالِف هبب على اغباسويب -
 يتطرؽ إليها كيربؾبها آليا كالعالقات الداللية كاغبقوؿ الداللية.

جراءات التطبيقية كالتمثيل اآلِف للمعجم عاجم اغباسوبية عن طريق صياغة اإلحدد اؼبتت-5
 اغباسويب.

تواجو حوسبة اؼبعجم العريب العديد من اؼبشكالت اللغوية كقد عاعبنا البعض منها -6
آللية للمستول الصريف كالنحو كتيسَته من جهة مثل التحليل اآلِف تطبيقيا مثل الربؾبة ا

 للجمل اؼبسكوكة كالتغَتات الداللية كالًتصبة.

 بناء اؼبعجم اآلِف يستوجب تكافل بعدين:-7
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 يقصد بو اؼبعجميوف كاؼبتخصصوف اللغويوف يف ىذا اَّاؿ. البعد اللغوي:-أ

يقصد بو اؼبربمج كاؼبهندس اآلِف يقـو بربؾبة اؼبعلومات اؼبعجمية  البعد التقني:-ب
 حاسوبيا.

تتطلب حوسبة اؼبعجم العريب معاينة معمقة ؼبستوياتو اللغوية، كىذا نابع من -
صرفيا ككبويا  مشوليتو ؼبكونات اللغة كقدرة اغباسوب على معاينة اؼبادة اؼبعجمية كربليلها

جم ىي اؼبنطلق ؽبذه الدراسة توخينا اؼبنهج الوصفي كالتحليل كدالليا كؼبا كانت بنية اؼبع
 كاآلِف يف استنطاؽ صبيع مستوياتو.

 ففي اؼبستول الصريف توصلنا إُف النتائج التالية:-

الربؾبة كاؼبعاعبة اآللية للمعلومات الصرفية يتم التطرؽ إُف ذكر كل أنواع الفعل  عند
 كمعانيو كأنواع الزيادة اؼبلحقة بو، كيتم ذكر كل أنواع اؼبشتقات اؼبتعلقة باؼبدخل اؼبعجمي.

كيف اؼبستول النحوم يتم ذكر أنواع اعبمل اؼبوجودة يف اؼبعجم كأقساـ الكلم 
 على اعبملة كالتقدٔف كالتأخَت كاغبذؼ...إٍفكالتغيَتات الطارئة 

أما اؼبستول الدالِف فيتم معاعبتو آليا عن طريق ذكر اغبقوؿ الداللية كالعالقات 
 الداللية من مشًتؾ لفظي كترادؼ كتضاد.
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 ه(:711 -ه 630ترجمة المصنف )

 :1سمو ونسبوإ

ىو ؿبمد بن مكرـٌ بن علي بن دالؿ الدين مكـر بن قبيب الدين أيب اغبسن علي 
بن أيب القاسم بن حقبة بن ؿبمد بن منظور بن معايف، كينتهي نسبو إُف عدم بن حارثة 

 إُف جده "بن منظور" فقيل لو: "ابن منظور".األنصارم ـ يب مال ، كعرؼ بنسبتو 

 ككيٍت بأيب الفضل، كليقٍّب بػ: "صباؿ الدين".

 :2مولده ونشأتو

ق، يف يـو االثنُت، اؼبوافق للثآف كالعشرين من  630كانت كالدة ابن منظور يف سنة 
، كقد ذكر بعض أصحاب السَت كالًتاجم أف مولده بالديار اؼبصرية.  اـر

اآلخر: بل يف طرابلس الغرب من أعماؿ ليبيا، كقد ترجح أنو نشأ يف كقاؿ البعض 
، مث انقرضوا قبل قرف من الزمن،  ربوع طرابلس الغرب، كلو نسب يعرفونو فيها بآؿ ابن مكـر

 مشايخو الذين أخذ عنهم العلم:

ظبع ابن منظور العلم من علماء زمانو، كمشايخ كقتو، فسمع من مرتضى بن حامت 
 ، كعبد الرضباف بن الطفيل، كيوسف اؼبخلي، كغَتىم.كابن اؼبقَت
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 تالميذه الذين تلقوا عنو:

حدث ابن منظور يف مصر، كدمشق، كلذا ظبع منو التالميذ كطالب العلم يف 
مصر كالشاـ، كلقد ركل عنو السكي كالذىيب، كأشهر من ركل عنو ابنو قطب الدين من 

 أىل مصر، ككاف كاتب اإلنشاء دبصر.

 :1أصحاب التراجم عليوثناء 

عن ابن منظور: كاف عارفا بالنحو، كاللغة  -رضبة ا عليو–قاؿ اإلماـ الذىيب 
 كالتاريخ، كالكتابة، كاختصر تاريخ دمشق يف كبو ربعو.

 كقاؿ ابن حجر العسقالٓف: عيٌمر ككرب كجٌدث فأكثركا عنو.

نشاء، عارفا كقاؿ السيوطي: كاف صدران، رئيسا، فاضال يف األدب، مليح اإل
 بالنحو، كاللغة كالتاريخ كالكتابة، صاحب نكت كنوادر.

كقاؿ الصفدم يف "أعياف العصر": اختصر كتبا كثَتا، ككاف كثَت النسخ ذا خط 
 حسن، كلو أدب كنظم كنثر.

فاضال، كخدـ يف ديواف اإلنشاء بالقاىرة، كأتى دبا لبجل النجـو الزاىرة، كلو  ككاف
 شعر غاص على معانيو، كأُّج بو نفس من يعاينو.

ككاف قادرا على الكتابة ال يبل من مواصلتها، كال يوِف عن مناضلتها، ال أعرؼ يف 
 األدب كغَته كتابا بطولو إال كقد اختصره.
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القاضي، النشأ، صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر بن علي  كقاؿ ابن عماد اغبنبلي:
 األنصارم، اختصر تاريخ ابن عساكر، كلو نظم كنثر.

 مأخذ العلماء عليو:

قاؿ الذىيب: عنجو تشيع بال رفض. كقاؿ السيوطي، كالصفدم نفس الكالـ 
 بنصو، كأما ابن العماد، فقاؿ: فيو شائبة تشيع.

 لسلف األكائل.ككاف يقوؿ بتأكيل الصفات على خالؼ ا

 :1مؤلفاتو العلمية

قاؿ ابن حجر العسقالٓف: كاف مغـر باختصار الكتب اؼبطولة، ال أعرؼ يف كتب 
 األدب شيئا إال كقد اختصره.

كنقل الصفدم عن قطب الدين كلد ابن منظور أف كالده ترؾ خبطو طبسمائة 
 ؾبلد.

 كقاؿ ابن حجر: أشهر كتبو:

ؾبلدا كىو الكتاب الذم بُت أيدينا. صبع فيو أمهات   "لساف العرب" عشركف -
 كتب اللغة، فكاد يغٍت عنها صبيعا.

 "ـبتار األغآف" لألصفهآف، اثٌت عشر جزءا مطبوع. -

 "ـبتصر تاريخ دمشق" البن عساكر، ـبطوط. -
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 "ـبتصر مفردات ابن بيطار" ـبطوط. -

كؿ من كتابو: "نثار األزىار يف الليل كالنهار" مطبوع األدب كىو اعبزء األ -
"سركر النفس دبدارؾ اغبواس اػبمس" ـبطوط يف ؾبلدين، ذىب فيهما كتاب 
"فصل اػبطاب يف مدارؾ اغبواس اػبمس ألكؿ األلباب" ألضبد بن يوسف 

 التيفاشي.

 "لطائف الذخَتة" ـبطوط، اختصر بو ذخَتة ابن بساـ. -

 "ـبتصر تاريخ بغداد للسمعآف" ـبطوط. -

 للجاحظ، ـبطوط."ـبتصر كتاب اغبيواف"  -

 "ـبتصر أخبار اؼبذاكرة كنشوار ااضرة" ـبطوط. -

 "اؼبنتخب كاؼبختار يف النوادر كاألشعار" ـبطوط. -

 "أخبار أيب نواس" مطبوع، يف جزئُت صغَتين. -
 :1شعره البليغ

ابن منظور الشعر، كأجاد فيو، كلكن غلب عليو طبع شعر العلماء من اغبكم  قاؿ
 كالوعظ، كىو صاحب األبيات اؼبشهورة:

 النػػػػػػػػػػػػػاس قػػػػػػػػػػػػػد أشبػػػػػػػػػػػػػوا فينػػػػػػػػػػػػػا بظػػػػػػػػػػػػػنهم
 

 مػػػػػػػػػػػػػاذا يضػػػػػػػػػػػػػرؾ يف تصػػػػػػػػػػػػػديق قػػػػػػػػػػػػػوؽبم
 

 ضبلػػػػػػػػػػي كضبلػػػػػػػػػػ  ذنبػػػػػػػػػػا كاحػػػػػػػػػػدا ثقػػػػػػػػػػة
 

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقوا بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم أدرل كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرينا 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػأف كبقػػػػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػػػػا فينػػػػػػػػػػػػػػػػػا بظنونػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػورلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعفو أصبػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إمث 
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:1وفاة ابن منظور   

َف ىبتلف أصحاب السَت كالًتاجم أف العالمة اللغوم ابن منظور كانت زفاتو يف 
 ـ.1311ق، اؼبوافق ؿ  711شهر شعباف من سنة 

 كؼبزيد من التفاصيل كاإليضاح يبكن  الرجوع إُف اؼبراجع كاؼبصادر التالية:

 ( البن حجر.264-262/ 4الدرر الكامنة ) -

 ( البن شاكر الكتيب.2/265الوفيات )فوات  -

 ( للسيوطي.107-106بغية الوعاة )ص/ -

 ( لليافعي.4/251مرآة اعبناف ) -

 ( البن بغداد.27-6/26شذرات الذىب ) -

 ( للسيوطي.1/219/307حسن ااضرة ) -

 غباجي خليفة.( 1989-1149،1549،1772، 825، 129،130،294كشف الظنوف ) -

 للبغدادم.( 1/341ايضاح اؼبكنوف ) -

 ( للبغدادم.2/142ىدية العرفُت ) -

 (7/108األعالـ للزركلي ) -

 ( لكحالة47-46/ 12معجم اؼبؤلفُت ) -

 ( لطاش كربل.107 - 106/ 1مفتاح السعادة )  -
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:كتاب لسان العرب    

عرؼ العلماء باللغة كاآلداب أنبية كتاب "لساف العرب" البن  منظور كلذا 
  أشهر كتبو لساف العرب عشركف ؾبلدا، صبع فيو أمهاتقاؿ ابن حجر العسقالٓف عنو: 

كتب اللغة فكاد يغٍت عنها صبيعا، كجاء اؼبعجم فبثال لعصره أكثر من أم عمل علمي أخر 
فهو موسوعة علمية ضخمة  1فحفظ لنا أغلب ما جاء يف اؼبعاجم العربية قبل عصره

 يستفيذ منها اللغوم كالنحوم كاألديب كالفقيو. 

إلماـ الطيب شارح القاموس: ىو عجيب يف نقولو كهتذيبو كقاؿ عنها ا
كتنقيحو كترتيبو إال أنو قليل بالنسبة لغَته من اؼبصنفات اؼبتداكلة، كزاحم عصره عصر 
صاحب القاموس رحم ا اعبميع. كقاؿ بعض األدباء: سبب قلتو كرب حجمو كتطويل 

وس صفحة كاحدة سبأل فيو أربعة صفحات عباراتو، فإنو ثالثوف ؾبلدا، فاؼبادة اليت سبأل القام
 بل أكثر كؽبذا عجزت طلبة العلم عن ربصيلو.

كقاؿ حاجي خليفة لساف العرب يف لغة شيخ صباؿ الدين أيب الفضل ؿبمد 
 ق.711ابن مكـر األنصارم، اؼبتوىف سنة 

كىو يف ست ؾبلدات ضخمة صبع فيو التهذيب  كاكم كالصحاح 
 هاية كرتبو ترتيب الصحاح كقيل فيو زيادات كثَتة على القاموس.كحواشيو  كاعبمهورية كالن

 كأخَتا أسأؿ ا التوفيق لتحقيق أحاديث ىذا الكتاب داعيا اؼبوُف القدير التوفيق كالسداد.

                                                           
 .208رحلة يف اعبدكر ، التطور، اؽبوية ، ص  عزة عزاب حسُت، اؼبعاجم العربية 1
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 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم*

 المصادر:-أ

اؼبوجز يف النحو، تح: مصطفى الشويبي، ابن ساَف الدامرجي، نشر  -2                      
 .1965باشراؼ باليشر، بَتكت 

معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السالـ ؿبمد ىاركف، دار اعبيل، بَتكت  -2                
 .4ـ، ج1991

 .1ج، 1985، بَتكت، 1األصوؿ يف النحو، تح: عبد اغبسُت الفتلى، ط -1 السراج:ابن   .1
 . 3ج تح: عبد اغبكيم بن ؿبمد، اؼبكتبة التوفيقية، :ػبصائصا ٍتجابن  .2
 . 1964 يف فقو اللغة ،ربقيق "مصطفى  الشويبي،بَتكت  احيبالص -1: فارسابن   .3
،تح: ياسر سليماف أبو شادم، ؾبدم فتحي لساف العرب، اؼبكتبة التوفيقية منظورابن  .4

 .2009السيد، ط: 
ق(، القاموس ايط، دار الكتب العلمية، ط 817الفَتكزبادم اؼبتوىف ) ؿبمد يعقوبابن  .5

 ق(، بَتكت لبناف.2007-1427)
(، هتذيب اللغة، تح: أضبد ق370منصور: ؿبمد ابن أضبد ابن األزىر اؽبركم اؼبتوىف )أيب  .6

 .3عبد الرضباف اؼبخيمر، دار الكتب العلمية، ج
 .2011، دار الفضيلة، طيفاتالتعرضبد الشريف اعبرجآف،  .7
رضي الدين االسًتابادم: شرح شافية ابن اغباجب، تح: ؿبمد نور اغبسن، دار الكتب  .8

 .1982، 1ط العلمية،
 .1979الزجاجي: االيضاح يف علل النحو، تح: مازف اؼببارؾ، بَتكت،  .9
 4(ج 1988-1408، )3، دار النشر مكتبة خاقبي القاىرة، طالكتاب يو:و بسي .10
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، ربقيق ؿبمد جاد اؼبوُف ب  ؿبمد أبو الفصل، المزىر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي،  .11
 .1اؼبكتبة العصرية، بَتكت، ج

بدر الدين: شرح ابن ناظم على ألفية ابن مال ، ربقيق ؿبمد باسل عيوف  أبو عبد ا .12
 .2000، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، 1السود، ط 

 المراجع:-ب

 .1989، 1براىيم بن مراد ، مقدمة لنظرية اؼبعجم ، دار العرب االسالمي بَتكت، طبعة ا .1
ضوء الدراسات اللسانية اغبديثة ، دار ابن خويلي األخضر ميدٓف، اؼبعجمية العربية يف  .2

 .2010ىومة للنشر كالتوزيع )دط(
دار حـز  ق(474-701)أيب الفداء اظباعيل ابن كثَت الدمشقي، تفسَت القرآف الكرٔف  .3

 2ج
-1428، )2أضبد اغبمالكم: شذا العرؼ لفن الصرؼ، تح: غالب اؼبطليب، دار الفكر، ط .4

2007 (. 
يف الداللة كاؼبعجم ، دار غريب للطباعة كالنشر ، أضبد رجب عبد اعبواد، دراسات  .5

 .2001)دط(،
أضبد ؿبمد عبد الراجحي: القضايا الصرفية كالنحوية يف حااية البادكرم على جوىرة  .6

 .2007، 1التوحيد، دراسة ربليلية يف ضوء داللة الفن، مكتبة الثقافة الدينية، ط
 .1998، دار الكتب، 3أضبد ـبتار ضبد، علم الداللة ، ط  .7
 .1985، 5أضبد ـبتار عمر ، البحث اللغوم عند العرب ،عاَف الكتاب مصر، ط .8
 .1998،  1أضبد ـبتار عمر ، صناعة اؼبعجم العريب اغبديث ، عاَف ، الكتب ، القاىرة ، ط .9
 .2008، عاَف الكتب، القاىرة، أضبد ـبتار عمر، اؼبعجم اآلِف للغة العربية اؼبعاصرة .10
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، 1يف اللغة العربية، دراسة كمعجم، مكتبة لبناف كناشركف، ط أضبد مطلوب: النحث .11

2002. 
 أضبد مؤمن: اللسانيات النشأة كالتطور، ديواف اؼبطبوعات اعبزائرية، اعبزائر. .12
 .1976، 3، دار اؼبعارؼ، القاىرة، طفي علم الصرف أمُت على السيد: .13
 ت، دار العلم للماليُت،بشَت العالؽ، قاموس دار العلم التكنولوجي للمعلومات كاالتصاال .14
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 صلخالم

 اؼبتطورة التكنولوجيا توفره ما يستغل ،اديثح اتطبيقي اعلم اغباسوبية اللسانيات تعد
 تستخدـ حديثة علـو فهي آلية، معاعبة اللغات أجل معاعبة من اؼبعلوماتية أنظمة برؾبة يف

 .لتحليلها اغباسب الرقمية لغات إُف كربويلها اللغوية النصوص كتابة يف اغبواسب

 استغالؿ إمكانات بعرض اَّاؿ ىذا على الضوء الدراسة ىذه تسلط كسوؼ
 مصطلحية معاجم صناعة بغية التطبيقية اآلعماؿ يف كشرحها كتوظيفها اؼبعلومات تقنيات
 اختصاص أك بعلم متعلقة مصطلحية أك معاجم معينة، لغة مفردات كتفسَت كنشر خاصة،
 .معُت

 اآللية. اؼبعاعبة -اؼبعلوماتية اؼبعجم -اغباسوب -اللسانيات: المفتاحية الكلمات

 

 

Abstract : 

Computer linguistics are a contemporary applied science, that uses advanced 

technology in the programs of data for the sake if treating languages automatically, so it 

is a new sciences that uses computers in writing linguistic texts and change it in a 

computerized language to analyze it. 

There are many fields of applied computer linguistics until it created a special 

technology in various practical products that consist for instance: 

Keywords : Automatic programs for spelling or grammatical correction, translation 

assisted by computer, programs of recollecting data, automatic summarizing, electronic 

dictionaries, etc.  


