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  مشـروع 
  التصور المنهجي للمعجم العربي الحديث
   في أفق تحويله إلى معجم حاسوبي

  

  
  ما ھو المعجم الحاسوبي ؟ ولماذا ؟

المعجم الحاسوبي ھو الخاضع للبرمجة الحاسوبیة في أدق تفاصیلھا، 
  :إذ بواسطتھ یمكن أن نحقق األھداف التالیة 

   فك اللبس وغموض داللة المفردات؛-
   على فھم داللة المفردات في سیاق الجملة أو النص؛ المساعدة-
 استعمال المفردات داخل جمل أو صیغ استعماًال سلیمًا، وانطالقًا مما -

  یقدم من شروح معانیھا، وما یقدم من استشھادات؛
   اكتساب مفردات جدیدة؛-
   التمكن من استعمال معانیھا ضمن صیغھا وتراكیبھا؛-
  ؛ التحقق من نطق المفردات-
   التحقق من رسم إمالئھا؛-
   التحقق من جذورھا؛-
   التحقق من قوالبھا الصرفیة ووضعھا النحوي؛-
   التحقق من دقة تصریف األفعال؛-
   التحقق من الداللة المشتركة لمشتقاتھا؛-
   التحقق من معانیھا المتقاربة أو المتباعدة؛-
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   معرفة مترادفات المفردات؛-
   معرفة متضاداتھا؛-
  فة المشترك اللفظي؛ معر-
   حل رموز النصوص األدبیة والعلمیة وھضم معانیھا؛-
   التمكن من االستعمال الدقیق للمفردات عند الوقوف على معانیھا؛-
 المزید من تراكم مفردات اللغة واتساع رقعتھا، وھذا ما یسمح -

بتكوین فكرة عن مضامین ثقافة اللغة التي یتعلمھا متلقیھا ویتحدث بھا، 
  التآلف معھا اجتماعیًا وأدبیًا وعلمیًا وتراثیًا؛و

   التمییز بین دالالت المفردات؛-
 التزود بمعرفة المسكوكات واألمثال والتعابیر اللغویة المتداولة في -ا

  الخطاب عند البحث عن مفردة من المفردات؛
  . اكتساب المعرفة بمفردات ومصطلحات جدیدة-

العربیة، یتطلب مجموعة من المھام إال أن إنجاز معجم حاسوبي للغة 
  .التي ینبغي توفیرھا لتحقیق شروطھ العملیة والفنیة

 
I - الحاسوبي( المعجم العربي الحدیث(  

   تحدید األھداف والتوجھات؛-1 2
  ؛ تحدید مواصفات خصائصھ وممیزاتھا-2 3
4   

II -المكونات المعجمیة للمعجم الحدیث في صیغتھ الحاسوبیة   
  تعریفھا . 1    
  .مواصفاتھا. 2    
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  : األھداف والتوجھات - 1
یھدف ھذا المعجم إلى رصد مفردات اللغة العربیة قدیمھا وحدیثھا،وھو 

  :بذلك موجھ إلى
  . كل المھتمین باللغة العربیة-     
 من یرید أن یتعلم اللغة العربیة ویتعرف معانیھا ویرغب في -     

  .إتقان أسالیبھا وصیغھا وتراكیبھا
 إلى طالب الجامعة والباحثین مھما اختلفت تخصصاتھم -     

  :لتستجیب لحاجاتھم المعرفیة، وذلك من أجل أن یصیر ھذا المعجم 
 أداة معجمیة لتسھیل التواصل مع مختلف المعارف، وإتقان -    أ 

  .استعمال اللغة استعماال سلیمًا وصحیحًا مھنیًا وثقافیًا
 معرفیة شمولیة، وھو بھذا التوجھ  قاعدة للثقافة العامة على أسس-ب 

  :وھذه األھداف من المفروض أن یتضمن مجموع المعارف لكونھ یضم 
   مفردات اللغة قدیمھا وحدیثھا؛- 1     
   مصطلحات أدبیة ولغویة؛– 2     

   مصطلحات علمیة؛– 3      
 استشھادات مختلفة مستقاة من المؤلفات األدبیة واللغویة – 4      
  ؛والعلمیة

   مواصفات خصائصھ وممیزاتھ– 2

   تعریف عام–أ  
  
  : الخصائص – 1

   معجم لغوي یضم مؤلفات عدیدة في مؤلف واحد؛-أ     
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 معجم عام مشترك بین متكلمي اللغة العربیة في كل األقطار –   ب 
  العربیة؛

كتاب من كل األقطار ( معجم متمیز بشواھد لھا تمثیلیة حقیقیة–ج    
  ).محدثینالعربي قدماء و

  
  : الممیزات – 2

  :ممیزاتھ تتجلى في إبرازه للغة 
  ؛)قرآن، حدیث، فقھ( ثقافة اإلسالم -   أ 

  ؛)أدب، فلسفة، علوم( الثقافة العالمة –   ب 
   ثقافة الحداثة والمعاصرة؛–   ج 

   ثقافة العلوم الحدیثة؛–د     
   الثقافة الفنیة؛–   ھـ 

  ؛)حافةلغة الص( الثقافة الیومیة -و    
  .ثقافة وعلمیة األلفاظ الحضاریة –  ز 

  
  تعریف خاص. ب 
   الخصائص. 1     

 معجم لغوي یضم مفردات اللغة العربیة القدیمة والحدیثة، -      أ 
مرتب ترتیبًا ألفبائیًا مع اإلشارة إلى جذورھا، تحویلھ في ما بعد إلى 

  .الحوسبة
و معانیھ داخل سیاقات  كل مدخل من مداخلھ یرتبط بمعناه أ-ب      

  .أدبیة تبرز طبیعة استخدامھ مع شرح واف دقیق ومنمط
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   الممیزات.2    
   مداخلھ متمیزة بلون أحمر؛-أ        
   تشكیل مواده، بالشكل التام؛–ب     
   ترتیب المعاني بأرقام وحسب استعماالتھا قدیمًا وحدیثًا؛–ج     

  
II -یث في صیغتھ الحاسوبیة المكونات المعجمیة للمعجم الحد  

وكل مدخل ) أفعال وأسماء وحروف(یتشكل المعجم من مداخل 
  :یقتضي أن یتوفر بجانب تعریفھ على المكونات المعجمیة التالیة

  
  
  
  
  
  
  
  
 I I   
  

تختلف المداخل فیما بینھا، وكل مدخل لھ طبیعتھ الخاصة، إال أن ھذه 
  :ناتھ األساسیةالطبیعة ال تلغي مكو

  :مواصفات المداخل 
   الماضي المعلوم-  الفعل

   الماضي المجھول -        
/ الزم). (فعل ثالثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي(الفعل       جذره 

  ). بحرف. متعد والزم، م/ متعد

  
  

  صور/ مدخل       معلومات صرفية       تعريف          شواهد       رسوم        
  وحنوية                      

  
  حديث   أدب    شعر   مثل  متالزمات/  مركب  حرف                  قرآنبسيط 

                                                              
  مسكوكات                                                                                         
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  .تصریفھ في المضارع        مصدره أو مصادره        معناه أو معانیھ
  

  األسماء
   اسم التفضیل-لمصدر الطبیعي               ا-
   الصفة المشبھة-  المصدر المیمي               -
   صیغة المبالغة- اسم المرة                     -
   صیغة َفعول– صیَغة َفِعل - اسم النوع                    -
   اسما المكان والزمان- اسم الھیئة                   -

   اسم اآللة-ات                        المشتق
   المصدر الصناعي- اسم الفاعل                  -
   الصفة المنسوبة- اسم المفعول                  -
   االسم                          -
  . جموع التكسیر التي ال مفرد لھا أو تلك التي ال یستخدم مفردھا -
ماء ھو التذكیر، فإن ھذا ال یلغي  إذا كان األصل في مداخل األس-

  .إضافة تاء التأنیث على األسماء التي تحتمل التذكیر والتأنیث
جمیل، ة        طویل، ة        قصیر، ٌة       قبیح، ٌة   ناجح، ٌة      

  مسافر، ٌة 
  .على أساس فصل الصفات المتحولة معجمیًا عند االقتضاء

  :مثال 
  
  

  بیحة        نازل         نازلة        كبیر       كبیرة      ذبیح      ذ    
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  ).ـون، ـات: اسم فاعل من جمع، ج(جامع، ٌة  
  .من یقوم بجمع شيء جامع الضرائب

  ).جوامع: اسم   ج(جامع  
  مسجد كبیر ألداء الصالة

  
  مداخل الصفات واألسماء

َفعول، فّعال، مفعال، َفِعل، فعیل، أفعل، أفعل التفضیل، ( تحدید صیغھا -
  ).فعِّیل
) جمع التكسیر) (جمع الجمع) (المذكر والمؤنث( إیراد الجموع -

  .حاالت معینة
نبات، حیوان، جغرافیة، تاریخ، فلسفة، علم ( تحدید انتماء األسماء -

  ).كیمیاء، فیزیاء، موسیقى، ریاضة إلخ
ا ورتبھا ضرورة تحدید فصائلھ:  في ما یتعلق بالنباتات والحیوانات -

  .وخصائصھا وممیزاتھا
 تحدید أصل أو زمن استخدام الكلمة أو زمن استخدامھا وباألخص إذا -

  ).محدثة، دخیلة، معربة، مولدة، عامیة، مجمع(كانت 
نباتات، :  تحدید استخدام كلمة ما متداولة في قطر من األقطار -

  .اختراعات، عوائد، مصطلحات إداریة أو علمیة
نحت، مزج، تركیب، اشتقاق، (تكوین الكلمات  تحدید آلیات -

  ).اقتراض
  . إیراد التعابیر والظروف المسكوكة-   

  
  

  إشكال
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  .األلفاظ الحضاریة والعلمیة
یراعى في تعریفھا الدقة واالختصار واالعتماد على الكتب العلمیة 

  .المتخصصة
  

  تعریف المعنى  
  :معاییره 

   تحدید المعنى العام لكل مدخل؛-أ     
   تقسیم معانیھ في حالة تعددھا؛–    ب 
   شرحھ بكلمة بسیطة أو ما ھو قریب منھ؛–    ج 

   شرحھ بذكر مرادفھ أو مضاده في حالة الضرورة؛–د    
  ؛)قرآن، حدیث، مثال، أدب، شعر( اعتماد الشواھد األدبیة –   ھـ 

   إیراد المعاني المجازیة؛-و    
  . تدعیم الشرح بالرسوم والصور-ز    
  

  یة التعریفخاص
   اعتماد اإلیجاز الشدید، لیتضمن أقل عدد من الكلمات؛-أ 

 وضوح عبارة الشرح في ضوء كلمات سھلة وبسیطة وعدم الحاجة –ب 
  إلى تفسیر الشرح؛

  :ولضبط ھذه الخاصیة یجب 
  اعتماد رصید لغوي عربي مشترك الستخدامھ في لغة التعریف؛

  : خصائص الرصید اللغوي 
   األكثر؛ كلمة على2500 إلى 2000حوالي في  تحدیده -أ     
   سھولة فھمھ دون انحیاز لثقافة قطریة معینة؛–ب     



  9

  . استبعاد الكلمات المحلیة إال ما كان شائعًا في أْغَلِب األْقطاِر–ج     
  

  .ما ینبغي تجنبھ في التعریفات
  .صار حسیبًا:  تجنب الدور، مثل َحُسَب الرجل -     أ 

  : اإلحالة إلى ما ھو غیر مفسر في مكانھ مثل تجنب-ب     
             ِضْرٌس       ِسنٌّ

   ِضْرٌس             ِسٌن       
  .األبیض نقیض األسود:  تجنب المغایرة -ج     

  .         الفرح، نقیض الحزن
 مراعاة التفسیر لقسم الَكِلم الذي تنتمي إلیھ الكلمة المفسرة، فال -د     
  .لفعل بالمصدر أو المفرد بالجمعیفسر ا
  . تجنب التفسیر الموسوعي للمداخل-ھـ    
  . تجنب الشرح العاطفي للكلمة-و    
  

في ضوء ھذا التقدیم یمكن القول إن خصوصیة ھذا المعجم تتجلى في 
  .كونھ معجمًا وصفیًا، شبھ تاریخي وقیاسي

 خالل النصوص وصفیًا ألنھ یھتم باأللفاظ الحدیثة ویتتبع سیاقاتھا من
المعاصرة في شمولیتھا، في أفق أن یتضمن جل المفردات المتداولة في 

  .الكتب الحدیثة
 ألنھ یتضمن جل الكلمات القدیمة التي نجدھا في –شبھ تاریخي 

  .النصوص العربیة القدیمة، الشعر، القرآن، الحدیث، األمثال، األدب
شاف ما ھو غامض  یسمح بجمع الكلمات بحسب معانیھا الكت–قیاسیًا 

  .منھا
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تدعم ھذه الخصوصیة بإغنائھا، باالستشھادات األدبیة المتنوعة قدیمًا، 
والوقوف على المعاني الجدیدة المتداولة في الكتب الحدیثة، ھذا باإلضافة 
إلى ضرورة احتوائھ على عدد ھائل من المصطلحات اللغویة واألدبیة 

التقنیة المعربة وغیر المعربة، والحضاریة واإلعالمیة واأللفاظ العلمیة و
  .وما تم توحیده من مصطلحات، والتعابیر المتداولة

ال شك أن ھذا التصور في إطار ھذه الخطاطة الموجزة یتطلب جھدًا 
جماعیًا، كما یتطلب اعتماد تقنیات جدیدة في اإلنجاز، لكي یصبح قاعدة 

یًا للناطقین بلغة أساسیة لمفردات اللغة العربیة واشتقاقاتھا ومرجعًا معجم
  .الضاد

      إذا ما ھي ھذه التقنیة ؟
       ما ھي أدوات اإلنجاز ؟

قبل الحدیث عن ھذه التقنیة، وعن أدوات اإلنجاز أود أن أوضح سعة 
  .المعجم

   مدخل65 000 سیتضمن -
  . شاھد180 000 االستشھادات األدبیة ستتجاوز -
  . صفحة أو أكثر4500  عدد صفحاتھ في حدود -
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 III - المكونات األساسية للمعجم الحديث  
  

  المكنز العربي - 1
 : قاعدة البیانات اللغویة وتعتمد على - 2
القاموس المحیط، لسان العرب، الصحاح، المحیط :  معاجم لغویة -  

  ).محیط، المحیط، الوسیط، الرائد، الغني
لعربي تعتبر ھذه المكونات أدوات أساسیة للشروع في إنجاز المعجم ا

  :الحدیث، وھي تتطلب بدورھا أدوات أخرى ومنھجا دقیقا
   أدوات حاسوبیة-أ 

   منھج واضح لتنظیم دورة البیانات-ب 
  . مھارات معجمیة أساسیة-ج 
  . مراقبة معجمیة-د 

  . موارد مالیة–ھـ 
  
:  یتكون من نصوص مختارة، مصادرھا متعددة – العربي المكنز. 1

  .رائد ومجالتكتب أدبیة قدیمة وحدیثة وج
الحصول على بیانات إحصائیة ونتائج بحث مرنة : الھدف منھ 

  .ومتنوعة
  : من المفروض أن یتوفر ھذا المكنز على مواصفات منھا 

  : تحقیق تغطیة شاملة ومتوازنة للعناصر التالیة -
  : التوزیع النسبي لموضوعات المكنز العربي ومادتھ - 1

  .رف المتداولة موضوعات عامة لمجمل المعا-   أ 
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 توفره واحتواؤه على األسالیب واألنماط السائدة المستخدمة في -  ب 
  .الكتابات العربیة على اختالف موضوعاتھا

  . ایتمولوجیة االستخدام اللغوي في المكنز- 2
  : تغطیة شبھ شاملة للنصوص العربیة، أي مراعاة -    أ 
  .لوسیطة والمعاصرةالقدیمة وا:  الفترات الزمنیة المختلفة -     
 مراعاة أن النصوص المختارة مازالت تلبي حاجات االستخدام -     

  .المعاصرة
  . إبراز التطور الداللي في استخدام بعض المعاني أو األسالیب-     
  . إبراز المصطلحات الحدیثة-     

  . التوزیع الجغرافي لمصادر المكنز- 3
  .ویة مشرقیًا ومغربیًا تمثیلیة النصوص األدبیة واللغ-   أ 
  . تجنب الخصوصیات اإلقلیمیة ثقافیًا ولغویًا-  ب 

  

  طبیعة النصوص
قرآن، حدیث، أمثال، أقوال مأثورة، شعر ( نصوص مرجعیة -أ 

  ).محدود
  ).وصف، رحالت، حكایات، نوادر( نصوص تاریخیة -ب 
  ).قصة، روایة، سیرة( لغة األدب -ج 
   لغة الصحافة-د 

  .م اإلنسانیة لغة العلو–ھـ 
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  .إجراءات اإلنجاز

   إنجاز واختیار الرصید اللغوي المشترك؛-أ 
   إنجاز واختیار الرصید اللغوي القدیم؛             –ب 
  . إنجاز واختیار الرصید اللغوي الحدیث–ج 

یعد ھذا اإلنجاز المدخل الطبیعي للتعامل مع المكنز من جھة ومع 
  .قاعدة البیانات اللغویة

   قاعدة البیانات اللغویة.2
تضم قاعدة البیانات اللغویة كافة كلمات اللغة العربیة القدیمة والحدیثة 
التي تعج بھا المعاجم اللغویة والنصوص العربیة، وھي تشكل بنیة 

  .مترابطة ومتشابكة
بنیت قاعدة البیانات اللغویة على أساس طبیعة اللغة العربیة باعتبارھا 

ھا ُتحافظ على ھیكلھا العام، أي اعتمادھا على الجذر لغة اشتقاقیة، لكون
نوعھا "ثم المیزان الصرفي للكلمات، ثم قسم الكلم، " األصل االشتقاقي"

  .إلخ... مثل اسم ذات، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر" الصرفي
  

  :كما تحتوي قاعدة البیانات اللغویة على 
  . بیانات صرفیة وداللیة وسیاقیة- أ 

 مكملة لبیانات المعجم، مثل روابط الجمل والمسكوكات  بیانات-ب 
  .والظروف وغیر ذلك

  :تعتمد قاعدة البیانات اللغویة على ثالثة أركان رئیسیة ھي 
   بیانات معجمیة؛- 1
   بیانات داللیة؛– 2
  . بیانات سیاقیة- 3
  

 قاعدة البیانات مستخرج من
المعجمیة والمعاجم اللغویة
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   البیانات المعجمیة- 1
تتضمن ما تضم مجموعة من البیانات المتنوعة التي تمیز الكلمات و

  :یلي 
 تحدید جذور الكلمات سواء كانت ھذه الجذور ثالثیة أو – الجذر -أ 

  رباعیة أو خماسیة أو سداسیة؛
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

   المیزان الصرفي–ب 
  .یتم تحدید المیزان الصرفي لكل كلمة في قاعدة البیانات اللغویة

  
  
  
  
  
  

  

  اجلذر  الكلمة
  ق و ل  قـال
  ق ي ل  قال

  ش ف و  مستشفى
  ز ل ز ل  زلـزال
  ض م ح ل  اضمحل

  

  ميزاا  الكلمة
  استفعال  استخراج
  فاِعل  عامل
  فَعلَلَ  حمدلَ
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    قسم الكلم-ج 
  یتم تصنیف جمیع الكلمات حسب نوعھا

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :اللواحق المرتبطة بالكلمة 

أي الحروف أو الضمائر التي تلحق الكلمات للداللة على معنى . د
  :أمثلة ). إلخ...  التأنیث، التثنیة، الجمع(معین مثل 

 

  

  
  
  
  
  
  

  رباعي  ثالثي  قسم الكالم
  ثَردحرج، بع  عِلم، كتب  فعل ماضي جمرد

  بعثَرةٌ، زلْزلَةٌ  دخول، شروق  مصدر جمرد
  مربمج، مبروز  حمبوب، معلوم  اسم مفعول جمرد

  ثرثار، زنديق  طويل، حزين  صفة مشبهة
  اطمئنان تأرجح  تدِريس، استفهام  مصدر مزيد

  متأَدب، متأَرِجح  مهاجم، معلِّم   اسم فاعل مزيد
  ب، محارأرن  فيل، أرض  اسم ذات

  برغمي، سرِمدي  فكري، انتهازي  صفة منسوبة 
  

  الكلمة الناجتة  الساق+ الالحق 
  كاتبة  ة+ كاتب 

  مكتبات  ـات+ مكتبة 
  مسلمون  ـون+ مسلم 
  رجالن  ـان+ رجل 

  كتابنا  ضمري املتكلم+ كتاب 
  قلمك  ضمري خماطب+ قلم 
  علمهم  ضمري غائب+ علم 
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   سمات صرفیة–ھـ 
یتم تحدید نوع جمیع الكلمات من ناحیة  التذكیر والتأنیث، وكذلك من 

  .ناحیة التصرف وعدمھ
  :أمثلة 

  
  
  
  
  
  
  

   زمن الكلمات وتصنیفھا-و 
تصنف الكلمات في قاعدة البیانات اللغویة حسب استخدامھا وتداولھا 

  .قدیما أو حدیثا
  
  
  
  
  
  
  

  المعاني
 تتضمن قاعدة البیانات اللغویة شرح جمیع المعاني المختلفة للكلمة -أ 

 إلى ترجمتھا إلى المستخدمة أكانت فعًال أو اسمًا أم حرفًا، ھذا باإلضافة
  أمثلة). تجربة الغني. (اللغة اإلنجلیزیة

  مؤنث/ مذكر   الكلمة
ممنوع من / وفمصر

  الصرف
  مصروف  مذكر  لسان
  ممنوع من الصرف  مؤنث  كتائب
  مصروف  مؤنث/ مذكر  سوق 

  

  كلمات حديثة  كلمات قدمية
  ِإبالَة
  أكّار

  صيهور
  شليخ

  منهج، برنامج
اتصال، 
  أرستقراطية

  تيار
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  الترمجة  املعاين  الكلمة
 PLUG UP  أغلقه:  الشيَء 
 نرده لصاحبه:  الدي  PAY BACK 

 FULFILL  كفاه:  حاجته 
دس  

 REPLACE  حلّ حملّه:  مسد كذا 
 DUCT   جمرى املاء

 CHANNEL   نطاق موجي يبث اإلرسال التلفزيوين
  قناة املعلومات :  منفذ مير منه الشيء 

   قنوات املعرفة
PASSAGE 

 CANAL/ TUBE   جزء من اجلسم قناة اهلضم، قناة األذن

  قناة

 SPEAR  جوف رمح أ
  سرت من " االبتداء يف الزمان أو املكان 

 FROM  " مكة

  منهم من أحسن ومنهم من  " التبعيض 
  " أساء

SOM OF 

 OF  "ما يأتيهم من رسول" الزيادة للتأكيد 
 OF  "ملعقة من ذهب" بيان النوع أو اجلنس 

  مل حيدث هذا من مائة " منذ" من مبعىن 
   عام

SINCE 

ِمن  

 OF/FROM  جر حرف 
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   المعنى الحقیقي والمجازي–ب 
تحدد قاعدة البیانات اللغویة جمیع معاني األفعال من حیث كونھا 

  .حقیقیة أو مجازیة أو االثنین معًا
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

   االستخدام القرآني–ج 
اني أو الكلمات التي تضم قاعدة البیانات اللغویة اإلشارة إلى المع

  .یقتصر استخدامھا على النص القرآني فقط
 60اآلیة ) قرآن ()َوَیْعَلُم ما َجَرْحُتْم ِبالنَّھاِر( كسبھ :َجَرَح الشَّْيَء 

  .سورة األنعام
 اآلیة )َربِّ ال َتَذْر على اَألْرِض ِمَن الكاِفریَن َدّیارًا(. ساكن الدار:َدّیار 

  . سورة نوح26
 62اآلیة ). قرآن()ولقد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبالَّ َكِثیرًا(جماعة ِمَن الناس  :ِجِبلٌّ 

  .صورة یسن

  
  

  جمازي/ حقيقي  املعىن  الفعل
  حقيقي  تناوله:  فالن الطعام   أكل

  جمازي  أخذه لنفسه دون وجه:  فالن حق فالن   أكل 
  جمازي  دمرته:  النريان كذا   أكل 
  حقيقي  فرق بني أجزائه:  الشيَء   كسر
  جمازي  حتدث بعد سكوت:  الصمت   كسر
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   التعدي واللزوم-د 
تضم قاعدة البیانات اللغویة اإلشارة إلى نوع الفعل من حیث التعدي 

  :واللزوم، وكذلك تقسیم األفعال المتعدیة إلى ثالثة أنواع 
  .متعد بمفعول واحد بنفسھ

  .أو ظرف" حرف جر"داة متعد بأ

  .متعد لمفعولین
  أمثلة

        قام الرجل              الزم
        كتب النص             متعد لمفعول واحد

        تكلم بأدب             متعد بأداة
  .      وھبھ اهللا الحكمة      متعد لمفعولین

  
   خریطة المعاني–ھـ 

  .بالمعاني المستخدمة منھایتم في خریطة المعاني ربط المشتقات 
الفعل (المستخدم من ھذا المعنى . صدمھ وأصابھ: ضرب فالنًا 

الماضي، الفعل المضارع، الماضي المجھول، المضارع المجھول، 
  ).األمر، المصدر، اسم الفعال، اسم المفعول، اسم المرة

مال إلیھا، المستخدم من ھذا المعنى : ضرب اللون إلى الحمرة ونحوھا 
  ).فعل الماضي، الفعل المضارع، اسم الفاعلال(

الفعل (المستخدم من ھذا المعنى . سّكھا وطبعھا: ضرب النقود 
  ).الماضي، الفعل المضارع

المستخدم من . تناول موضوعًا حساسا: ضرب على الوتر الحساس 
  ).الفعل الماضي، الفعل المضارع، المصدر(ھذا المعنى 
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 المستخدم منھا وإن تعددت ھذه كذلك ربط كل كلمة بجمع التكسیر
  :الجموع أمثلة 

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

وھذه الطریقة أدت إلى تقلیل العمل المطلوب لكل كلمة وخاصة في 
القیود السیاقیة التي سنشیر إلیھا الحقًا مما أدى إلى اتساق وثبات 

  .المعلومات
  : حروف الجر –و 

جر أو الظروف یتم ربط كل كلمة في قاعدة البیانات اللغویة بأحرف ال
  .التي تقترن بھا إذا كانت في حاجة إلى ذلك

  :أمثلة 
  ).ل/ إلى(رغبت نفسھ فیھ : ل كذا / اشتاق فالن إلى 

  ).ب/ مع/ بین(وازن بینھما : قارن فالن بین كذا وكذا 
  ).حول/عن/من/ل(حكایة تكتب على قواعد معینة من الفن : قصة 

  
  )الترتیب( ترتیب المعاني –ز 

المعاني المستخدمة لكل كلمة في قاعدة البیانات اللغویة ترتیبا تم ترتیب 
  .یبدأ بالمعنى األكثر استخدامًا ثم األقل فاألقل

  اجلمع  املفرد
  أغنياء  غين
  عيون، أعني  عني
  وجوه، أوجه  وجه
  زهر، زهور، أزهار  زهرة

  



  21

  :أمثلة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ترتیب قسم الكلم–ن 

یتم ترتیب أقسام الَكِلم للكلمة التي لھا نفس الجذر والمیزان ولكن لھا 
  .دام بالنسبة لكل قسمأكثر من قسم حسب شیوع االستخ

  :أمثلة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الترتيب  املعاين  قسم الكلم  الكلمة
  فعل ماض  أَتى

  جمرد
  جاءه: عليه / منه/إليه/الشيء
  فعل أو ارتبكه: األمر 

  جاءه به وجلبه: الشيء بكذا 
  نتج منه: كذا من كذا 

  حل: الوقت 
  أنفذه وأفناه: على كذا 

  جامعها: املرأة 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

  1  نافذ" رأي ثاقب"، مضيئ"كوكب ثاقب"  اسم فاعل  ثاقب
  

  الترتيب  قسم الكلم  املعىن  الكلمة
رصع   
رصع  

  "العصر احلديث"زمن طويل 
  ضغطه واستخراج ما فيه: الشيء 

  اسم ذات
  مصدر جمرد

1  
2  

ِعلْم   
  

 علْم  

جمموعة مسائل يف موضوع معني 
  ...كعلم الطب واهلندسة 

  ِعلْمه عند اهللا، ِعلْمه ِبكذا، معرفته

  حتول معجمي
  

  مصدر جمرد

1  
  
2  
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  التحول المعجمي –ح 
ویقصد بھ الكلمات التي تغیَّر معناھا األصلي إلى معنى آخر جدید 

  .وعادة ما تكون ھناك صلة داللیة بین كال المعنیین
  :وینقسم التحول المعجمي إلى نوعین 

   تحول كامل– 1
یصبح المعنى الجدید ھو وھو الذي یتالشى فیھ المعنى األصلي تماما و

  .المستخدم فقط
  :أمثلة 

: ج.  تحولت إلى اسم ذات بمعنى مركب صغیر" اسم فاعل"قارب 
  .قوارب

  . َصْحَفة على ھیئة قارب یؤكل فیھا-       
  .سواحل: ج.   تحولت إلى اسم ذات بمعنى الشاطئ" اسم فاعل"ساحل 

  
   تحول جزئي- 2

  .لى المعنى الجدیدبحیث یستخدم المعنى األصلي إضافة إ
  :أمثلة 

  .تحولت إلى اسم ذات بمعنى بحث" مصدر مجرد"دراسة 
تحولت إلى اسم ذات بمعنى الشعر النابت فوق " اسم فاعل"شارب 

  .الشفة العلیا
  
  : سمات خاصة باألفعال والصفات –ط 
 الصفة السببیة * 
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وھي سمة توضع على الصفات التي یصلح أن یأتي موصوفھا تالیا لھا 
  :مثلة أ

  )جمیل الوجھ(جمیل 
  )حسن الصورة(حسن 
  )خفیف الوزن(خفیف 

   حذف الموصوف-ي 
وھي سمة توضع على الصفات التي یصح استخدامھا محذوفة 

  .الموصوف
  :أمثلة 

  )یكره الناس البخیل( بخیل 
  )یھیم العاشق بمحبوبتھ(عاشق 
  )المؤمن القوي خیر وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف(مؤمن 

  حذف المكمالت -كـ 
وھي سمة توضع على الفعل أو أحد مشتقاتھ لتدل على إمكانیة حذف 

  .أحد مكمالت ھذا الفعل أو أحد مكمالت مشتقاتھ
  :أمثلة 

یمكننا أن نقول خرج فالن یصطاد دون ذكر (اصطاد فریستھ 
  )المفعول

یمكننا أن نقول یھوى التلمیذ القراءة دون الحاجة (قراءة الكتب العلمیة 
  ).إلى ذكر المفعول
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    الكلمات التي لیس لھا جذر–ل 
وھي قاعدة بیانات للكلمات العربیة أو غیر العربیة التي لیس لھا جذر، 

 كلمة، بھا نفس البیانات الصرفیة والداللیة 4000وتتكون من حوالي 
والسیاقیة التي توضع على الكلمات التي لھا جذور فیما عدا الجذر 

  :أمثلة والمیزان الصرفي 
  . بترول– مازوت – إنجیل – فستان – سیناریو –أستدیو 

 بیانات داللیة : ثانیًا 
وھي مجموعة من السمات ذات مستویات متعددة لتحدید الكلمات 
المدخلة في شكل مناسب للنظم اآللیة، وھناك سمات خاصة باألفعال 
ومشتقاتھا وأخرى خاصة باألسماء وجموعھا، فكل كلمة في قاعدة 

بیانات اللغویة ال بد أن یكون لھا مجموعة من السمات التي توضحھا ال
  :وتفرق بینھا وبین غیرھا من الكلمات وھذه السمات مقسمة كالتالي 

  السمة الرئیسیة للكلمة–أ 
  :أمثلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السمـة  املثـال
 ARBRE  ...أشجار، خنلة، كافور 

 ORGANE  ...صدر، يد، عني، وجه

 EAUX  ...حبار، ر النيل، مستنقع، حبرية 

 METAL  ...معادن، حديد، حناس

 NOURRITURES  ...األطعمة املصنعة، خبز، مكرونة

 ARMES  ...أسلحة، بندقية، دبابة 

 INST. MUSIC  ...آالت موسيقية، بيانو، كمان 

 POT  ...األواين، حاويات، إناء، كوب 
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    سمات تبین الموضوع الذي تدور حولھ الكلمة-ج 
  :أمثلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . سمة2000الي یبلغ عدد ھذه السمات حو
  بیانات سیاقیة: ثالثا 

  :وتتضمن نوعین أساسیین 
   األنماط التركیبیة–أ 

وھي مجموعة من األنماط تبین المسار التركیبي لكل كلمة، سواء 
أكانت اسما أم فعال أم مشتقًا، ویمكن أن یكون للمعنى الواحد أكثر من 

ام لھذه مسار تركیبي، وخاصة في األفعال ومشتقاتھا، والشكل الع
  :األنماط یكون كالتالي 

  
  
  
  

  الـمثـال
  " العبادة–الصالة "ديين مثل 

  " سبورة–مدرسة "تعليمي مثل 
  " ري–حمصول "زراعي مثل 

  " مستشفى– طبيب –دواء "طيب مثل 
  " شرطة– سجن –ة جرمي"قانوين مثل 

  " قطار–طائرة "مواصالت مثل 
  

  اجلزء الرابع  اجلزء الثالث  اجلزء الثاين  اجلزء األول
  مفعول ثان  مفعول  فاعل  قسم الكلم
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  .فإذا كان الفعل الزمًا فإنھ یحتاج إلى الجزء األول والثاني فقط

  :أمثلة 
            مات الولد                   فعل ماض الزم

            انتھاء الحر                  مصدر الزم
  الزم           ِاْجِلْس                      فعل أمر 

  
أما إذا كان الفعل متعدیًا لمفعول واحد سواء أكان متعدیًا أم متعدیًا 

  .بنفسھ فھو یحتاج إلى الجز األول والثاني والثالث
  :أمثلة 

  قاھر األعداء                                           اسم فاعل متعد
  عدعرف الرجل كیف یتعامل مع المشكلة                 فعل ماض مت

  اعتراضھ على القرار                                    مصدر متعد بأداة
  وأد البنات                                             مصدر متعد

  
أما إذا كان الفعل متعدیا لمفعولین فإن یحتاج إلى الجزء األول والثاني 

  .والثالث والرابع
  :أمثلة 

  رَس        فعل ماض متعد لمفعولینأفھم المدرُس الطالَب الد
  إعطاؤه الجائزَة                     مصدر متعد لمفعولین

  أنا صادقك النصَح                  اسم فاعل متعد لمفعولین
  

  . نمط تركیبي700ویصل عدد ھذه األنماط التركیبیة حوالي 
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  . األسیقة واالستخدام اللغوي للكلمات–ب 
 یرصد جمیع األسیقة واالستخدام اللغوي لجمیع   المكنز ینبغي أن-

  .كلمات قاعدة البیانات اللغویة على أساس التوسع فیھ
  

  : تنقسم إلى ثالثة أقسام رئیسیة 
  
  :  االسم -1

 اسم الزمان و المكان، مجرد ومزید – اسم اآللة –ویشمل اسم الذات 
  .ثالثي ورباعي والكلمات التي لیس لھا جذر

تم رصد عالقات االسم بالمضاف إلیھ سواء أكانت وفي ھذا القسم ی
اإلضافة حقیقیة أم مجازیة وسواء كانت ھذه اإلضافة مباشرة أو بحرف 
  .جر أو ظرف بحیث یتم حصر جمیع السیاقات التي تستخدم فیھا الكلمة

  :أمثلة 
  شبح         أشباح اللیل
                أشباح الفقر

                شبح التطرف
            شبح الحرب    

                أشباح في اللیل
                شبح في الماضي

  إلخ...               أشباح على ھیئة قبیحة
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  : الصفة المنسوبة والمصدر الصناعي – 2
وھنا یتم رصد عالقة الصفة المنسوبة بموصوفھا والمصدر الصناعي 

ة التي تستخدم مع الصفة بما یضاف إلیھ بحیث یتم حصر جمیع األسیق
  .والمصدر الصناعي

  علمي                  إنجاز علمي:          أمثلة 
                                           تفكیر علمي

  إلخ...                                          أسلوب علمي
  عبقریة                   عبقریة الفكرة

            عبقریة المشروع                
                            عبقریة الفنان
                            عبقریة األداء

                            عبقریة التفكیر
  إلخ...                          عبقریة النظریة 

  

  : األفعال – 3
یمكن أن ترتبط بھذا وھنا یتم تحدید الفواعل والمفاعیل والكلمات التي 

الفعل سواء كانت حقیقیة أو مجازیة، كذلك فصل أسیقة خاصة للمشتق 
  .إذا كان یتصرف تركیبیا تصرفًا مختلفًا عن فعلھ

فإذا كان الفعل الزمًا فنحن في حاجة إلى تحدید الفواعل المرتبطة بھ 
  .فقط

  :أمثلة 
          َأَفَل      َأَفَل النجم

  َفَلِت شعبیتھ                  َأ
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                    َأَفَلِت الحضارة
  

          َبَرَق      برق الذھب
                    برقت عینھ

                    برقت الصورة
                    برق الطالء
                    بریق الغنى

                    بریق الكرامة
                    بریق الرقي
                    بریق الذكاء
  إلخ...                  حیاة براقة 

  
أما إذا كان الفعل متعدیًا فھو إما متعدیًا لمفعول واحد بنفسھ، وھنا 
نحتاج إلى تحدید الفواعل والمفاعیل الخاصة بھذا الفعل سواء أكانت 

  .حقیقیة أم مجازیة
  :أمثلة 

  لد ابنھ        داعب            داعب الوا
                            داعب النسیم شعرھا

                            تداعب األفكار خیالي 
                            تداعب األمواج السفینة
                            یداعب الرجل شاربھ

                            یداعب الھوى ثوبھا األبیض



  30

متعدیًا بحرف جر، وھنا نحتاج إلى تحدید جمیع أو یكون الفعل 
الفواعل وأحرف الجر المرتبطة بھذا الفعل والكلمات التي تأتي بعد 

  .حرف الجر
  :أمثلة 

  َتَجنَّى                   تجنى الرجل على صدیقھ
                           تجنت الحكومة على الشعب

  علینا                         تجنى الزمان 
                           تجنى الناقد على فكرتي

  توسل                   توسلت المرأة إلى زوجھا
                           تتوسل النفس إلى ربھا
                          توسل الرجل إلى قلبھا

  
أو یكون الفعل متعدیًا إلى مفعولین وھنا نحتاج إلى تحدید جمیع 

  .الخاصة بھذا الفعل) المفعول الثاني(عل والمفاعیل والمكمالت الفوا
  :أمثلة 

          وھب           وھب اهللا فالنا الحكمة
                          وھبت الطبیعة المكان سحرًا
          حول           حولت النیران المدینة خرابًا

  جًا                        حولت البرودة الماء ثل
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  :قواعد بیانات أخرى 
   المسكوكات العربیة والمتالزمات–أ 

 من 30000یحتوي معجم المسكوكات والمتالزمات على نحو 
  :التعبیرات التي تتكون من كلمتین فأكثر مقسمة كالتالي 

   مسكوكات تامة– 1
ویقصد بھا التراكیب المكونة من كلمتین أو أكثر ینشأ عن ارتباطھا 

  .د یختلف كلیًا عن معنى كل كلمة على حدةمعنى آخر جدی
  :أمثلة 

            أرض الفیروز        سیناء
            أوتاد األرض        الجبال
            الذھب األسود      البترول

            ملك الغابة          األسد
  التعبیرات السیاقیة بما فیھا المتالزمات -2

  .في زمن معین لكن لیس لھا عتاقة المعجموھي تعبیرات مؤقتة تدخل 
  :أمثلة 

           منظمة الیونسكو          حرب الخلیج
           وزارة الخارجیة           ھیئة األمم المتحدة

  
  التعبیرات االصطالحیة – 3

  .وھي التراكیب المصطلح علیھا في مجال معرفي معین
  :أمثلة 

       الھندسة التحلیلیة          الریاضة البحتة       
            بیولوجیة التربة           دینامیكا السوائل
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  التعبیرات شائعة االستخدام– 4

وھي مجموعة التراكیب الشائعة االستخدام والتي یكثر ورودھا في 
  .النصوص

  :أمثلة 
            نظرة إعجاب        نظام عام

            نشید عسكري       حب الوطن
  
   الظروف–أ 

  :تنقسم الظروف إلى قسمین أساسیین 
  مسكوكات ظرفیة. 1

وھي عبارة عن مجموعة من الكلمات أو التراكیب التي یغلب 
  .استخدامھا كظروف مرتبطة بالفعل أو أحد مشتقاتھ

  :وتنقسم إلى ثالثة أقسام رئیسیة 
  
   الظروف االعتراضیة-أ 

  :أمثلة 
   – أكبر ظني –عبیر  إذا جاز الت–        على حد علمي 

   رضوان اهللا علیھم– أعزك اهللا –       حتى یتضح الموقف 
  الظروف الربطیة –ب 

  :أمثلة 
   – عالوة على ذلك – رغم ھذا كلھ –          على سبیل المثال 

  . مجمل القول– على الطرف النقیض من –          بناء على ذلك 
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   الظروف اإلضافیة–ج 

 على انفراد تام – بمعزل عن – ناھیك عن –بشرط  – في صحبة –معا 
 إلى حد ال یذكر – بنسبة طفیفة – على األقل – بالتحدید – غالبًا – تقریبًا –
 عبر مسار – بال مبرر – تلبیة لنداء الواجب – بالكامل – بدرجة معقولة –

  .متصل
  :وكذلك ینقسم الظرف من حیث االكتمال إلى نوعین 

   مكتمل–أ 
  .قف بذاتھ وال یحتاج إلى مكمالتوھو ظرف ی

  :أمثلة 
           فترة بعد أخرى      إربًا إربًا

           عمومًا                أحیانًا
   غیر مكتمل-ب 

  .وھو ظرف ال یقف بذاتھ حیث أنھ یحتاج إلى مكمل بعده
  بغیر توقع من     دونما حاجة إلى:   أمثلة 

  ناء كذا          في خالل          في أث
  
   حروف مكملة– 2

وھو عبارة عن الحروف التي تكون مكملة للفعل أو أحد مشتقاتھ 
  .ولكنھا لیست أساسیة في التركیب البنائي لجملة الفعل

  حزن) في(تكلم الرجل  :          أمثلة
  أخیھ) من(                  أخذ الكتاب 
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  التراكیب االفتتاحیة –د 

ب التي ترد كفواتح أسلوبیة للجملة العربیة، وھي مجموعة من التراكی
مھمتھا تحدید ونھایات الجمل التامة، أي أنھا تقوم بدور یشابھ دور 

  . تركیب2000عالمات الترقیم داخل النص، ویبلغ عددھا حوالي 
  :أمثلة 

                 وآیة ذلك أن            وأود بدایة 
  والخالصة أن               وإلى جانب ھذا         

                 بید أن                  والفیصل ھنا
  .               والعلة في ذلك          باإلضافة إلى ما سبق

  
  إحصائیة لقاعدة البیانات اللغویة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حديث  قدمي وحديث  الـبـيـان
    48000  150000   عدد الكلمات اليت هلا جذر ثالثي
  1000  8000   عدد الكلمات اليت هلا جذر رباعي

  3000  4000   الكلمات اليت ليس هلا جذر عدد
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  .األدوات الحاسوبیة المطلوبة
  .      المدقق اإلمالئي
  .      المحلل الصرفي

  .     المشكل اآللي 
  .      المصنف اآللي

  .      نظام استرجاع المعلومات من المكنز
  .      النموذج اإلحصائي اللغوي 

 .      قاعدة البیانات اللغویة

  العـدد  الـبـیــــان
  30000    عدد المسكوكات والمتالزمات

  20000    عدد الظروف
  27500    عدد أسماء األعالم

  2000    روابط الجمل
  55000    عدد المعاني الحدیثة ذات الجذر الثالثي
  15000    عدد المعاني الحدیثة ذات الجذر الرباعي
  عدد المعاني الحدیثة للكلمات التي لیس 

  3500  لھا جذر
  
 


