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The focus in computational linguistics has admittedly been on 

technology. But the same techniques promise progress on issues 

concerning the nature of language that have remained mysterious for 

so long. The time is ripe to apply them.    

Abney (6991). 

 

 

 م في بإحراز تقدّ  د  ع  قنيات ت  كنولوجيا. ولكن نفس التّ ة عمى التّ ات الحاسوبيّ سانيّ ركيز في المّ يتّم التّ 

 طويمة، وقد حان الوقت لتطبيقها. لفترةتي بقيت غامضة غة والّ قة بطبيعة المّ القضايا المتعمّ 

  (.ٜٜٙٔ: ْبن يْ )أ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :هذا حبثيأهدي 

           بّرا بهما وتزيُّدا في طاعتهما وطمعا في دعائهما.. ،إلى والدّي الكريمين 

            "رحمه اهلل–إلى الّروح اّلتي ال زالت تعانق روحي، إلى روح أخي "مؤمن-  

           ..إلى كّل من عانقت دعواته الّسماء باسمي 

           ..إلى كّل من رافقني في مسيرتي العممّية 

           .."إلى أستاذي الّدكتور "جهاد العرجا 

           الهادي شريفي" األستاذ الّدكتور إلى".. 

            اّلتي سامرتني األحاديث الّطوال.. "سمر"إلى 

            م م ت الحياة بوجودها "جميمة"إلى  ..اّلتي ج 

 



                
 
 وتقدير شكر

  ذي الحمد هلل الّ ، الحمد هلل اّلذي وفقني إلتمام هذا البحث، اّلذي بنعمته تتّم الّصالحاتالحمد هلل
ولك الحمد بعد الّرضا، ولك  ،رّبي حّتى ترضى؛ فمك الحمد استجاب دعائي، ونّور بصيرتي

 فيه. مباركاً  طّيباً  كثيراً  حمداً  وأبداً  الحمد دائماً 
 الّدكتور جهاد يوسف األستاذ  ارات االمتنان لألستاذ الفاضلابتداء أجزي أوفى معاني الّشكر وأسمى عب

ا توجيهه من وقت وجهد مباركين في توجيهي شراف عمى هذ  الّدراسة، وما قدمباإل لتفّضمهالعرجا، 

خير - -اهلل  الّطّيب، فجزا  النّيرة، وخمقه العظيم، وكرمه نظراتهني بأسعف وصدقاً  ، فحّقاً مشرقاً  بّناءً 

 .خروّيةفي الّدنيوّية واأل   ، وبارك له في عممه وعمر ، ونفع بهالجزاء وأتّمه
  ًاألستاذ الّدكتور الهادي  :لألستاذين الفاضمين عضوي لجنة المناقشة خالصاً  وتقديراً  طّيباً  وشكرا

وقد  ،متخّصص في الّمسانّيات الحاسوبّيةو ، أستاذ باحث الجزائرجامعة تممسان ب شريفي من
برنامج إفادتي، وخاّصة في إعداد  في جهداً وال  وقتاً يّدخر من األمور فمم  استشرته في كثير

أستاذ مشارك من الجامعة اإلسالمّية بغّزة،  والّدكتور يوسف عاشور المحوسب، المعجم
 التّقدير واالحترام. جلُّ  فمهما؛ لتفّضمهما بقبول مناقشة هذ  الّرسالة، الّنحو والّصرفبمتخّصص و 

  ّالمهندس عاطف  والجزائر. قيقة األردن، والمغرب،وأتقّدم بالّشكر الجزيل لألخوة من الّدول الش
ّدكتور مصطفى وشكر موّجه لألستاذ ال شرايعة، والمهندس محمد بوزاهير، واألستاذ طه زروقي.

 أستاذ الحاسوب المتخّصص في الّذكاء االصطناعي، ،ن جامعة بيرزيت بالّضفة الغربّيةجّرار م
العموم متخّصص في أستاذ  ؛بغّزة الّدكتور صادق أبو سميمان من جامعة األزهراألستاذ و 

 لنا سبل الّتواصل، والّتسجيل. أتاحوامعهم؛ و  إجراء مقابالت سّهموا عمينا مهّمة  فقد  الّمغوّية؛
  ًبالجامعة  عميد كمّية تكنولوجيا المعموماتنائب  مّدكتور ربحي بركة؛ل ،وأقّدم جزيل الّشكر أيضا

 من تسهيالت الوصول والّتواصل مع جامعة بيرزيت. ة، لما قّدمه لنااإلسالميّ 
 ،حيث زّودتني بالماّدة العممّية  كما أشكر األستاذة هبة عموان اّلتي لم تتوان  في مساعدتي

العربّية، وماّدة مؤتمر بيزيت لمسانّيات الحاسوبّية واّلذي بّث من جامعة بيرزيت  الّمغة ألنطولوجيا
 م.ٖٕٔٓإبريل، من عام  ٕٓ في الجامعة اإلسالمّية، بتاريخ

  ووفاء بالجميل أزجي وافر المحّبة وأوفر التّقدير لكّل من أثرى هذا البحث بمساهمة صادقة
 طّيبة من قريب أو بعيد؛ فمهم كّمهم أخمص الّدعوات وأزهي الّتحيات.



 
 املوضوعات                                    

 رقم الّصفحة الموضوع

  اإلهداء

  وتقديرشكر 

  فهرس الموضوعات

  العاّمة فهرس الجداول

  فهرس الجداول الخاّصة باألفعال

  قائمة المصطمحات العربّية

  -إن وجدت– نجميزّية واختصاراتهاقائمة المصطمحات اال

 أ مقّدمة

 ٔ تمهيد

 ٔٔ إنجاز المعجم المحوسب :الفصل األّول

 ٕٔ فّن صناعة المعاجم بين القديم والحديث المبحث األّول:

 ٕٔ فّن الّصناعة المعجمّية

 ٗٔ أسس الّصناعة المعجمّية

 ٜٔ الّصناعة المعجمّية عند المستشرقين



 ٕٗ دوافع التّأليف المعجمي عند العرب

 ٕ٘ أهمّية المجامع الّمغوّية

 ٕٙ محاوالت لوضع معاجم حديثة تفي بحاجات العصر الّرقمي

 ٕٚ المؤّسسات المعجمّية الّناجحة عالمّيا وعربّيا

 ٕٚ معجم أوكسفورد

 ٖٔ معجم الروس "المعجم الكبير لمقرن التّاسع عشر"

 ٕٖ مٜ٘ٛٔالمعجم الوسيط "مجمع الّمغة العربّية بمصر"، 

 ٖٚ إشكالّية المصطمح الّمساني

 ٜٖ أنواع المعاجم المبحث الثّاني:

 ٓٗ معاجم المعاني

 ٗٗ المفردات معاجم

 ٛٗ المنشود العربيّ  العمل المعجميّ 

 ٜٗ معاجم مقترحة

 ٖ٘ طرق تصنيف المعاجم المبحث الثّالث:

 ٘٘ معاجم المعاني وطرق تصنيفها حسب التّبويب

 ٔٙ الخالصة

 ٕٙ معاجم المفردات وطرق تصنيفها

 ٗٙ طرق تصنيف المعاجم العربّية حسب الّترتيب

 ٜٙ حوسبة المعاجم، والمشاريع القائمة المبحث الرّابع:



 ٜٙ حوسبة الماّدة الّمغوّية

 ٔٚ أهمّية الحاسوب في الّصناعة المعجمّية

 ٖٚ المشاريع القائمة

 ٖٚ المشاريع المنجزة

 ٖٚ موقع معاجم الّمغة

 ٛٚ موقع الباحث العربي

 ٕٛ موقع قاموس المعاني

 ٘ٛ موقع الّرديف

 ٛٛ )المشاريع المنجزة( اّلتي تّم ذكرها آنفاتعميقنا عمى المواقع 

 ٛٛ المنهجّية والّترتيب الّزمني

 ٜٓ (WordNet) أنطولوجيا الّمغة االنجميزّية

 ٜٗ مشاريع قيد اإلنجاز

 ٜٗ مشروع األنطولوجيا العربّية

 ٓٓٔ مشروع أنطولوجيا الّمغة العربّية القائم في جامعة بيرزيت بفمسطين

 ٔٓٔ التّاريخي لّمغة العربّيةمشروع المعجم 

 ٔٔٔ المعاجم وحوسبتها الفصل الثّاني:

 ٕٔٔ خطوات إعداد المعجم المحوسب المبحث األّول:

 ٖٔٔ طبيعة الّمغة والمعجم

 ٗٔٔ الماّدة الّمغوّية



 ٘ٔٔ بيئة العمل

 ٙٔٔ حوسبة المعجم

 ٙٔٔ منهج استقاء المعاني

 ٚٔٔ قاعدة بيانات المعجم

 ٛٔٔ (Accessالمعطيات )قاعدة 

 ٕٗٔ منهج عرض المعجم

 ٕٗٔ لغة البرمجة

 ٕٗٔ الوسط البرمجي لقواعد البيانات

 ٕ٘ٔ الموارد المعتمد عميها في تحديد معاني األفعال المبحث الثّاني:

 ٕ٘ٔ معجم معاني األفعال الّثالثّية المجّردة في الّمغة العربّية راجعم

 ٕ٘ٔ األفعال الّثالثّية المجّردة معاني معجم راجعآلّية اعتماد م

 ٕٚٔ بيانات المعاجم

 ٖٓٔ استخراج األمثمة الّسياقّيةالمبحث الثّالث: 

 ٖٔٔ أنواع المعنى الّمغوي

 ٕٖٔ استخراج األمثمة الّسياقّية من المدّونات المحوسبة

 ٖٖٔ الّتعريف بالمدّونة الّمغوّية "مدّونة الممك عبد العزيز الّمغوّية"

 ٖٙٔ (Alawfaمن موقع األوفى ) استخراج األمثمة الّسياقّية

 ٖٛٔ من موقع الجامع لمحديث الّنبوي استخراج األمثمة الّسياقّية

 ٕٗٔ استخراج األمثمة الّسياقّية من موقعي قاموس المعاني، وموقع معاجم الّمغة



 ٕٗٔ استخراج األمثمة الّسياقّية من المعاجم المطبوعة

 ٗٗٔ توظيف المعجم المحوسب في مشاريع الحوسبة الرّابع:المبحث 

 ٗٗٔ األفعال الّثالثّية المجّردة في الّمغة العربّيةمعاني تعريف معجم 

 ٗٗٔ أهّم مزايا المعجم

 ٘ٗٔ طرق توظيف قاعدة بيانات المعجم في مشاريع الحوسبة

 ٚٗٔ المحوسبةبعض المؤّسسات العمالقة اّلتي تهتّم بالموارد الّمسانّية 

 هيئة اّتحاد الموارد الّمسانّية 

(Linguistics Data Consortium- LDC) 

ٔٗٚ 

 الجمعّية األوربّية لمموارد الّمسانّية 

(ELRA -European Language Resources Association) 

ٔٗٛ 

 ٛٗٔ مكتب تنسيق الّتعريب بالّرباط )التّابع لأللكسو(

 ٜٗٔ مقتطفات من المعجم المحوسب الفصل الثّالث:

 ٓ٘ٔ مدخل إلى برنامج المعجم المحوسب

األفعال الّثالثّية المجّردة في الّمغة العربّية، معاني آلّية استخدام برنامج معجم 

 شرحا بالّصور

ٔ٘ٓ 

 ٙ٘ٔ مقتطفات من المعجم المحوسب

 ٙ٘ٔ ترميز الوزن

 ٚ٘ٔ ترميز مراجع المعنى

 ٛ٘ٔ معاني األفعال ترميز مراجع سياقات



 ٕٚٔ مالحظات البّد منها

 ٕٛٔ الخاتمة

 ٕٕٓ المصادر والمراجع

 ٕٖٕ المالحق

 ٕٖٕ التّقارير المصّورة

 ٖٕ٘ الجمسات المصّورة

 ٕٓ٘ المقابالت المسّجمة

 ٜٕٙ بالّمغة العربّية ممّخص الّرسالة

 ٕٓٚ بالّمغة االنجميزّية ممّخص الّرسالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ة اجلداول                                  

ّ
 العام

 

 رقم الّصفحة عنوان الجدول

 ٖٜ مٕٛٓٓإحصائّية جويمّية،  (:ٔ-ٔجدول )

 ٙٔٔ األفعال الّثالثّية المجّردة معاني معجم راجعم (:ٕ-ٔجدول )

 ٜٔٔ أوزان الفعل الّثالثي المجّرد، صيغة الماضي مع المضارع (:ٕ-ٕجدول )

 ٜٔٔ (َأَفلَ جدول الفعل ) (:ٕ-ٖ)جدول 

 ٕٓٔ مراجع معاني األفعال اّلتي تّم اعتمادها  (:ٕ-ٗجدول )

 ٕٔٔ (َأَفلَ جدول معنى الفعل ) (:ٕ-٘جدول )

 ٕٔٔ مواجع األمثمة الّسياقّية اّلتي تّم اعتمادها (:ٕ-ٙجدول )

 ٕٕٔ (َأَفلَ ) أمثمة سياقّية لمعاني الفعل الّثالثي(: ٕ-ٚجدول )

 ٕٚٔ بيانات المعاجم القديمة (:ٕ-ٛجدول )

 ٕٚٔ بيانات المعاجم الحديثة (:ٕ-ٜجدول )

 ٕٛٔ خصائص المعاجم المعتمدة، وما اعتمدت عميه من معاجم (:ٕ-ٓٔجدول )

 ٘٘ٔ )َضَرَب( المعاني المقاربة لمفهوم الفعل(: ٖ-ٔجدول )

 ٙ٘ٔ مع المجّرد أوزان الفعل الّثالثي المجّرد، صيغة الماضي(: ٖ-ٕجدول )

 ٚ٘ٔ مراجع معاني األفعال مرّتبة ترتيبا زمنّيا(: ٖ-ٖجدول )

 ٛ٘ٔ مراجع سياقات معاني األفعال وترميزها(: ٖ-ٗجدول )



 
ة باألفعال                            

ّ
 اجلداول اخلاص

 رقم الّصفحة عنوان الجدول

 ٓٙٔ حرف األلف (:ٖ-٘جدول )

 ٔٙٔ حرف الباء (:ٖ-ٙجدول )

 ٕٙٔ حرف التّاء (:ٖ-ٚجدول )

 ٗٙٔ حرف الثّاء (:ٖ-ٛجدول )

 ٙٙٔ حرف الجيم (:ٖ-ٜجدول )

 ٛٙٔ حرف الحاء (:ٖ-ٓٔجدول )

 ٓٚٔ حرف الخاء (:ٖ-ٔٔجدول )

 ٕٚٔ حرف الّدال (:ٖ-ٕٔجدول )

 ٗٚٔ حرف الّذال (:ٖ-ٖٔجدول )

 ٙٚٔ حرف الّراء (:ٖ-ٗٔجدول )

 ٛٚٔ حرف الّزاي (:ٖ-٘ٔجدول )

 ٓٛٔ حرف الّسين (:ٖ-ٙٔجدول )

 ٖٛٔ حرف الّشين (:ٖ-ٚٔجدول )

 ٘ٛٔ حرف الّصاد (:ٖ-ٛٔجدول )



 ٛٛٔ حرف الّضاد (:ٖ-ٜٔجدول )

 ٜٓٔ حرف الّطاء (:ٖ-ٕٓجدول )

 ٖٜٔ حرف الّظاء (:ٖ-ٕٔجدول )

 ٜ٘ٔ حرف العين (:ٖ-ٕٕجدول )

 ٜٛٔ حرف الغين (:ٖ-ٖٕجدول )

 ٕٓٓ حرف الفاء (:ٖ-ٕٗجدول )

 ٕٔٓ حرف القاف (:ٖ-ٕ٘جدول )

 ٖٕٓ حرف الكاف (:ٖ-ٕٙجدول )

 ٕٙٓ اّلم حرف ال (:ٖ-ٕٚجدول )

 ٜٕٓ حرف الميم (:ٖ-ٕٛجدول )

 ٕٔٔ حرف الّنون (:ٖ-ٜٕجدول )

 ٖٕٔ حرف الهاء (:ٖ-ٖٓجدول )

 ٕٗٔ حرف الواو (:ٖ-ٖٔجدول )

 ٕ٘ٔ حرف الياء (:ٖ-ٕٖجدول )

 

 

 

 

 

 



 قائمة المصطمحات العربّية. 

 الّتعريف به المصطمح

 .(Automatization)ة من الكممة األجنبيّ  مشتقّ  مصدر صناعيّ  ي  ه   ْتَمَتةاألَ 

 مقابل ا،آليّ  تنفيذا (ما) ةمهمّ  تنفيذ من تجعل تيالّ  اتالعمميّ  من مجموعة تحديد وهي

 .لمبشر اليدوي نفيذالتّ 

 لتوحيدها معّينة؛ كتابة قواعد حسب ،صياغة معاني األفعال إعادة :نعني بها تنميط البياناتعممّية 

دماجها  .بيانات قواعد بصفتها بعد فيما توظيفها عممّية من يسّهل مّما القائمة؛ في وا 

اريخي لمكممات، ويعتمد عمى بدراسة األصل التّ  وهو عمم تاريخ األلفاظ، حيث يهتمّ  ِاْيُتوُموُلِجي

ة خالل الوثائق والمخطوطات، وتاريخ المجموعات البشريّ ر الكممة من ع تطوّ تتبّ 

 اطقة بهذ  الكممات.النّ 

َنُة المَُّغِويَّة  كتب: مختمفة مصادر من جمعها تمّ  الّمغوّية الّنصوص من ضخمة مجموعة هي الُمَدوِّ
 إلتاحة حاسوبّيا وتخزينها تنسيقها تمّ  مفّرغة، وتمفزيونّية إذاعّية وحصص ومجالت
منها ما و  الستشهادما هو ل منها: متعّددة، ألغراض المستخدمين ق بل من استغاللها

 .الّمغة حوسبة برمجّيات لتدريب هو
تجديد محتوى نظام حاسوبي من حيث الحذف والّتعديل واإلضافة، بما يسمح لهذا هو  التَّْحِيين

 ظام بمسايرة األحداث وتفعيل محتوا .النّ 
حاسوبّية؛ لجعل أي قائمة عمى أّنها قاعدة معطيات، يمكن هي أبسط طريقة  (MySQLلغة )

هي نظام متكامل لتصميم قواعد البيانات في البحث والّتنقيب، وبالّتالي  استخدامها
هذا الّنظام نقوم بتخزين البيانات بشكل  وعبرالحاسوبّية وتصميم إدارتها وتسييرها. 

فّعال ونقوم باسترجاع تمك البيانات بسرعة كبيرة كما ويسهل عممّيات االستعالم عن 
 هذ  البيانات، وتقديم معمومات إحصائّية حول البيانات التي قمنا بتخزينها.

البيبميوغرافيا 
(Bibliography ) 

وهي تخّصص عممي يتعامل  ،ني )كتابة الكتب(، حرفّيا تعبيبميوجرافيا عن اليونانّية
 .من الّناحية الّتقميدّية مع الّدراسة األكاديمّية لمكتب كونها أشياء ذات طبيعة ثقافّية

 وسماته مفهوم كلّ  ولخصائص معّين، مجال لمفاهيم وصوري صريح وصف هي ِبِصَفة َعامَّة اأُلْنُطْوُلوْجَيا
 هذا من انطالقا نبني أن نستطيع اليوبالتّ  سمات، هذ  عمى المفروضة ولمقيود
 .الميدان لهذا ةدالليّ  شبكة أو ةمعرفيّ  قاعدة الوصف

ْوَرَنة  دقيقا تمثيال لتمثيمه استنباطي نظام عمى يطّبق إجراء :هي ،مذجةالنّ  أو ورنةالصّ  َأْو النَّْمَذَجة الصَّ
 .ةخاصّ  ةترميزيّ  لغة بواسطة



 لتقاربها وفقا معا وتجميعها الكممات بجرد يقوم مرجعي عمل هو العام: استعماله في الَمَكاْنز
 عكس وذلك  (،األحيان بعض في اتوالمتضادّ  المترادفات عمى يحوي) الليالدّ 

 .األفبائيّ  ترتيبا بةمرتّ  لمكممات تعريفات لنا  ميقدّ  الذي المعجم أو القاموس
 أو فيديو، أو صوتا أو صورة أو انصّ ) بيعيالطّ  شكمها من المعمومات تحويل يه ةنَ مَ الّرقْ 

 أو ةاإللكترونيّ  األجهزة تستطيع مّ ث ومن ةرقميّ  بيانات إلى ...(، كهربائية إشارة
 .تبادال أو تخزينا أو معالجة معها، عاملالتّ  ةالحاسوبيّ 

 بواسطة اآليّ  تنفيذا (ما) ةمهمّ  تنفيذ من تجعل تيالّ  اتالعمميّ  من مجموعة تحديد هي ةبَ سَ وْ الحَ 
 باستعمال ميكنة هي الحوسبة أنّ  بمعنى) لمبشر اليدوي نفيذالتّ  مقابل الحاسوب،
 .(آخر جهاز أيّ  وليس الحاسوب

نجاز تصميمهو  الذََّكاُء االْصِطَناِعيّ   .ّيةالفكر  البشر قدرات تحاكي ةحاسوبيّ  أنظمة وا 
 مِ جَ عْ ة المُ بَ سَ وْ حَ 
 

 تتعامل ةآليّ  برامج لتصميم زمةالاّل  ةالحاسوبيّ  واإلجراءات ةظريّ النّ  األطر تحديد هي
 .تركيبا أو تحميال المعجم مع

 

 

 

 

 

 

 

 



 -إن وجدت–لمصطمحات اإلنجميزّية واختصاراتها قائمة ا

 الّتعريف به المصطمح

 Semantic Dispersion تشّتت دالليّ 

 Linguistics الّمسانّيات
 Computational Linguistics- CL الّمسانّيات الحاسوبّية

 Natural Language Processing- NLP معالجة الّمغة الّطبيعّية آلّيا
 Artificial Intelligence- AI الّذكاء االصطناعي

 Analysis الّتحميل
 Synthesis الّتركيب

 Machine Translation الّترجمة اآللّية

 Automatic correction- Check الّتدقيق اآللي
 Automatic spelling correction الّتصحيح اإلمالئي
 Automatic Grammar Check الّتصحيح الّنحوي

 Automatic Diacritization الّتشكيل اآللي
 Automatic summarization الّتمخيص اآللي

 Optical Character Recognition- OCR الّتعرف اآللي عمى الخط المكتوب

 Speech Recognition الّتعرف اآللي عمى الكالم

 Speaker Recognition والّتعرف اآللي عمى المتحّدث

 Speech synthesis الّتوليف اآللي لمكالم
 Automatic Lexicon Generation الّتوليد اآللي لممعجم

 Modelization نمذجة

 Lexical Level المستوى المعجمي

 Morphological Level المستوى الّصرفي

 Syntax Level  المستوى النَّحوي 

 Semantic Level المستوى الّداللي

 Phonetics Level المستوى الّصوتي

 Lexicology عمم المعاجم

 Lexicography عمم صناعة المعاجم
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مباركين، عمى أتمِّ  وسالما   ووهَب من الت وفيق، وصالة  ، ةن  مالمن  حمدا هلل عمى ما َأجزل

  وبعد ،األطهار، وصحبه األخيار ، وعمى آلهرسمه

، بل لعم ها من أهم  فروعها، ات الت طبيقي ةمن فروع الم ساني   ة فرعا  ات الحاسوبي  تعد  الم ساني  
عمم يبحث في كيفي ة االستفادة بمختمف الط رق من قدرات الحاسوب في تحميل الم غة  وهو

 ومعالجتها وتعميمها وتعم مها، ومحاكاة قدرة اإلنسان في الت عامل مع الم غة الط بيعي ة. 

ة ات الحاسوبي  الم ساني   مجاالت   أم ا عمم المعجم الحاسوبي  فبدأ في البروز كمجال من
المعجم  أْتَمَتةحينما عقدت عد ة ورش عمل ومؤتمرات، وأجريت بحوث مشتركة تتحد ث عن 

م الماد  قييس المعجمي  والت     ها.تي تعالجة ال  ، والمعاجم اإللكتروني ة، وذلك نتيجة تضخ 

من  نابعة   في العصر الحديث، ليست مشكالت   ةالعربي   ها الم غة  ه  واج  تي ت  ال   إن  المشكالت  
ها عالمي ة، وفي طميعت   وأوضاع   من أحوال   وعممي ة، متول دة   ثقافي ة   نفسها، بل هي مشكالت   الم غة  

مة المهم ات في مقد   متعد دة   من جوانبَ  العربي ة   الم غة   في خدمة   الحوسبة   ي إدخال  أت  العولمة. يَ 
    .المتسارع العالمي   الت قني   نا الت طورَ لتواكب لغت   ؛ةح  والممرة المعاص   ،العممي ة

ات الحديثة ضرورة من ضرورات مواكبة الت طور المعرفي  إن  مسعانا لمعالجة الم غة بالت قني  
قرار الم غة العربي ة حامال  دقيقا  لمبحوث العممي  العالمي    ب من ا التزاما  حتمي ا  بإيجادة. وهذا يتطم  ، وا 

ة الوصول إلى شاطئ األمان في عالم الغد . وال شك  أن  الوسيمة تخطيط لغوي  يتيح لم غة العربي  
ها ائم تطو ر لمغتنا هي اإلفادة من الحاسوب وعمومه الد   المثمى لموصول إلى تخطيط عممي  

  ها.وجديد

ينتمي  ،ة"العربيّ ة المجّردة في الّمغة معجم محوسب لمعاني األفعال الّثالثيّ ": إن  مشروعنا
 عميها.  حاسوبي ة   ة، وأداة فع الة إلنجاز تطبيقات  إلى هذا الميدان الحيوي  بالن سبة لم غة العربي  

، في معجم لسان العرب أو (ما)كم يمزم من الوقت والجهد لمبحث عن كممات   ،رولنتذكّ 
 تاج العروس أو غيرهما. 
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أصبحكاضحان بناءنلعٌمو أنٌ، سبؽذكره، عربٌيعمىما إلىمعجـ الحاجة فيأمٌس نا
العربيٌ الٌمغة مفردات لمعاني مقدٌمحكسب كفي األة، القديـ،فعاؿمتيا تراثنا بو يزخر ما رغـ

ة.كالحديثمفمعاجـلٌمغةالعربيٌ

يأتيجمعىذهاألفعاؿفيمعجـمحكسبحاجةطبيعٌيةكممٌحة،متأتٌيةمفحقيقةالٌمغة،
استعماالتيا؛ أكجو عمىظبلؿ الٌضكء كيمقي يكثٌقيا، مرجع إنجاز كضركرة بالمفردات؛ كغناىا

المختم معانييا السٌيما كالمغايرة–فة لـ-الممكنة المتخٌصصالكقكؼعمىما لغير يسمح مٌما
يحطبومفأسرارىذاالجزءمفالٌمغة.

فإٌف بذاتو؛ مفمعنىاالسـ،فإفكافمرجعاالسـمحٌددا تشٌعبا مدلكؿالفعؿأشٌد إٌف
ذلؾفركعتحديدمرجعالفعؿيتضافرعمىصيغتو،كمايتعٌمؽبومفأسماءكحركؼ؛فينتجعف

تصٌكرىا يمكف ال .(ُ)معنكٌية أٌنيا األفعاؿ يمٌيز ما أبنيةكأكثر القكطٌية: ابف يقكؿ أفٌ، "اعمـ
يستدؿعمىأكثرعمـ كبعمميا أبنية، العمماء كبذلؾسٌمتيا الكبلـ، األفعاؿأصكؿمبانيأكثر

.(ِ)القرآفكالٌسنة،كىيحركاتمتقٌضيات"

  ٌة الٌدراسة:أىميٌ  -الأك 
تي أىمٌية ىذه الٌدراسة في ككنيا تمٌيزت عف سابقاتيا بأٌنيا جمعت بيف الٌنظرية تأ

 كالٌتطبيؽ العممي، حيث اشتممت عمى الخطكات التٌالية:
 جردلؤلفعاؿالٌثبلثٌية،باالعتمادعمىالمعجـالكسيط. -
 حصرالمعانيالمختمفةلكٌؿفعؿمفقائمةاألفعاؿاٌلتيقمنابجردىا. -
دلالمدٌكناتالٌرقمٌية؛الستخبلصاألمثمةاٌلتيتمٌثؿبطريقةبسيطةكٌؿمعنىاستخداـإح -

 مفمعانياألفعاؿحسبالٌسياقاتالممكنة؛لكيتككفاألمثمةكاقعٌية.

 

                                                           

الكٌىاببُ) أحمدعبد كأكجواستعماليا، معانييا أٌمياتاألفعاؿ، معجـ بيركت،( دارالغرباإلسبلمي، كير،
 بتصٌرؼ.َُـ،ص:ُٕٗٗ،ُ،طُج
ـ،ص:ُّٗٗ،ِق(،تحقيؽ:عميفكده،مكتبةالخانجي،القاىرة،طّٕٔ-كتاباألفعاؿ،ابفالقكطٌية)(ِ)
ُ.
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 أسباب اختيار المكضكع: -اثاني 

يتمٌثؿ الٌسبب الٌرئيس الختيار ىذا المكضكع في أحقٌية الٌمغة العربٌية دخكؿ مجاؿ 
 ة؛ لتناؿ نصيبيا مف الحكسبة، كفيما يمي تكضيح بعض األسباب األخرل:الٌتقني

تأٌخرالعربمفتناكؿالجانبالٌدالليفيحكسبةالٌمغةالعربٌية،كاٌلذممرٌدهإلىالٌنقص -
 الفادحفيمكاردىاالٌمسانٌيةالمحكسبة،كمفبيفىذهالمكاردمعجـالمعانيالمحكسب.

-  يعتمدكفعميو؛إلنجازتطبيقاتكأنظمةحاسكبٌيةمتطٌكرةسيكٌفرلممختٌصيفمكردان حيكٌيان
مف لممستخدـ كاسعة أرضٌية كتكفير الٌنصكص، تحرير عمى كالمساعدة العربٌية، لٌمغة

 خياراتمختمفةلمعانياألفعاؿالٌثبلثٌيةكسياقاتياالممكنة.
-  الٌمغة تعانيمنيا الٌثغراتاٌلتي مف كبيرة لثغرة سٌدا الحكسبةسيككف فيمجاؿ العربٌية،

 الٌمغكٌية.
 راسة:أىداؼ الدٌ  -ثالثا 

 يمكف حصر أىداؼ ىذه الٌدراسة فيما يمي: 
نٌصٌيةولؤلفعاؿالٌثبلثٌيةالمجٌردة. -  إعدادقاعدًةبياناتو
 حصرالمعانيالممكنةلمفعؿ. -
يجادبدائؿممكنةلمفعؿ. -  بيافمعنىالفعؿفيسياقاتتكٌضحمعناه،كا 
 لعمؿإلنجازمعجـمحكسبلمعانياألفعاؿالٌثبلثٌيةالمجٌردة.تييئةا -
 جمعكٌؿمايتعٌمؽبالفعؿمفمعافمختمفةفيسياقاتمعاصرة،تمٌثؿالكاقعالٌمغكٌم. -
حيثتستقىىذه - فعؿ، معانيكٌؿ مف معنىمغاير حيكملكٌؿ كمثاؿ تخصيصجممة

 اإللكتركنٌية.األمثمةمفمدٌكناتحاسكبٌيةمتاحةعمىالٌشبكات
 راسة:منيج الدٌ  -رابعا 

اٌتبعنا في ىذه الٌدراسة المنيج الكصفي الٌتحميمي االستقرائي لكممات المعجـ الكسيط، 
حصاء األفعاؿ الٌثالثٌية المجٌردة كاالقتصار عمييا. حيث تضٌمف منيج البحث مستكييف، ىما:  كا 

كتبالمستكل الٌنظرم - في الٌدراسات تتٌبع فيو ـٌ ت كقد المعجمٌييف،: كالٌصناعة التٌأليؼ
بالمعاجـ إلكتركنٌيةمختٌصة مفالمسؤكليفعفمكاقع مععدد مقاببلتتسجيمٌيةن كأجرينا
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تكاصمنامع االٌطبلععمىالمشاريعالمنجزة،كالٌتجاربقيداإلنجاز.كما المحكسبةقىٍصدى
مقاببلتأخرلتضٌمنتمشركعأنطكلكج الٌمغةالعربٌية،كذلؾجامعاتخارجٌية؛كسٌجمنا يا

مكاقعإلكتركنٌية كتتٌبعنا المصطمحالمعجمٌي. بمقاببلتخاٌصةمسٌجمةحكؿإشكالٌية قمنا
مف فييا جاء ما أىـٌ بترجمة قاـ حيث كفرنسٌية؛ انجميزٌية معجمٌية لمؤٌسسات رسمٌية

اإلىالعربٌية،األستاذالٌنصكصاالنجميزٌيةإلىالعربٌية،كمفالفرنسٌيةإلىاالنجميزٌيةكمني
 .اليادم شريفيالٌدكتكر

الٌنماذجالٌتطبيقٌيةلصناعةمعجـمعانياألفعاؿالٌثبلثٌية:المستكل الٌتطبيقي - كفيوتناكلنا
ككفؽ ألفبائٌيا، ترتيبا كالفصكؿ، األبكاب حسب األفعاؿ بتصنيؼ قمنا كقد المحكسب،

لوعمىبرنامج كىيMicrosoft Excelالجدكؿالمعٌد أعمدة، إدراجتسعة ـٌ حيثت ،
 كالتٌالي:

 رقـالفعؿ.العمكد األٌكؿ: .ُ
 الفعؿ.العمكد الثٌاني: .ِ
 .بصيغتيالماضيكالمضارعكزفالفعؿ العمكد الثٌالث: .ّ
 نكعالفعؿمفحيثالٌمزكـكالٌتعٌدم. العمكد الرٌابع: .ْ
 عددالمعاني. العمكد الخامس: .ٓ
 معانيالفعؿ. العمكد الٌسادس: .ٔ
 مرجعالمعنى. د الٌسابع:العمك  .ٕ
 األمثمةالٌسياقٌية. العمكد الثٌامف: .ٖ
 مراجعاألمثمةالٌسياقٌية. العمكد التٌاسع: .ٗ

الٌنقاطأمٌ في تتمٌثؿ كاضحة، آلٌية يعتمد منيجا فاتٌبعنا المعاني؛ استقاء كيفٌية عف ا
استخبلصيامفخبلؿالعمؿالٌتطبيقيفياستبلؿمعاني ـٌ األفعاؿمفالمعاجـالتٌالية،كاٌلتيت

المتنٌكعة.
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 :آلٌية استخالص معاني األفعاؿ -
يمكف تكصيؼ آلٌية العمؿ مف خالؿ استخالص معاني األفعاؿ أثناء جردىا مف 

 مصادرىا المتنٌكعة، متمٌثمة في الٌنقاط التٌالية:
 نعيدصياغةالٌسياؽالمطركحفيالمعاجـبمايتبلءـكمعجمناالمحكسب. -
ةمنيجيٌأكالمعجـةبييكميٌخبلؿاإلعدـ،تمخيصو،المعنىاختيارةقضيٌعمىنحرص -

 .العمؿ
كتكحيد - كىيكمًتيا، تنظيمىيا نعيد ـٌ ث المختمفة، المعاجـ مف األفعاؿ معاني باستبلؿ نقكـ

معٌينة قكاعد كفؽ كذلؾ الٌمغكٌية؛ المعمكمات فقداف عدـ عمى الحرص مع البيانات
 تعٌدبحٌدذاتياتكصيفا.)مكاصفات(،كىذهالعممٌية

المعجـفيبعةالمتٌةالعمميٌ - إعادةبمعنى،البيانات تنميطىتسمٌ،المعانيجردكىي
دماجيالتكحيدىا؛نةمعيٌكتابةقكاعدحسبنقصدهماكىذاصياغتيا، ؛مٌماالقائمةفيكا 

 .بياناتقكاعدبصفتيابعدفيماتكظيفياةعمميٌيسٌيؿ
نعتمدفيمعجمناصيغة - الغائب؛ بغيرالمعتمدةالمعاجـفيجاءتفإفالٌضميرالمفرد

إذاجاءتالٌصيغةلمٌضميرالمخاطب،ذلؾحٌكلناىاإلىمايناسبصيغةمعجمنا.بمعنى
.(ُ)"أىبىٍأتىوي ًبسىٍيـو ضميرالغائب،مثؿ:"إلىأعدناصياغتيا  فنقكؿ:أىبىأىهيًبسىٍيـو

إذاكردتصيغةالفعؿفيزمفآخر،نرٌدهإلىالٌزمفنعتمدفيمعجمناالٌزمفالماضي،ف -
" ٍربي العىٍقرىًب ًبًإٍبرىًتيىا، كىًىيى تىٍأبيري الماضي،مثؿ: : ضى : األىٍبري أىبىرىتٍ.(ِ)"أىبىرى :بيرىقٍالعىفنقكؿ:

بىتٍ رى "ايىتًرىبٍإًبًضى مثؿ: ككذلؾ ٍدًكًه، أىٍم يىسٍ . فه يىٍأًبزي ًفٍي عى : ييقىاؿ: فيالى تىًرٍيحي سىاعىةن، أىبىزى
يىٍمًضٍي سىاعىةن  ٍىسىاعىةن.(ّ)"كى مىضى سىاعىةن،كى ٍدًكًه:ًاٍستىرىاحى ًفٍيعى فه فيبلى فنقكؿ:أىًبزى

                                                           

آبادمركزيفمحمدبفيعقكبالفيمجدالدٌ:اكفؽأكائؿالحركؼ،تأليؼترتيباألفبائيٌاب(القامكسالمحيطمرتٌُ)
:افعي،راجعوكاعتنيبويخأبكالكفانصراليكرينيالمصرمالشٌحةكعميياتعميقاتالشٌ(،نسخةمنقٌقُٕٖ-)

 .ِٗص:ـ،ََِٖ)د.ط(،،دارالحديث،القاىرة،اميكزكرياجابرأحمدأنسمحمدالشٌ
كتابالعيفمرتٌِ) تصنيؼا( عمىحركؼالمعجـ، الفراىيدمبا ترتيبكتحقيؽقَُٕ-)لخميؿبفأحمد ،):
 .ُٓص:،ـََِّ،ُط،ُـ،لبناف،،ة،بيركت،دارالكتبالعمميٌكتكرعبدالحميدىنداكمالدٌ
 .ِٓ/ُ(نفسو:ّ)
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كردت) - "أىمٍ إذا مثؿ: كنكتبالمعنىمباشرا، نثبتيا، ال المعنى، فيصيغة فه ( كىأىبىرى فيالى
مىبىوي  مىٍيًو، أىٍم: غى فيبلى(ُ)"عى مىبىوي.فنقكؿ:كىأىبىرى مىٍيًو:غى عى  فه

،كالنمتفتإلىالٌزيادةفييا،أكإلىفقطنستقيمفالمعاجـمعانياألفعاؿالٌثبلثٌيةالمجٌردة -
مىٍت ًمٍف أىٍىمىيىامشتٌقاتيا؛فالٌزيادةمثؿ:" : خى تىأىبَّدىٍت الدَّاري ...، كى فه ،كاالشتقاؽ،مثؿ:(ِ)"تىأٌبدى فيالى

حُّشي أىبىدى بالمكاف...، كالتَّأى " ،كالنمتفتإلىالتٌأٌبد؛أىبىدى بالمكافنانعتمدالفعؿفإنٌ،(ّ)"بُّدي: التَّكى
 .المشتقاتياالمجٌردةةبلثيٌ،كنحفبصددمعانياألفعاؿالثٌأىبىدى مفمشتقاتالفعؿوألنٌ

إذالحؽالفعؿالٌثبلثيالمجٌردضميردكفالتٌأثيرفيككنوزمناماضيا،أكضميراغائبا، -
 ،فإٌننانأخذهكماىكدكنماتغيير؛فيكيناسبالٌصيغةفيمعجمنا.(ْ)"أىبىدىٍت البييمةمثؿ:"

نختارالٌصيغةاألكضحمفبيفعٌدةصيغكردتفيالمعاجـلمفعؿاٌلذمأعطىالمعنى -
" مثؿ: لمٌتكرار، منعا نفسو؛ ـٍ يىٍبرىٍحوي الٌداللي لى ـى ًبًو كى في(ٓ)"أىبىدى ًبالمىكىاًف: أىقىا حيثجاء ،

ـى القامكس:" نعتمدالمعنىاألكفى،كىكماذكرهالٌمساف،(ٔ)"أىبىدى ًبالمىكىاًف: أىقىا ـى ًبًو ؛حينئذو أىقىا
ـٍ يىٍبرىٍحوي  لى  ،عمماأٌفالٌمسافأقدـزمنانمفالقامكس.كى

أٌماإفصادفنامعنىلمفعؿفيمعجـمعاصركردبصيغةأكضحمٌماجاءفيمعجـأقدـ؛ -
حَّشى فإٌننانعتمدىا،مثؿماجاءفيالقامكس:" ٍؿ: تىكى أىبىدى: ،كجاءفيالكسيط:"(ٕ)"أىبىدى الرَّجي

حَّشى كىًاٍنقىطىعى عىف النَّاسً  ليذهاآللٌيةنعتمدماجاءفيالكسيطبإضافة،"...(ٖ)"تىكى ؛فتبعا
 كىًاٍنقىطىعىعىفالن اًس"،كمثموكثير.

                                                           

 .ُٓ/ُ:العيف(ُ)
 .ِٓ/ُ:نفسو(ِ)
اإلفريقيّ) األنصارم منظكر ابف مكـر بف محمد الفضؿ أبي الٌديف جماؿ العبٌلمة لئلماـ العرب، لساف )
،عبدالمنعـخميؿإبراىيـ:راجعوك،عامرأحمدحيدر:ؽعميوككضعحكاشيوق(،حٌققوكعمٌُُٕ-مصرم)ال

 .ُٖص:،ـََِّ،ُط،ّـ،فدارالكتبالعممٌية،بيركت،لبنا
 .ُٖ/ّ(نفسو:ْ)
 .ُٖ/ّ(نفسو:ٓ)
 .َّ:المحيط(القامكسٔ)
 .ُٖ/ّ:لسافالعرب(ٕ)
ـ،ص:َُُِ)منٌقحة(،ٓةالعربٌية،مكتبةالٌشركؽالٌدكلٌية،مصرالجديدة،طالمعجـالكسيط،مجمعالٌمغ(ٖ)
ُ. 
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: "نانقكـبدمجيافيسطركاحد،مثؿ:؛فإنٌمتقاربةكأمترادفةيالفعؿمعانجاءتإذا - أىبىسى
يىكيٍكفي تىٍرًكٍيعان. كىالى تىٍأبىٍسنىوي ... أىٍم: الى تىميٍموي، كىايٍعؼي عىٍنوي، ...  : يىكيٍكفي تىٍكًبٍيخان، كى األبسي

رى "كفيالقامكس:،(ُ)"كأىبىسىوي أىٍبسان: ذلَّمىوي  وي، كى بَّخى قىابىمىوي أىبىسىوي: كى بىسىوي، كى نان: حى كَّعىوي. كأىبىسى فيالى
قَّرىهي  حى غَّرىهي، كى صى ٍكه، كى :.كبالتٌالي(ِ)"ًبالمىٍكري ب خىأىبىسى اقى،كىسىبىحى،كىفٍاعىفىعى،كىـىالى،كىعىك رىكى،كى بىؿى

غيرمتقاربة؛فإ فكانتىناؾمعافو .كا  ذىل ؿى ،كى ق رى ،كىحى غ رى ٍكه،كىصى ٌنناندمججميعىذهًبمىٍكري
 ؿالقائمةدكفجدكل.قًثٍكندرجيافيسطركاحد؛حٌتىالنيالمعاني

ذكرمصادرالفعؿاٌلتيتؤٌدمالمعنى - ارتأينا لذا يختمؼمعنىالفعؿباختبلؼمصدره؛
كتابتيامعالفعؿ، ـٌ فجاءتفيأكثرمفمعجـ؛فإٌننانقكـبجمعياكمفث مثؿ:نفسوكا 

: أىبىرى " ٍرعى  النٍَّخؿى  أىبىرى بىارىة كىالزَّ بىارنا كاً  يىٍأًبريهي أىٍبرنا كىاً  (ّ)"يىٍأبيريهي كى أٌما إلىال، تؤٌدم التي مصادر
ى، معنىالفعؿ؛فإٌنانثبتيافيسطرمستقٌؿ.مثؿ:"اختبلؼ أىبىزى ... أيبيكزنا: ًاٍستىرىاحى ثيَـّ مىضى

ةكىأىبىزى ... أىٍبزنا: ليغىةه ًفٍي ىىبىزى ًإذىا   .(ْ)"مىاتى ميغىافىصى
- " مثؿ: المعاجـ. في جاء لما كفقا كالمضارع الماضي في الفعؿ عيف حركة أىبىدى نضبط

تىٍأًبد ٍحشي تىٍأبيد كى (. كىأىبىدىٍت الكى ،(ٓ)"ًبالمىكىاًف )فىعىؿى تأتيبكزف)فىعىؿى )تىٍفعيؿ،كتىٍفًعؿ(.بمعنىأبىدى
فإفلـتحٌرؾعيفالفعؿفييفعيؿ كيفًعؿ كما(. حركة،كنتركيا ليا أممعجـ،النرسـ

 ىي.
تىكىحَّشإذاكردالفعؿغيرمضبكطالعيف،مثؿ:" - ، كى : غىًضبى ؛فيذايعنيأٌنو(ٔ)"كىأىبدى كىفىًرحى

فيالمعاجـمرة يجكزفيوالكجياف:فتحعيفالفعؿككسره.عممابأٌفالفعؿنفسو،قديىًردي
 ما العيف؛ بكسر كأخرل العيف، "بفتح مثؿ: قكلىنا. أىبىدىٍت البييمة تأبيد كتأًبد أىٍم يؤٌكد

: تىكىحَّشى  ؿي حَّشىٍت. كأىًبدى الرَّجي  .(ٕ)"تىكى

                                                           

 .ِٓ/ُ(العيف:ُ)
 .ُّ:المحيط(القامكسِ)
 .ّ/ْ:لسافالعرب(ّ)
 .ّٔٓ/ٓ:نفسو(ْ)
 .ُٖ/ّ:نفسو(ٓ)
 .َّ:القامكسالمحيط(ٔ)
 .ُٖ/ّ:لسافالعرب(ٕ)
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أىبىرى إذاتكٌررالمعنىالٌصيغةنفسيافيأكثرمفمعجـ؛فإٌننانبٌيفذلؾفيالمرجع،مثؿ:" -
ٍبزً  ك"(ُ)"الكىٍمبي أىٍطعىمىوي )اإًلٍبرىةى( ًفٍي الخي ٍبزً أبىٍرتى الكى . : ًإذىا أىٍطعىٍمتىوي اإًلٍبرىةى ًفٍي الخي ،(ِ)"ٍمبى

ٍبًز.كنكتبفي :أىٍطعىمىوياإًلٍبرىةىًفٍيالخي الكىٍمبي :الٌصحاحكالٌمساف؛جع المعنىمر فنقكؿ:أىبىرى
 أمكردفيالمعجميف.كماقمناإٌفصيغةمعجمناىيلممفردالغائبفيالٌزمفالماضي.

ٍربي العىٍقرىًب ًبًإٍبرىًتيىا، كىًىيى تىٍأبيري "جاءفيالعيف:مانتجٌنبالٌتكرارمثؿ - : ضى : األىٍبري .(ّ)"أىبىرى
بىٍتوي ًبًإٍبرىًتيىا أبىرىٍتوي تىٍأبيريهي كتأًبريهي ":سافكفيالمٌ رى : لىدىغىٍت ،"(ْ)"أٍبرنا: لىسىعىٍتوي أىٍم ضى كىأىبىرىٍت العىٍقرىبي
ًتيىا.؛فنقكؿ:أىبىرىتٍ(ٓ)"ًبًإٍبرىًتيىا لىدىغىٍتًبًإٍبرى لىسىعىٍت،كى بىٍت،كى رى :ضى  العىٍقرىبي

اجتيادا - يبقى ذلؾ ألٌف نكرده؛ ال المعجـ في إضافٌيان عممٌيان كتكضيحان تفسيران كجدنا إذا
ٌنمانكثؽالمعنىالٌمغكم. شخصٌيامفالمؤلؼ،كنحفلسنابصددتكثيؽالمعنىالعممي،كا 

القامكسمعنى" أكرد : لىدىغىٍت ًبًإٍبرىًتيىا؛كى مثؿ: فنقكؿ:(ٔ)"ذىنىبىيىا طىرىؼى  أىٍم: أىبىرىٍت العىٍقرىبي ،
ًتيىا، :لىدىغىٍتًبًإٍبرى  .فقطكىأىبىرىٍتالعىٍقرىبي

- " مثؿ: نفسو، بمعنىالفعؿالمزيد يأتيأحيانا الفعؿالمجٌرد أٌف فيالمعاجـ كىأىبدى الحظنا
حَّش. كتىٌأبَّ  تىكى ، كى : غىًضبى حَّشكىفىًرحى (ٕ)"دى: تىكى لمفعؿ آخر كمثاؿ العيف:أىبىسى ، في كرد ،

ٍكه" "(ٖ)"كأىبٍَّستيوي تىٍأًبٍيسنا: ًإذىا قىاىبىٍمتىو ًبمىٍكري القامكس: كفي قىابىموي ، بىسىوي كى نان: حى كأىبىسى فيالى
ٍكه كافالفعؿالمجٌرد(ٗ)"ًبالمىٍكري إذا الخصكصتكٌضحما ،كلـنعثرعمىأٌيةدراسةبيذا

 يأتيبمعانيالفعؿالمزيدنفسيا.

                                                           

ص:،ـََِّ،دارالحديث،القاىرة،فبكربفعبدالقادرالٌرازمدب(مختارالٌصحاح،لمٌشيخاإلماـمحمُ)
ُُ. 
 .ٓ/ْ:لسافالعرب(ِ)
 .ٓ/ْ:نفسو(ّ)
 .ٓ/ْ:نفسو(ْ)
 .َّ:المحيط(القامكسٓ)
 .َّ:نفسو(ٔ)
 .َّ:نفسو(ٕ)
 .ِٓ/ُ(العيف:ٖ)
 .ُّ:المحيط(القامكسٗ)
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في - جاء مثؿما تركيب. دكنما بمعنىالفعؿنفسو الفعؿمرٌكبا مجيء فيالمعاجـ كرد
مىٍيًو أىبىدان: غىًضبى الٌمساف:" ًبد كأىًمد كىعىًبد كىأىًبدى عى ًمد، ككى بىدنا ككى بىدنا كىأىمىدنا عى كى مىدنا كى كى ،كفي(ُ)"كى

:القامكس:" ، أىبدى كىفىًرحى حَّشى  غىًضبى تىكى (،كفيمثؿىذهالحالةنثبتكؿمعنىفيسطر2")كى
اباقيالمعاجـمٌأ،بكسرالعيفكركدالفعؿدعمىفلناأفالقامكسأكٌبيٌي؛كذلؾلمستقؿٌ

الفعؿبالمعنىنفسوسكاءكافمتعدٌفأكٌ سنرلفيمعانيالفعؿأـالزمانياندتكركد كما
 (.أىًبدى )

ا - كرد فيأكثرمفمعجـنفسولفعؿإذا مثؿ بدمجيا. نقكـ معانيمختمفة؛ العيف:بعٌدة
يىٍمًضٍي سىاعىةن " ٍدًكًه؛ أىٍم: يىٍستىًرٍيحي سىاعىةن، كى فه يىٍأًبزي ًفٍي عى : يقاؿ: فيالى كفيالقامكس:،(ّ)"أىبىزى
مىاتى ميعىافىصى " ى، كى ٍدًكًه، ثيَـّ مىضى : ًاٍستىرىاحى ًفٍي عى (ْ)"ةن أىبىزى اإًلٍنسىافي اً، : أىبىزى احىرىتىسٍفنقكؿ:
 .ةنصىافىعىمياتىمىكى،ةناعىىسىضىمىكى،ةناعىسى

ذكرىايجدرلمعاجـاٌلتينستقىمنياالمعانينكاجوبعضالقضايااٌلتيمفخبلؿدراستناا -
ذىإًزىبىىىيٍفًةهغى:ليأىبىزى يىٍأًبزي أىٍبزنا"ىنا،مثؿ:كردفيالٌمسافمعنى ةن ميغى اتىمىا كفي،(ٓ)"افىصى

ةاتىى،كمىضىمىـ ،ثيهًكًدٍعىيٍفًاحىرىتىسٍ:اًأىبىزى اإًلٍنسىافي "القامكس: فبحثناعفمعنى؛(ٔ)"ميعىافىصى
(كممتيفمختمفتيففيالمعنىحيثإ(فكجدناالغىفىصى (،ك)عىفىصى كٌؿمف) ٌفكممة)عىفىصى

 نىوي "كردتفيالقامكس: ننا: أىٍثخى (ٕ)"ًفٍي الٌصرىاٍع. كىعىفىصى يىدىهي: لىكىاىىاعىفىصى فيالى كممةأمٌ، ا
) أىهي "فيالقامكسبمعنى:فكردت)غىفىصى معنىلماذاكردتالكممتاف،كبيذاالنعمـ(ٖ)"فىاجى

نفسو؟ لمفعؿ داللة ليما كىؿ بالفعؿ، أنٌخاٌصة مختمفافأـ معنياف خطآف؟يما ىما أـ
 ؟مطبعياف

 
                                                           

 .ّٖ/ّ:لسافالعرب(ُ)
 .َّ:المحيطالقامكس(ِ)
 .ِٓ/ُ(العيف:ّ)
 .ُّ:المحيط(القامكسْ)
 .ّٔٓ/ٓ:لسافالعرب(ٓ)
 .ُّ:المحيط(القامكسٔ)
 .ُُُْ:نفسو(ٕ)
 .ٕٔ/ٕلسافالعرب:كينظر:.ُُٔٗ(نفسو:ٖ)
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 راسة:صادفتنا أثناء الدٌ  تيعكبات الٌ الصٌ  -خامسا 
لـينضجعمـالٌصناعةالمعجمٌيةعندالعرببعد،فغالبٌيةالمعاجـالعربٌية،كأخٌصالقديمة -

منيا،بالٌرغـعفككنيامعاجـمكسكعٌيةقٌيمةبمحتكاىا،غزيرةبمعارفيا،إاٌلأٌنيالـتسر
نكربراعةالعربفيعمـعمىمنيجكاضح،أكأسسمعجمٌيةثابتة،كاليستطيعأحدأفي

المعاجـ؛لكٌنيـأتقنكاىذاالفٌفدكفعمـمسبؽليـفيالٌصناعةالمعجمٌية.كماكردإلينا
أف يحاكؿ كاف فمعظميـ المعجمٌية؛ مناىجيـ فيرسـ لمٌسابقيف مجيكداتمضنية ىي

ترتيبيستجٌدعفسابقيومنيجانجديدانفيعرضالمعارؼ،أكفيطريقةالٌتصنيؼ،أك
المداخؿالمعجمٌية.أٌماالمعاجـالحديثةفسارتعمىنيجالقديـ،مٌمايدفعناإلىسٌدىذه
الٌثغرةبالحٌثعمىأىمٌيةكلكجعمـالٌصناعةالمعجمٌية،ككضعالمقاييسالعممٌيةلو،كلما

 ييستجٌدمفمعاجـ.
الٌصعكباتاٌلتيكاجيتنافيىذاالمجاؿ،إشكالٌيةتع - ٌددالمصطمحالمعجمي؛مٌماكمفأىـٌ

اٌلتي بالمعارؼ ليخرج المناسب؛ المصطمح التٌنقيبعف في الباحث كقت إىدار يسٌبب
يريدىاتحتعناكيفمحٌددة؛كقدكجدناأسماءنكثيرةنلمسٌمىكاحد،كمرٌدذلؾإلىاختبلؼ

المتخٌصصيففييا،كاختبلؼ ثقافاتيـ.الٌترجمة.كتبقىإشكالٌيةالمصطمحمرتبطةبجيكد
في كالمتخٌصصيف الميتٌميف مف نرجك لذا قائمة؛ زالت ال إشكالٌية المصطمح كترجمة

 المعجمٌيةالكقكؼعمىتكحيدىذااألمر؛لحٌؿىذهالمعضمة.
الٌتصنيؼ، - طرؽ المناىج، تعٌدد كبالتٌالي المدارسالمعجمٌية؛ تعٌدد الٌصعكباتكذلؾ مف

المعجمٌية، كمعنىكتنٌكعترتيبالمداخؿ كالمنيج، بيفالمدرسة، دقيقان فرقان دكفأفنجد
فكاففرداكاحدا؛تنسب الٌتصنيؼأكالٌترتيب.فبلحظناأٌفالمدارستنسبلشخكصيا،كا 
المدرسةإليو،مثؿ:مدرسةالٌترتيباأللفبائيالتٌدكيرمتنسبالبففارس،حيثاعتمدىذا

فكانتاإلجابةىؿالمكقد نتساءؿ:الٌترتيبفيمعجميو. درسةتتمٌثؿبشخصٌيةكاحدة؟كا 
القضايا. ليذه دقيؽ معنى تحديد الٌصعبعمينا مف فكاف مدرسة؟ نسٌمييا لماذا بالٌنفي
نافيظٌؿالكسائؿ فالمعضمةإذف،فيترؾالٌتراثالمعجميكماىكدكفمبلءمتوعصرى

المتاحةتقنٌيا.
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راليسير؛فإٌننابذلؾنتتٌبعمعانياألفعاؿحسباستقاءالمعانيمفعٌدةمعاجـليسباألم -
شرح في كاضحة ىيكمٌية عمى تسير ال المعاجـ أٌف نعمـ ككما ليا، التٌاريخي الٌتسمسؿ
ىذا فإٌف لذا فيآخره؛ نجده كقد معنىالفعؿفيأٌكؿالكبلـ، نجد كبالتٌاليقد مداخميا؛

،كدٌقةم  تناىيةفياختيارالمعانيالٌصحيحة.األمريحتاجإلىتركيزشديد،ككقتكاؼو
فتتٌبعكركدالمعنىفيسياؽ-األمثمةالٌسياقٌية-الٌشكاىد ككذلؾالننقصمفأمر - شيئا

(،يتطٌمبمٌناانتباىاكحذرانشديديف؛لتبلفيالكقكعفيأخطاءداللةمعانياألفعاؿفيما)
 االعمؿالٌضخـ.سياقاتياالمختمفة؛مٌمايمزمنابمٌدةأطكؿإلنجازىذ

اليمكفحصرآلٌيةاستخبلصالمعانيمفالمعاجـكتنميطيا،إاٌلبعدإنجازىذاالعمؿ -
كامبلن؛كذلؾألٌفمايصادفناأثناءاستبلؿالمعانيمفالمعاجـالٌتراثيةكثير؛كبالتٌاليال

ىذهالمٌدةيمكفحصراآللٌيةفيكقتقصير،لكٌنناكقفناعمىمايمكفالكقكؼعميوفي
الٌزمنٌيةالمتاحةلنا.

 ابقة:راسات السٌ الدٌ  -سادسا 
األبحاثفيالٌدراساتالٌسابقة؛كذلؾلقٌمتيا،كألٌفالمعظـمنياصعكبةىنانجد - حصرأىـٌ

بسيكلة. إيجادىا يصعبعمينا مٌما فيمكاقعكمجبٌلتمتنٌكعة؛ عفأبحاثمنتشرة عبارة
 كمف ىذه األبحاث:

"كقدنيًشرفيمكقعمكتبتنسيؽالٌتعريب)األلكسك(اإللكتركني،البٌكابمركاف بحث"
نجازا:".كأبحاثأخرلنشرتفيمكاقعمختمفة مفكلجكاىذاالمجاؿ،تنظيراكا  اليادم كمفأىـٌ

ك"شريفي ك"طو زركقي"، الجزائر، مف ك"عمي القاسمي" العراؽ، مف مفمصطفى جرٌار" "
ك" مفبساـ بركةفمسطيف، مثؿ:" أجانب، لباحثيف الجٌبارة الننسىالجيكد كما  ايريؾ" لبناف.

الكريـالقرآفأنطكلكجياحكؿالٌضخـمشركعوسٌيماكفريقو،الببريطانياليدزجامعةمف"أتكيؿ
نجازانتنظيران ك"كا  عبد الكريـ باربك، المٌ" كرسي العربيٌأستاذ كاآلدابكالحضارة جامعةغة في ة

إنجازتقٌدـفيتساىـالمعجمٌية،الٌداللةفيميٌمةكنظرٌياتبحكثلديورنسا،بفستراسبكرغ
"المكانزكالمعاجـحكسبةالعربٌية،كمشاريعاألنطكلكجٌيات قبؿإسبلمو كاسمو ميشاؿ العربٌية،

"،كقدأسمـبالجزائر،كالزاؿيزكرمدينةتممسافبانتظاـ.باربك
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 خطة البحث: -سابعا 
أىميٌتضمٌكتمة:المقدٌ  - الدٌف كأىداؼ اختياره، كأسباب المكضكع، البحث،ة كمنيج راسة،

 تيصادفتنافيإنجازالعمؿ.عكباتالٌكالصٌ
 مدخؿإلىالٌمسانٌياتالحاسكبٌيةكتطبيقاتيا.كيككفالحديثفيوعبارةعف:مييد:التٌ  -
ةالٌنظرٌية،كينقسـإلىثبلثةفصكؿرئيسة،كؿفصؿمنيايشمؿالٌدراسمكضكع البحث: -

 كىي عمى الٌنحك التٌالي:كالٌدراسةالٌتطبيقٌية،
 :كىي: ،كينقسـ إلى أربعة مباحثالمعاجـكحكسبتيا،الفصؿ األٌكؿ

 فٌفصناعةالمعاجـبيفالقديـكالحديث.ؿ:المبحث األكٌ  -
 أنكاعالمعاجـ.اني:المبحث الثٌ  -
 طرؽتصنيؼالمعاجـ.الث:المبحث الثٌ  -
 حكسبةالمعاجـ،كالمشاريعالقائمة.ابع:المبحث الرٌ  -
  ٌكىي: ،كينقسـ إلى أربعة مباحثإنجازالمعجـالمحكسب،اني:الفصؿ الث 

 خطكاتإعدادالمعجـالمحكسب.ؿ:المبحث األكٌ  -
 المكاردالمعتمدعمييافيتحديدمعانياألفعاؿ.اني:المبحث الثٌ  -
 استخراجاألمثمةالٌسياقٌية.الث:المبحث الثٌ  -
 :تكظيؼالمعجـفيمشاريعالحكسبة.ابعالرٌ المبحث  -
  ٌمقتطفاتمفالمعجـالمحكسب.الث:الفصؿ الث 

يميومقتطفاتمف ـٌ ث يبٌيفآلٌيةاستخداـبرنامجالمعجـالمحكسب، كفيونعرضشرحا
ـٌ ت ما حسب جداكؿ في المعجـ بيانات قاعدة مف عرضجزء فييا ـٌ يت المحكسب، المعجـ

 تكصيفو.
 :مبلحؽالخاتمة تباعان ـٌ ث كالمراجع، المصادر كقائمة كالٌتكصيات، البحث نتائج كتشمؿ

 البحثالٌتطبيقٌية.
  ٌراسة:تي كصمت إلييا الدٌ تائج الٌ النٌ  أىـ 

إٌفإنجازىذهالٌرسالة،يعٌدثمرةجيكدالٌتعاكفبيفالٌمسانٌييفكالحاسكبٌييف؛لذانؤٌكدأىمٌية -
 بؿالٌتعاكفبينيما.تكاتؼجيكدىما،كضركرةدراسةس
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-  العرإٌف الميدافخصباالٌمغة فبلزاؿ الحكسبة؛ ميداف بشٌؽ الٌمغاتأحٌؽ مف كغيرىا بٌية
 لمكثيرمفالٌدراساتالٌمغكٌية،السٌيماالٌدراساتالمعجمٌية.

إٌفالمعاجـالعربٌيةبحاجةإلىالتٌنقيح،كتبلفياألخطاءفيياكتصحيحيابمايجمععميو -
 كالمختٌصكفبيا.عمماؤىا

مفييكثركففالعرب-عاؿ(Semantic Dispersion)دالليٌتتشتٌذاتةالعربيٌغةالمٌ -
عمىالعمؿيجب-،...فظيالمٌكاالشتراؾ،رادفاتالتٌككثرةكاالستعارات،المجاز،استخداـ
 .كمشتٌقاتيااألفعاؿأبنيةفيماسيٌنجازاتالاإلىذهمثؿفيحصره

،كحكسبتياالٌمسانٌيةالمكاردرقمنةبميدافمختٌصةمركزٌيةلييئةماٌسةبحاجةبيالعرلعالـا -
تاحتو،العربٌيةاألقطارجميعفيكعمميٌلغكمٌإنتاجمفيستجدٌماكؿٌبمتابعةتقكـ رقمٌياكا 
إلىندعكلذا-بويقكـأفالعربٌيةالٌذخيرةمشركعحاكؿماكىك-فيفكالمثقٌالباحثيفلكؿٌ
 .ةالحيكيٌالمبادرةىذهفعيؿت

بمامقارنة،فشيئانشيئانيتبايفالتٌأخرىذازاؿكالالحكسبةفيمتأٌخرالعربيٌالعالـإفٌ -
جديرعمؿفآخراألجنبٌية؛لٌمغاتالٌمسانٌيةبالمكاردالمختٌصةاألخرلالييئاتتصدره
مىٍكف.عٌدةىفرزاؿمالكٌنوالكسيط،المعجـىكالميدافىذافيبالتٌنكيو  سنكاتخى

استعماليا، - كذلؾلٌتسييؿ جكىرىا، فقد دكف تبكيبيا إلعادة ماٌسة بحاجة الٌتراثية المعاجـ
 كمبلءمةمحتكاىاالعصرالٌرقمٌي؛فالكثيرمنياأعيدترتيبوترتيباألفبائٌيان.

بالمكاردةالمختصٌالقطاعاتجميعبنائيافيتشارؾحيثةالعربيٌغةالمٌأنطكلكجياإنشاء -
 .العربيالكطفأرجاءةكافٌفيالٌمسانٌية

  ٌكصياتالت: 
ىذامفىـٌكأ،رعةكالسٌالمركنةتضمفبطريقةةالعربيٌالمعاجـحكسبةفيالجيكدتكحيد -

ذاتتككفالقدتيالٌةفظيٌالمٌالمتشابياتمتاىةفيياعالضٌدكفالمدلكالتغربمةكذاؾ
 .ةطبيقيٌالتٌحزمةالتمؾلمستخدـمباشرةفائدة

الكتٌابكالٌشعراءالعربعمىا - الىتماـالمباشربالٌذخائرالٌمغكٌيةكالكٌشافاتاأللفبائيةألىـٌ
مستقمٌ ىيئة حيثتتبٌناىا العصكر؛ باالتٌفاؽمعالجامعاتمٌر العربٌية الجامعة فيظٌؿ ة

 .االمختمفةالعربٌيةكاألجنبٌيةاٌلتيلياباعفيإعدادالكٌشافاتفيلغاتي
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؛حٌتىتكتمؿمففردمٌؼمعجميٌةتدفعلمؤلٌابتحديدمبالغنقديٌالٌتجاربالفردٌيةماليٌدعـ -
مبلمحمناىجيا -خبلليا تصنيؼ-كالٌتصميـإفكجدتاليٌمة مفيركـ كٌؿ حيثيقكـ

قدفتقكـالييئةالمختٌصةبالٌتعاعربٌية؛مفحركؼالبعرضحرؼمكتمؿالمكادمعجـفردمٌ
تعٌثره حاؿ كفي بكاممو، العمؿ ىذا إلنجاز المؤٌلؼ؛ ىذا إلى،مع منيجو تحكيؿ يمكف

.مؤٌلؼآخريقكـمقامو

ٍمدي ًفٍي األيٍكلىى كىاألىًخرىة كاهللي اليىاًدم ًإلىى سىكىاء لىوي الحى السًَّبٍيؿ، كى
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 (:Linguisticsات )سانيٌ المٌ 

ة،كعمـسٌمىأيضااأللسنيٌت،ك(ُ)"،كالٌمسافيعنيالٌمغةالٌمسانٌياتمصطمحأتىمفالٌمساف"
.(ِ)"ةغاتالبشريٌةلمٌراسةالعمميٌالدٌ":يابأنٌالٌمسانٌياتغة،كتعٌرؼالمٌ

عمىأمريف:ةلمٌراسةالعمميٌكالدٌ غةكمعرفةدالالتيا،بمفرداتالمٌاإلحاطةأكليما"غةتقـك
.(ّ)بنائيا"كصيغةقبيؿاشتقاقياقةبالمفرداتمفلمتعمٌغةاقكاعدالمٌمعرفةكثانييا

إلىك الٌمسانٌيات متعٌددةتنقسـ فركع آخر، إلى مرجع مف حسبجيديختمؼتعٌددىا ،
 الميداف، ىذا في كعمـمنياالمؤٌلفيف االجتماعي، الٌمسانٌيات كعمـ البيكلكجي، الٌمسانٌيات عمـ
ال كعمـ الٌنفسي، الٌمسانٌياتالٌمسانٌيات كعمـ الٌرياضي، الٌمسانٌيات كعمـ االنثربكلكجي، ٌمسانٌيات

الكصفٌية،(ْ)اآللي كالٌمسانٌيات العاٌمة، كالٌمسانٌيات التٌسانيٌالمٌك، الٌنظرٌيةة،اريخيٌات ،كالٌمسانٌيات
صدددراستيا.نحفب،اٌلتيأحدفركعياةاتالحاسكبيٌسانيٌالمٌحيثتعدٌ(ٓ)ةطبيقيٌاتالتٌسانيٌكالمٌ

ىما: جانبيف، تيدرسمف الٌمسانٌيات إٌف القكؿ يمكننا الٌمسانٌيات، فركع عمى كباالٌطبلع
 الجانب الٌنظرٌم، كالجانب الٌتطبيقٌي.




                                                           

(،حصيمةنصؼقرفمفالٌمسانٌياتفيالثٌقافةالعربٌية،الٌدكتكر:حافظPDFأسئمةالٌمغةأسئمةالٌمسانٌيات)(ُ)
 .َُٗ:صـ،ََِٗ،ُكالٌدكتكر:كليدأحمدالعناتي،داراألماف،الٌرباط،ط،يؿعمكمإسماع

 .َُٗ:(نفسوِ)
إعداد: (ّ) ماجستير، رسالة العربٌية، الٌمغة في المشككلة غير االسمٌية لمجمؿ نحكم محكسبلمحٌمؿ نمكذج

ابط:عمىالرٌبتصٌرؼ،ـ،ََِِمعتصـفتحيسميـالحمداف،جامعةآؿالبيت،
http://www.motasem.net/master-thesis/three-def.htm 

 .ُُِكُُُ:(PDFات)سانيٌغةأسئمةالمٌأسئمةالمٌ (ْ)
،ُركت،لبناف،طحدة،بي(،محمدمحمديكنسعمي،دارالكتبالجديدةالمتPDFٌات)سانيٌمدخؿإلىالمٌ (ٓ)

 .ُّ:ص

http://www.motasem.net/master-thesis/three-def.htm
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 :(Computational Linguistics- CL)ة ات الحاسكبيٌ سانيٌ المٌ 

كجية مف الٌمغاتالٌطبيعٌية دراسة بو ـٌ تت عمـ ىك حاسكبٌية، الٌمغةنظر معالجة كتعٌد
 آلٌيا الٌتطبيقٌية(Natural Language Processing- NLP)الٌطبيعٌية المجاالت أحد

،الٌمغة."كىكفرعبينٌي،نصفومنتسبإلىالٌمسانٌياتالٌتطبيقٌيةكمكضكعيا(ُ)لٌمسانٌياتالحاسكبٌية
؛حٌتىيتأٌتىالحاسكبرمكزرياضٌيةيفيمياكالٌنصؼاآلخرحاسكبيكمكضكعوقكلبةالٌمغةإلى

البشرٌم" العقؿ اٌلتييؤٌدييا الٌمغكٌية األنشطة مف بكثير القياـ نسٌمييا(ِ)لو ما ةمقارباتلغكيٌ،
حاسكبٌية.

 االصطناعٌي الٌذكاء فركععمـ أحد المجاؿ ىذا  -Artificial Intelligence)كيعٌد

AI)اإلفا فيو ـٌ يت ما كىك معطياتالحاسكب؛ مزايا مف كمنيالتكظيؼدة الٌتطبيقاتالٌذكٌية،
نجازأنظمةحاسكبٌيةتحاكيقدرةاإلنساففي.(ّ)ةبيعيٌالطٌمعالجةالٌمغات كاٌلتيمفادىاتصميـكا 

الٌتعامؿمعالٌمغةالٌطبيعٌيةتحميبلكتركيبا.

كاAnalysis)بالٌتحميؿك"نعني تكظيؼالقكاعد الٌمغة(: فيمعالجة لقكانيفالحاسكبٌية
العربٌية،كتطبيقياعمىالماٌدةالٌمغكٌيةصكتاكنٌصا.

 الٌمغكٌيةSynthesis)الٌتركيبأٌما الماٌدة إلنتاج الحاسكبٌية؛ كالقكانيف القكاعد تكظيؼ فيك :)
.(ْ)صكتاكنٌصا"


                                                           

إعداد:ُ) ماجستير، رسالة العربٌية، الٌمغة في المشككلة غير االسمٌية لمجمؿ نحكم محكسبلمحٌمؿ نمكذج )
،عمىالٌرابط:بتصٌرؼـ،ََِِمعتصـفتحيسميـالحمداف،جامعةآؿالبيت،

http://www.motasem.net/master-thesis/three-def.htm 

ـ،َُُِ(،فتحٌيةمحمدالٌدبابسة،جامعةالخميؿ،PDF(نيادالمكسىكجيكدهالٌمغكٌية،رسالةماجستير)ِ)
 .ُْٔص:

إعداد (ّ) ماجستير، رسالة العربٌية، الٌمغة في المشككلة غير االسمٌية لمجمؿ نحكم محكسبلمحٌمؿ :نمكذج
:،عمىالٌرابطبتصٌرؼـ،ََِِمعتصـفتحيسميـالحمداف،جامعةآؿالبيت،

http://www.motasem.net/master-thesis/three-def.htm 

ذلؾفييمعاألستاذالٌدكتكر:اليادمشريفيحكار مقتطفات مف(ْ) األربعاء،المكافؽ،تـٌ ـ،َُِّ/ُِ/ُُـك
الٌساعةالثٌانيةمساء.
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ف في الٌتعامؿ مع الٌمغة األنظمة الحاسكبٌية اٌلتي تحاكي قدرة اإلنسا بعض األمثمة عمى
 :(ُ)الٌطبيعٌية

 ركيب:حميؿ كالتٌ مثاؿ عمى التٌ  .ُ
 (.Machine Translationالٌترجمةاآللٌية) -
 حميؿ:مثاؿ عمى التٌ  .ِ

 ( الٌتدقيؽ اآلليAutomatic correction- Check:كمف أمثمتو ،) 
 (.Automatic spelling correctionالٌتصحيحاإلمبلئي) -أ

 (.Automatic Grammar Checkالٌتصحيحالٌنحكم) -ب
 ( الٌتشكيؿ اآلليAutomatic Diacritization:كمف أمثمتو ،) 
 (.Automatic summarizationالٌتمخيصاآللي) -أ

 .(Optical Character Recognition- OCRالٌتعرؼاآلليعمىالخطالمكتكب) -ب
 (.Speech Recognitionالٌتعرؼاآلليعمىالكبلـ) -ت
 (.Speaker Recognitionالمتحٌدث)الٌتعرؼاآلليعمى -ث

 ركيب:مثاؿ عمى التٌ  .ّ
 (الٌتكليؼاآلليلمكبلـSpeech synthesis.) 
 (الٌتكليداآلليلممعجـAutomatic Lexicon Generation.) 

"لٌمسانٌيات الحاسكبٌية مكٌكناف متكامالف، ال يستقٌؿ أحدىما  :(ِ)مكٌكنات الٌمسانٌيات الحاسكبٌية
 ٌكناف ىما:عف اآلخر، كالمك

لممعرفةالمكٌكف الٌنظرم: - الٌنظرٌياتالٌصكرٌية تتناكؿ فيالٌمسانٌياتالٌنظرٌية؛ كييعنىبقضايا
عمؿ ييعنىبالبحثعفكيفٌية كما كفيميا. الٌمغة اإلنسافلتكليد اٌلتييحتاجإلييا الٌمغكٌية

 مفلغةإلىأخرل.الٌدماغاإللكتركنٌي؛لحٌؿالمشكبلتالٌمغكٌيةكالٌترجمةاآللٌية

                                                           

األربعاء،المكافؽاألستاذالٌدكتكر:اليادمشريفيمعحكار مقتطفات مف(ُ) ذلؾفييـك ـ،َُِّ/ُِ/ُُ،تـٌ
الٌساعةالثٌانيةمساء.

 .ُْٕ(:PDF(نيادالمكسىكجيكدهالٌمغكٌية،رسالةماجستير)ِ)
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العمميٌالمكٌكف الٌتطبيقي: - بالٌناتج عنايتو االستعماؿ(Modelization)لنمذجةكأٌكؿ
البرامجمٌمااإلنسانيلٌمغة.كىكييدؼإلىإنتاجبرامجذاتمعرفةبالٌمغةاإلنسانٌية .كىذه

األساسٌيةفيطريؽىذاتشتٌدالحاجةإليو؛لتحسيفالتٌفاعؿبيفاإلنسافكاآللة؛إذإٌفالعقبة
 ".التٌفاعؿبيفاإلنسافكالحاسكبإٌنماىيعقبةالٌتكاصؿ

 نستطيع القكؿكبذلؾ تكٌجياففييايتنازعالحاسكبٌيةالٌمسانٌياتإٌف لغكم،ؿأكٌتكٌجو:
معالجةلتكظيفيايتـٌأداةإالىكماالحاسكبأفٌ الٌمغكييف نظركجيةفمفحاسكبي،ثافوكتكٌجو
اتالتٌقنيٌعميياتطٌبؽتيالٌةالمادٌإالٌىيماالٌمغةأفٌالحاسكبٌييف نظركجيةكمفالٌمغة.

مفالٌمسانٌياتالٌتطبيقٌيةكمفجيةأخرلانكفالٌمسانٌياتالحاسكبٌيةفرعالٌمغكيٌ؛لذايعدٌالحاسكبٌية
فجيةأخرلتصميـكمصطناعيٌمفالٌذكاءاالانفرعالحاسكبٌيكفتنظيركتقعيد.كيعٌدىاىي

كاالثنا نجاز، كا  يتكامبلف ف كما اآلخر. عف ألحدىما غنى ال حيث الٌمسانٌياتمعان تيعرؼ
يفبالمعالجةاآللٌيةلٌمغة.الحاسكبٌيةعندالحاسكبيٌ

 كالٌتعاكفنستطيعكمفىنا الٌمغكٌييفكالحاسكبٌييف، بيف االلتقاء عمى"ضركرة نؤٌكد أف
ابينيـ،لمخركجٌبنتائجتسيـفيتذليؿالعقباتكحٌؿالمشكبلتاٌلتيتكاجوالٌتحميؿالحاسكبٌيفيم

.(ُ)لٌمغةالطبيعٌية"














                                                           

 .ُْٖكُْٕ:(PDFكجيكدهالٌمغكٌية،رسالةماجستير)نيادالمكسى(ُ)
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مف الٌطبيعٌية الٌمغات لمعالجة كالٌتطبيقٌي الٌنظرم الجانب بيف العبلقة تكضيح كيمكف
:(ُ)(ُ-خبلؿالٌشكؿالتٌالي،ينظرالٌشكؿ)ت































                                                           

إعداد: (ُ) ماجستير، رسالة العربٌية، الٌمغة في المشككلة غير االسمٌية لمجمؿ نحكم محكسبلمحٌمؿ نمكذج
،عمىالٌرابط:بتصٌرؼـ،ََِِمعتصـفتحيسميـالحمداف،جامعةآؿالبيت،
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 اتاللّسانيّ 

Linguistic

s 

 اللّسانّيات الحاسوبّية

Computational Linguistics 

 كاء االصطناعيالذّ 

Artificial Intelligence 

 (ُ-ت)الّشكل 

 ةغة الطبيعيّ طبيقي لمعالجة اللّ ظري والتّ اإلطار النّ 

 الحاسوب

Computer 

 ةالمعالجة اآللّية للّغات الطبيعيّ 

Natural Language Processing 

http://www.motasem.net/master-thesis/three-def.htm


 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ٔ 
 

(،نرلأٌفالٌمسانٌياتالحاسكبٌيةتعٌدفرعامففركععمـالٌمغة،ُ-كبالٌنظرإلىالٌشكؿ)ت
فيواستخداـ ـٌ ة،الطبيعيٌغةبالمٌةالخاصٌةظريٌالنٌاتالفرضيٌةمفصحٌؽحقٌلمتٌةحاسكبيٌأدكاتيت

ىيعبارةكمرحمة الٌتكصيؼ،الٌمغةلمحاسكبتكصيؼ ةىيمرحمةاتالحاسكبيٌسانيٌالمٌبمعنىأفٌ
المٌ كالقكانيف القكاعد كضع كالحاسكبيٌغكيٌعف تكظيؼةة ثـ كمف الٌمغة، النٌلنمذجة ؛مذجةىذه

صحٌلمتٌ مف الظٌحقؽ تمؾ المٌة اآلليٌة،غكيٌكاىر المعالجة تأتي لمٌثـ كالٌة تستمدٌغة، إطارىاتي
نجازأنظمةالٌذكاء االصطناعيٌ اتة،كتقنيٌاسكبيٌاتالحسانيٌظرممفالمٌالنٌ ؛لكيتقكـبتصميـكا 
.كتركيبان  تحميالن ةغكيٌةلمعالجةالمعطياتالمٌآليٌ

بحت،أكةتقتصرعمىجانبنظرمٌاتالحاسكبيٌسانيٌالمٌفٌإال نستطيع القكؿ كبالتٌالي
صالمتخصٌيستطيعة؛لذلؾسانيٌندسةالمٌةلميةمحضة،بؿىيمرحمةأكلىتمييديٌدراسةلسانيٌ

المٌ يتكٌقؼ عندىا كيكتفي بياغكمأف ميداف يكالييا ثـ يتمثٌالمعالجة اآللٌية لٌمغة، دكر، بو ؿ
صالحالمتخصٌ نجاز نظاـ آليٌ اسكبي؛فيقـك .كتركيبانغةتحميبلنلمعالجةالمٌبتصميـ كا 

 (:Language) (ُ)الٌمغة

، كعند معالجة الٌمغة الٌطبيعٌية آلٌيا فإٌنيا أك مكتكبان  كاء أكاف منطكقان ىي كالـ البشر س       
 تدخؿ ضمف أربعة مستكيات متداخمة، كىي:

 المستكلالمعجمي(Lexical Level). 
 المستكلالٌصرفي(Morphological Level). 
 النَّحوي  المستوى (Syntax Level). 
 المستكلالٌداللي(Semantic Level).

يعٌدالمستكلالٌصكتيحيث،(Phonetics Level)كبعضيـيضيؼالمستكلالٌصكتي
مستقبٌلغةاالعمىمستكلالمٌ .(ِ)نجميزٌيةمستكلن

                                                           

إعداد: (ُ) ماجستير، رسالة العربٌية، الٌمغة في المشككلة غير االسمٌية لمجمؿ نحكم محكسبلمحٌمؿ نمكذج
،عمىالٌرابط:بتصٌرؼ ـ،ََِِمعتصـفتحيسميـالحمداف،جامعةآؿالبيت،
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 نفسوبتصٌرؼ.المكقع(ِ)
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إ العربٌية الٌمغة في الٌصكتي المستكل ٌف المعجميٌال المستكل كالمستكليندرجضمف
أفٌ،عمماةغةالعربيٌرؼكالمعجـفيالمٌعمىالصٌكتيةتأثيراٌفلمقكانيفالصٌ؛بؿإالٌصرفيفحسب

المٌ خصكصٌيات العربيٌمف غة العممٌية،ة، أبنيتياككذاكدراستيا ، فيالمستكل الٌصكتيتأثير
غةةتآلؼالحركؼفيمفرداتالمٌكتييدخؿضمفقضيٌالمستكلالصٌفمثال:المستكياتاألخرل،

صكتيٌالعربيٌ قكانيف يكجد حيث تحكة؛ بينياة فيما الحركؼ تآلؼ تشكٌ؛ـ مداخؿلكي لنا ؿ
نجدفيالمعجـالعربٌيؿىذهالمفردات،فبليمكننامثبلأفة،أكقكانيفتنافرتمنعتشكٌمعجميٌ

يتجاكر كذلؾالعتباراتصكتيٌالعيف كالحاءحرفافيياكممة خاصٌ؛ بالمٌة العربيٌة "قاؿ.(ُ)ةغة
تأتمؼمعالحاءفيكممةكاحدة؛لقربمخرجييماإاٌلأفيشتٌؽفعؿالالعيفإٌفالخميؿبفأحمد:

بيفكممتيفمثؿ: ٍيعىؿى منوفيقاؿ،"(ِ)"حٌي عمىمفجمعو .كعمىىذافإٌفكٌؿمستكلمفىذه(ّ)"حى
كٌؿ حيثيمكفحكسبة تركيبا، تحميبلأك إٌما بشٌقيفمختمفيف، ندرسو أف نستطيع المستكيات،

كسبةجٌيدةبقدرماتككفالٌدراسةالٌنظرٌيةشاممةككافية.مستكل،كتككفالح

 :(Lexical Level) المستكل المعجميٌ 

المستكلالمعجميٌأمٌ استفادتو،ا كبفمساحة جدان، ىذا...فضمومفالحاسكبكاسعة
يسمٌ ما الحاسكبيٌظير اآلليٌىبالمعاجـ المعاجـ أك إنٌة بؿ ة، يأخذ بدأ عممانبالبركزبكو صفو

المٌمستقبٌل مففركععمـ فرعان أك الحاسكبي، المعجـيطمؽعميو،غة عمـ بدأت...، كبظيكره
.(ْ)ةةأكاإللكتركنيٌةإلىالمعاجـاآلليٌةأكالكرقيٌؿمفالمعاجـاليدكيٌةتتحكٌناعةالمعجميٌالصٌ

                                                           

األربعاء،المكافؽمعاألستاذالٌدكتكر:اليادمشريفيحكار مقتطفات مف(ُ) ذلؾفييـك ـ،َُِّ/ُِ/ُُ،تـٌ
 الٌساعةالثٌانيةمساء.

(،تحقيؽ:الٌدكتكرميدمالمخزكمي،ُٕٓ-حمفالخميؿبفأحمدالفراىيدم،)(كتابالعيف،ألبيعبدالرٌِ)
 .َٔـ،ص:ُٖٖٗ،ُ،طُكالٌدكتكرإبراىيـالٌسامرائي،مؤٌسسةاألعمميلممطبكعات،بيركت،لبناف،ج

كقٌدـلو:عبدالٌسبلـىاركف،راجعو:ق(،حٌققوَّٕ-تيذيبالٌمغة،ألبيمنصكرمحمدبفأحمداألزىرم،)(ّ)
 .ٓٓـ،ص:ُْٔٗ،ُمحمدعميالٌنجار،دارالقكمٌيةالعربٌيةلمٌطباعة،)د.ط(،ج

األردني،ْ) العربٌية الٌمغة مجمع "جيكدتكظيؼ الٌمسانٌيات الحاسكبٌية في خدمة الٌدراسات الٌمغكٌية العربٌية (
عمىالٌرابط:بتصٌرؼ،القرل،جامعةأـٌكنتائج"،د.عبدالٌرحمفبفحسفالعارؼ،

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/333-73-
2.html 

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/333-73-2.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/333-73-2.html
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يضـٌ" عاـ الحاسكبيقطاع سكاكالمعجـ ليا، الحصر المعاجـمعاجـ أكانتىذه ء
بالعربيٌلمنٌ العمميٌاطقيف لممصطمحات معاجـ أـ خاصٌة، أنكاع مف معاجـ أـ معاجـة، أـ ة،

ة،قميديٌزىذاالمعجـبميزاتىائمةالتتكافرفيالمعاجـالتٌكيتميٌ،...ةمفيرسة،أـمعاجـنصيٌ
.(ُ)"عديؿكسعكالتٌةلمتٌقةكالكضكح،كالقابميٌراد،كالدٌمكؿ،كاالنتظاـ،كاالطٌكالشٌ

العربٌي،لكفالمعجـحكسبةسبيؿفيالٌدراساتمفبالعديدالعربالباحثكفبادركقد
كرغـكٌؿىذهالجيكد،الزاؿىذاالميدافيفتقدالمزيدمفبحثالمعجمٌييفالمختٌصيفكتنقيبيـ

المستمٌر.

نجازات:  جيكد كا 

كالتٌنق البحث خبلؿ الباحثيفمف نذكر أف يمكننا الحاسكبٌية الٌمسانٌيات مجاؿ في يب
نجازا؛حيثقمنابتقسيـىؤالءالباحثيفحسباألسبقٌية، العرباٌلذيفكلجكاىذاالمجاؿتنظيراكا 

كاستطعناحصرىـفيأربعةأراعؿمتداخمة.

 الٌرعيؿ األٌكؿأٌما الٌدكتكر لمٌ"نبيؿ عمي"فيك الٌركحي األب كمعو، الحاسكبٌية. سانٌيات
" "تماـ حٌسافالٌدكتكر ككذلؾ مصرٌياف، ككبلىما الجزائر،الحاج عبد الٌرحمف صالح" مف "

 لٌمسانٌيات كالٌتنظيرالمناىجكضعفيالٌسبؽفضؿمفالعراؽ،ككٌميـليـ"محمد زكي خضر"ك
 الحاسكبٌية.

"؛فقدعممكاكليد العناتي"،كالٌدكتكر"المكسى نياديمٌثموكٌؿمفالٌدكتكر"كالٌرعيؿ الثٌاني
لٌمسانٌياتالحاسكبٌية،ككبلىمامفاألردف.تكصيؼ كتبسيط المفاىيـعمى

الٌدكتكر"الٌرعيؿ الثٌالثكيأتي مف: فيحكسبةمركاف البٌكابمتمٌثبلفيكٌؿ مفسكريا "
" كالٌدكتكر امنصكر الغامدمالمعجـ، في الٌسعكدٌية مف "" كالمستشرؽ الٌصكتي، ايريؾ لمستكل

(مفبريطانيافيالمستكلالٌداللي.Eric Attwel")أتكيؿ
                                                           

األردني،(ُ) العربٌية الٌمغة "جيكدلحاسكبٌية في خدمة الٌدراسات الٌمغكٌية العربٌيةتكظيؼ الٌمسانٌيات ا مجمع
عمىالٌرابط:،القرلكنتائج"،د.عبدالٌرحمفبفحسفالعارؼ،جامعةأـٌ

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/333-73-
2.html 

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/333-73-2.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/333-73-2.html
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لمٌرعيؿاألٌكؿكاٌلذمالٌرعيؿ الرٌابعكفيالعصرالحالي،يتمٌثؿ ،فيكٌؿمف:نعٌدهتابعا
"مصطفى جرٌار""مفالجزائرفيالمستكلالٌصكتيكالمعجمي،كالٌدكتكراليادم شريفيالٌدكتكر"

 في فمسطيف األقطارأنطكلكجيامف مختمؼ في الٌشباب الباحثيف مف كغيرىـ العربٌية. الٌمغة
العربٌية.

 ة:ات الحاسكبيٌ سانيٌ نشأة المٌ 

كرشعمؿكمؤتمراتكندكات، عقدتعٌدة بالٌظيكرعندما بدأتالٌمسانٌياتالحاسكبٌية
الٌندكةالٌدكليةلج ـ،شاركتُٕٖٗإبريؿِْ/ُِمعٌيةالٌمسانٌياتبالمغرب،الٌرباطككانتأٌكليا

فيياجامعةالككيت،كاٌلتينٌظمتياالجمعٌيةبالٌتعاكفمعكمٌيةاآلدابكالعمكـاإلنسانٌيةبالٌرباط،
إيسيسكك اإلسبلمٌية كالعمكـ الثٌقافة كمنٌظمة الخامس محمد الٌندكة(ُ)جامعة "ناقشت حيث .

 تخٌص الٌمغةمكضكعات في الٌمساني البحث حصيمة ككذلؾ كالٌتطبيقٌية، الٌنظرٌية الٌمسانٌيات
.ك"أبرزتالٌندكةأيضاالٌدكراٌلذمتمعبوالٌمسانٌياتالمقارنة(ِ)العربٌية،كمشاكمياالكاقعٌيةكالٌنظرٌية"

ٌيةالمختمفة،كالٌمسانٌياتالعاٌمةفيتسميطالٌضكءعمىجكانبمتعٌددةمفظكاىرالٌمغاتالكطن
.(ّ)سكاءتعٌمؽاألمربالجكانبالٌنظرٌيةأكالٌنفسٌيةأكاالجتماعٌيةأكالٌتعميمٌيةأكالحاسكبٌية"

الحربتربةفيرعتزي؛فقدةالحاسكبيٌاتسانيٌلمٌاألكلىالبذرةأٌماإفأردناالكقكؼعند
ا)آلةبكاسطةيةفكرٌالرجمةالتٌىكأخذتوشكؿأٌكؿكانية،الثٌةالعالميٌ دةمزكٌآلةكىي،(ْ)(أىًنٍجمى

                                                           

البحكثاألصيمة (ُ) تقٌدـ محٌكمة، فصمٌية مجٌمة الككيت، تصدرعفجامعة اإلنسانٌية، لمعمـك العربٌية المجٌمة
بالٌمغتيفالعربٌيةكاال اإلنسانٌيةكاالجتماعٌية ،ِٖنجميزٌية،عكالٌدراساتالميدانٌيةكالٌتطبيقٌيةفيشٌتىفركعالعمـك

بركات،ص:ُٕٖٗريؼ،خٕـ الميٌنا،سكرتيرالٌتحرير:محمكد اهللأحمد د.عبد رئيسالٌتحرير: .ِٕٕـ،
االجتماعٌية،تصدرعفجامعةالككيت،فصمٌيةأكاديمٌيةتعنىبنشراألبحاثكالٌدراساتفيكينظر: مجٌمةالعمـك

االجتماعٌية،ع رير:فيدثاقبالثٌاقب،مديرالٌتحرير:ـ،رئيسالٌتحُٕٖٗ،شتاءُٓ،ـْمختمؼحقكؿالعمـك
 .ّّٖمحمدصادؽأبكصٌباح،ص:

اإلنسانٌية:ِ)  .ِٕٕ(المجٌمةالعربٌيةلمعمـك
 .ِٕٕ(نفسو:ّ)
الحرٌينظر: (ْ) كيكيبيديا مادٌمكسكعة ةة الثانيٌ الحرب العالميٌ ك نجما أ):ةة جيكستراتيجية راساتد(،

،عمىالٌرابط:ةانيٌةالثٌةفيقمبالحربالعالميٌالمعمكم(،امى جٍ نً أى )ـ،َُِْ/َُ/ُٕ
http://etudesgeostrategiques.com/2013/01/17/enigma-le-renseignement-au-
coeur-de-la-seconde-guerre-mondiale/ 

http://etudesgeostrategiques.com/2013/01/17/enigma-le-renseignement-au-coeur-de-la-seconde-guerre-mondiale/
http://etudesgeostrategiques.com/2013/01/17/enigma-le-renseignement-au-coeur-de-la-seconde-guerre-mondiale/
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ريعةالسٌرجمةالتٌبنظاـ اللتقاطخٌصيصاةالعسكريٌمنظكمتياإطارفيألمانياأنجزتياتيالٌ،
رسالياةاأللمانيٌلغتياإلىكترجمتيااألعداءدكؿرسائؿ يندرجكافىذاككؿٌ،األركافقيادةإلىكا 

االستعبلميالعمؿىذايجابيكاأفإالٌالحمفاءعمىكافكما.ستخباراتياالاالستعبلميالعمؿفي
.(ُ)ـَُْٗعاـكذلؾ"،تكرنيغأالف"ياضيالرٌقيادةتحتاآللةىذهيقارعمابإنشاءىيبالرٌ

لفيفافجٌند؛ةاآلليٌرجمةالتٌميدافاألمريكيالجيشاقتحـأكزارىا،الحربكضعتكبعدما
اتسانيٌلمٌالحقيقيٌالمنطمؽكافكبيذاة،األمريكيٌالجامعاتجؿٌعٌمت،كيفالجامعيٌيفالباحثمف

.ةاألمريكيٌحدةالمتٌالكالياتىكةالحاسكبيٌ

كتـٌ،كالمتعٌددةالكاسعةطبيقاتبالتٌانتيتثـٌةاآلليٌرجمةبالتٌةالحاسكبيٌاتسانيٌالمٌبدأت
الباردةالحرببعيدا،شأكاكقطعياتطٌكرىامظاىركمف،ظرمالنٌانبياجلتقنيف؛غةالمٌبعمـربطيا
مف-ةاآلليٌرجمةالتٌمفالباردةالحربفانتقمت؛كاأللمافالركسبيفجرلكماالعالـ،قطبيٌبيف
المعاديةاألطراؼبيفرٌيةالسٌسائؿالرٌكالتقاطالجكاسيسحربلتشمؿ-نجميزيةاالإلىكسيةالرٌ

.ٌمغراؼكالتٌ،(ِ)المكرسكرسائؿ

ٍجًيًو الكىًرٍيـ، كىأىٍف يىنٍ  كاهللي  اًلصان ًلكى سىف، كىأىٍف يىٍجعىمىوي خى ٍيد ًبقىبيٍكؿو حى فىعى تىعىالىى أىٍسأىؿ أىٍف يىتىقىبَّؿى ىىذىا الجي
مىى كيؿِّ شىٍيءو قىًدٍير.  ًبًو، ًإنَّوي عى

كٍَّمتي  مىٍيًو تىكى مىا تىٍكًفٍيًقي ًإالَّ ًباهلًل عى لىٍيًو أيًنٍيبكى  ، كىاً 



 

 

                                                           

،عمىالٌرابط:(عميةعمـ التٌ ):ةكيكيبيديا،مادٌمكسكعةينظر:(ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9 

(،عمىالٌرابط:مكرس):ةمكسكعةكيكيبيدياالحرةمادٌينظر:(ِ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_
%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B3 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B3
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 لالفصل األو

 "إجناز املعجم احملىسب"

 

 لالمبحث األو  

ّصناعةّاملعامجّبنيّالقدميّواحلديثّفنّ 

 انيالمبحث الث   

ّأ نواعّاملعامج

 الثالمبحث الث   

ّطرقّتصنيفّاملعامج

 ابعالمبحث الر  

ّحوس بةّاملعامج،ّواملشاريعّالقامئة
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 ؿالفصؿ األكٌ 

 ؿالمبحث األكٌ 

 ناعة المعاجـ بيف القديـ كالحديثص فٌ ف

العربفي الٌمغكٌيكف حيثبرع منيـ. األٌكؿ الجيؿ كخاٌصة كصناعتيا، المعجمٌية عمـ
كانتبدايةالتٌأليؼالمعجميعندىـفيالقرفالثٌانيمفاليجرة.كاليختمؼاثنافعمىذلؾ.

معج يعٌد إذ المجاؿ، ىذا في ميارتيـ عمى دليؿ خير "كنتاجيـ أحمدالعيفـ بف لمخميؿ "
ق(باككرةالمعاجـالعربٌية،كبراءةاختراعيـ؛مٌمايدٌؿعمىكعييـقيمةلغتيـُٕٓ-الفراىيدم)

بعدنشطت حركة التٌأليؼ المعجميكعظمتيا،كاىتماميـبيا.ككـعٌزأقكاـبعٌزلغاتيـ.كلقد
ا الثٌانيكبداية القرف أكاخر مف ابتداء مباشرة، فكضعتمؤلفاتمعجمٌيةالخميؿ الثٌالث. لقرف
 مثؿ: حقيقٌية، تكففيالغالبمعاجـ لـ أٌنيا إاٌل في،كتاب العيفكثيرة إٌما بؿكافمعظميا
ٌمافيمظاىرلغكٌيةمعجمٌية، األٌضدادكالمثٌمثات،أكفيصفاتمثؿ:غريبيالقرآفكالحديث،كا 

الٌصناعةالمعجمٌيةعندالعر(ُ)األشياء إٌف إذكافىٌميـفيبدايةالتٌأليؼ. بسبقتتنظيرىا،
المعجميىكجمعفصيحالٌمغةبيفدٌفتٌيكتاب؛لخدمةالقرآفكالٌتشريع،فييغايةجعمتكٌؿ
مصٌنؼمعجمٌييبتدعكسيمتوالخاٌصة؛قصدالماٌدةكترتيبيا،مختمفاكافأكمتٌفقامعسابقوأك

.(ِ)اييرمنيجٌيةمكٌحدةلصناعةمعجمٌيةالحقو؛ألٌنولـتكفبيفأيدييـمع

 المعجمٌية: الٌصناعةففُّ 

لممعاجـفٌفيسيربسيرالٌزمف،كقدخطاخطكاتفسيحةفيالقرنيفاألخيريف،ككانت"
.(ّ)لوآثاركاضحةفيالمعاجـالغربٌية،بيفانجميزٌيةكفرنسٌيةكألمانٌيةكركسٌية"

                                                           

ـ،ُٕٖٗ،ُ،بيركت،لبناف،ط(،إبراىيـبفمراد،دارالغرباإلسبلميPDF(دراساتفيالمعجـالعربي)ُ)
 بتصٌرؼ.ٗص:

مناىجالٌتأليؼالمعجميٌِ) دارالثٌقافة،( الكريـمجاىدمرداكم، عبد المعانيكالمفردات، معاجـ العرب، عند
 بتصٌرؼ.ِْـ،ص:ََُِ،ُعماف،األردف،ط

 .ُِ:(المعجـالكسيطّ)
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ةناعة المعجميٌ الصٌ ك" لغكٌم مسمؾ مكاد: جممة إلى محتاج صاحبيا أٌف ذلؾ عسير،
فأٌممعجـمؤٌلؼ(ُ)لغكٌية،كأدبٌية،كتاريخٌية،كمعارؼأخرلتٌتصؿبيذهمفقريبأكبعيد" .

 ىما: متكامميف، أساسيف عمى ك(ِ)(Lexicology)عمـ المعاجـ يقكـ عمـ صناعة المعاجـ ،
(Lexicographyكالبٌدلنامفمعرفةالفرؽبيفا.).لمصطمحيف

"فالمصطمحاألٌكؿ)عمـالمعاجـ(يشيرإلىدراسةالمفردات،كمعانييا،فيلغةكاحدةأك
كدالالتيا كأبنيتيا، األلفاظ، المفرداتمفحيثاألساسباشتقاؽ عمـ كييتـٌ الٌمغات. مف عدد

.(ّ)المعنكٌيةكاإلعرابٌية،كالٌتعابيراالصطبلحٌية،كالمترادفات،كتعٌددالمعاني"

الفرع ذلؾ عمى بو لمٌداللة الًبنيكٌية، الٌمسانٌيات إطار ضمف المصطمح "ىذا كيطرح
المفرداتٌية" الكحدات بكصؼ يعني اٌلذم الٌداللٌيات، فركع مف (ْ)الخاٌص أٌما عمـ الٌصناعة .

الخبرةالمعجمٌية ضكء في كيكٌضح إعدادىا. كطرؽ كمككناتيا، المعاجـ، أنكاع "يتناكؿ فيك
اٌلتيالم المختمفة كاالٌتجاىات الحديث، المعجمٌي التٌأليؼ طبيعة المعاجـ صناعة في عاصرة

بالبحثالٌنظرٌم، المتزايدة.كىذهاالٌتجاىاتاٌتضحتمبلمحيا ظيرتتمبيةلمحاجاتالمعاصرة
المصطمحكذلؾ.(ٓ)كالعمؿالٌتطبيقٌي" ،طبيقٌيانتلغكٌيانمجاالنكاٌلتيتعدٌبالمعجماتٌيةكيعرؼىذا

أكثنائٌيةالٌمغة،كىيعمـيتطمٌ بمياراتكمعرفةفي"ييدؼإلىإنجازمعاجـلغكٌيةأحادٌية،
بنظرٌية)تعريؼالكحداتالمعجماتٌية،كتحديدمعانيياككصفيا.كمايتطمٌمجاؿترتيبالمفردات
.(ٔ)كتصنيؼالٌتعريفات("

                                                           

 .ٔـ،ص:ُٖٗٗ،ُاف،األردف،طائي،دارالفكر،عمٌامرٌإبراىيـالسٌ:كتكرة،الدٌناعةالمعجميٌ(فيالصٌُ)
 ،كعمـالمعجمٌية.(كيسٌمىأيضا:عمـالمعاجـالٌنظرمٌِ)
ـ،ُُٗٗ،ِجامعةالممؾسعكد،الٌرياض،ط(،عميالقاسمي،مطابعPDF(عمـالٌمغةكصناعةالمعجـ)ّ)

 .ّص:
(،مارمنكاؿغارمبريكر،ترجمة:عبدالقادرفييـالٌشيباني،PDF(المصطمحاتالمفاتيحفيالٌمسانٌيات)ْ)

 .ٕٔـ،ص:ََِٕ،ُسيدمبمعباس،الجزائر،ط
العربيٌٓ) تطٌكرالمعجـ ) القرفالٌتاسععشرحٌتىعاـ مفمطمع )درَُٓٗ، الٌدكتكرةـ، نقد(، تحميؿ، :اسة،

 .ٓ:ـ،صََِِ،ُحكمتكشيمي،دارالمنيؿالٌمبناني،بيركت،لبناف،ط
:،عمىالٌرابطشبكة األدب كالٌمغةمكقع (ٔ)

http://www.aleflam.net/index.php?option=com_content&view=article&id=308:
2010-05-23-17-42-02&catid=39:2010-01-06-18-09-05&Itemid=70 

http://www.aleflam.net/index.php?option=com_content&view=article&id=308:2010-05-23-17-42-02&catid=39:2010-01-06-18-09-05&Itemid=70
http://www.aleflam.net/index.php?option=com_content&view=article&id=308:2010-05-23-17-42-02&catid=39:2010-01-06-18-09-05&Itemid=70
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عمي القاسميكيرل" أٌف ىي:،مجاالت رئيسة ةمٌثؿ في ثالثالٌصناعة المعجمٌية تت"
.(ُ)"البحثالعممٌي،كنمٌكعمـالمصطمح،كتطٌكرمؤٌسساتالٌترجمة،كتقنٌياتيا"

كالٌصناعة المعجمٌية تقـك عمى أمريف:

 فيثبلثخطكات:بدكرهكيتمٌثؿاألمر األٌكؿ: الٌتنظير كالٌتقعيد، .ُ
 األسس الٌنظرٌية لصناعة المعجـ: . أ

" اسميعمي القحيثيذكر "جمع، كىيأساسٌية لصناعة المعجـ (ِ)خمس خطكات" :
،كنشرالٌنتاج(ّ)المعمكماتكالحقائؽ،كاختيارالمداخؿ،كترتيبياطبقالنظاـمعٌيف،ككتابةالمكاد

أكالقامكس.(ٓ).كيقصدبالٌنتاجىناالمعجـ(ْ)الٌنيائي"

 أسس الٌصناعة المعجمٌية:

اجمع المعمكمات، كالحقائؽ:  .ُ يدرسعمى أف ليا، كالٌصانع المعجمٌية، مجاؿ في لباحث
كحديثا، قديما يتتٌبعمراحؿتطٌكرىا ـ  ث لو، المعمكماتالمتكٌفرة كذلؾبمسحجميع تاريخيا؛
بالحاجةالممٌحةإلىمعجـيفيبمتطٌمباتالعصرالٌرقمٌي،كمايتيحوالحاسكبفيىذا ـٌ كيم

 المجاؿ.
عميياالمداختعدٌاختيار المداخؿ:  .ِ ؿفيمجاؿالٌصناعةالمعجمٌيةأحدأىـٌاألسساٌلتييقـك

ييدؼفيالٌنيايةإلىصناعةعمؿالعمكدالفقرمألمٌ"المعجـ،كخطكةميٌمةلبنائو؛فيك

                                                           

 :ط.(،المقٌدمةPDF(عمـالٌمغةكصناعةالمعجـ)ُ)
مرداكمِ) الكريـ عبد كيسٌمييا )، )األسسالٌنظرٌية المعاجـ(. تتضٌمنيا يجبأف الٌتأليؼينظر:اٌلتي مناىج

 .ِّ:المعجميعندالعرب
:ىجالٌتأليؼالمعجميعندالعربمناينظر:بأداءالمعانيكالٌشركح.:رعبدالكريـمرداكمكتابةالمكاد(كيفسٌّ)

ِّ. 
 .ّ:(PDF(عمـالٌمغةكصناعةالمعجـ)ْ)
ىجائٌيا،معالمعجـ"عمى القاسمي"(يعٌرؼٓ) ترتيبا عمىأٌنو:"كتابيحتكمعمىكمماتمنتقاة،ترٌتبعادة

بمغة أـ ذاتيا كالمعمكماتبالٌمغة الٌشركح تمؾ أعطيت سكاء بيا، ذاتعبلقة كمعمكماتأخرل لمعانييا شرح
 .ّ:(PDFعمـالٌمغةكصناعةالمعجـ)ينظر:أخرل".
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الٌمغكٌية(ُ)المعجـ" الكحدات بقٌية تحتيا ستكضع اٌلتي الٌمغكٌية الكحدة العمكد ىذا كيمٌثؿ .
كىك المشتقات. أك الثٌابتةاألخرل األساسٌية البنية تكٌكف اٌلتي الحركؼ مف غالبا يتكٌكف

 .(ِ)لمكمماتكمشتٌقاتيا
 تعريؼ المداخؿ اصطالحا: -

 اٌلتي المعجمٌية الكحدات أك األلفاظ، كشرحيا،المعجميٌحصرىاىي بترتيبيا كقاـ ،
ألمكراٌلتيفامختمؼعفالٌشرح.حيثيبٌيفنطقيا،ككتابتيا،كغيرذلؾمبمكف داكفكتككف

لتأديتيا المعجـ مقياسا .(ّ)جاء المداخؿ إذكتعٌد عدمو، مف المعجـ أىمٌية مدل عمى لحكـ
لحياةخارجو،التحياكماإفكانتمداخموفاقدةالعصر،إلىمدلمكاكبةالمعجـابيانتكٌصؿ

متداكلةعمىاأللسنةإالٌ أكأٌنيا معاييرخؿ كتتنٌكع المدا .(ْ)داخموكبيفصفحاتو، حسبعٌدة
المداخؿإلىثبلثةأنكاع،ىذهكصكرىا الٌشكمٌية. ك،األصناؼ الٌمغكٌية منيا: تتعٌددفييا األخيرة
 كنكتفيبذكرىاىنادكفتفصيؿ.، مداخؿ معٌقدة،كمداخؿ مرٌكبة،كمداخؿ بسيطةكىي:

فيترتيبمكادبو"المنيجاٌلذميسمكوالمعجميٌكيقصدترتيب المداخؿ كفؽ نظاـ معٌيف:  .ّ
إذمفشأف يأتيتاليا. يأتيأكالكأٌييا أٌييا ـٌ(ترتيبالكمماتكالمشتٌقات، معجمو،كمف)ث
حٌد عمى فيك الٌسبؿ، بأيسر ضالتو عمى لمعثكر المعجـ؛ مستعمؿ عمى التٌيسير الٌترتيب

اآلخر،أك"حبؿيمسؾالمعجمٌيبطرفواألٌكؿ،كيترؾلمقارئالٌطرؼعمى القاسميتعبير"
ترتيبكترتيب المداخؿ نكعاف: .(ٓ)ىكعربةيقكدىاالمعجمٌي،كيسافربيامستعمؿالمعجـ"

 خارجي،كترتيبداخمي.

                                                           

الحديثة(ُ) العربٌية المعاجـ في العربيٌالمداخؿ المعجـ ، كالعمـك كالثٌقافة لمٌتربية العربٌية لممنٌظمة األساسي
( ماجستير رسالة PDFأنمكذجا، ىالو، سميمة لمٌطالبة: قاصَُِّ/َُِِ(، جامعة كرقمة،ـ، مرباح، دم

 .ٕٓص:الجزائر،
 بتصٌرؼ.ٕٓ:نفسو(ِ)
 بتصٌرؼ.ٕٓ:(نفسوّ)
 بتصٌرؼ.ٖٓ:(نفسوْ)
 .ْٔ:نفسو(ٓ)
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"بالٌترتيبأحمد مختار عمرعميو"كىكمااصطمح(: تنظيـمكادالمعجـ) الٌترتيب الخارجيٌ  -
أٌممعجـسكاءكافعربٌياأـاألكبر،ككنوشرطاأساسٌيالكجكدالمعجـ،كاليكاديخمكمنو

 .(ُ)أجنبٌيا،قديمانأـحديثان

الخارجيٌ الٌترتيب مناىج فيتتعٌدد إجماليا حيثيمكف العربٌية، المعاجـ في لممدخؿ
،كالٌترتيبالٌترتيبالعشكائي،كالٌترتيبالمبٌكب،كالٌترتيبالمكضكعيٌثمانية أنماط رئيسٌية، كىي:

.(ِ)،كالٌترتيباليجائيٌ،كالٌترتيبالتٌقميبيٌ،الٌترتيبالجذرمٌٌنحكمٌ،كالٌترتيبالالٌدالليٌ

المعمكماتاٌلتيتردفيالمدخؿ،كىكترتيب(:تسييؿالبحثعمىالقارئالٌترتيب الٌداخمي ) -
" عميو أطمؽ أغمبأحمد مختار عمركقد في تطبيقو عدـ إلى نظرا بالٌترتيباألصغر، "

 .(ّ)ةالمعاجـالعربٌيةالقديم
المكادممكادلكتابة المكاد:  .ْ كاختيار العربٌي. المعجـ إعداد في بالغة أىمٌية العربٌية في

المطمكبةاليتطٌمبمعرفةترتيبحركؼالعربٌيةاليجائٌيةفحسب،بؿمعرفةتبٌيفالحركؼ
 .(ْ)عربٌيةاألصمٌيةاٌلتيتتكٌكفمنياىذهالمفردة،أك...يتطٌمبتمٌرسابظاىرةاالشتقاؽفيال

كذلؾتتعٌدد األصكؿ. المعجمٌية المكاد الممصطمحات أطمؽ جانبكقد إلى عجمٌيكف
أكالماٌدة،أكالماٌدة-بكسرالجيـأكفتحيا-الًجذرىي:أخرل،مصطمحاتاألصؿمصطمح

مف فإٌف كىكذا بالكمماتالمشتٌقة. منو الكمماتالمأخكذة كسٌمكا الٌمغكٌية، الماٌدة أك رداتالخاـ،
الٌمغةفيأكثرالمعجماتالعربٌيةتتكٌزعإلىمجمكعاتأكأسرتحتكمكؿمنياعمىعددمف

مشترؾيتكٌرر،...فيكٌؿأفرادىاجميعيـكيحافظفيياأصؿالمفردات،لكٌؿمجمكعةأكأسرة
ستمٌدمفعمىترتيبو؛األمراٌلذميجعؿمفرداتالمجمكعةكٌمياتشترؾفيمابينيابرباطمعنكمم

 .(ٓ)رابطةالجذربينيا

                                                           

 بتصٌرؼ.ٓٔ:(PDFالمداخؿفيالمعاجـالعربٌيةالحديثة،رسالةماجستير)(ُ)
 بتصٌرؼ.ٖٔكٕٔكٔٔكٓٔ:نفسو(ِ)
 بتصٌرؼ.ٗٔ(نفسو:ّ)
المعجميٌ(ْ) جالعربيٌالعمؿ غٌزة، مقداد، مطبعة سميماف، أبك صادؽ الٌدكتكر الحديث، العصر قبؿ ،ُ،
 بتصٌرؼ.ِّٕـ،ص:ََُِ،ُط
 بتصٌرؼ.ِّٖكِّٕ:نفسو(ٓ)
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مفكييعنىنشر الٌنتاج الٌنيائي:  .ٓ فييا الٌصفحاتكما "شكؿ اإلخراجالمطبعيلممعجـ، بو
كنيايتيا الٌصفحة في الكممات بدء إلى إشارات مف الٌصفحات أعمى يكضع كما أعمدة،

ككضعالٌصكرباأللكافككضعاألقكاسكالٌنجكـالممٌيزة،كطباعةأكائؿالمكادبالحبرالمشٌبع،
طبعالمعجـعمىصكرةيتجٌمىفيياالفٌفالٌطباعيمفحيثحجـالحركؼ،-إفأمكف- ثـٌ

الٌتصحيحالٌدقيؽمفعمماءمتخٌصصيفحٌتىاليقعفيالمعجـأٌمخطأ ـٌ كنكعالكرؽ،ث
الٌطباعةالحديثة،ا،(ُ)طباعي" ستفادتالمعاجـفيظٌؿىذهالتطٌكراتالكبيرةاٌلتيتشيدىا

كثيرامفىذهالتٌقنٌياتعمىكجوالخصكصاستفادةكبيرة؛فقديماطبعتالمعاجـبمكفأسكد
،ضبطا تاٌما بالحركاتمكٌحددكفتمييزالمكادمفالمداخؿ.أٌمااليكـفيمكفضبطالمداخؿ

 يمكف كضع الٌرمكزكما كاستخداـ الٌصكر الٌتكضيحٌية، الممٌكنة، كاختيار ٌية الكرؽ نكع،
كمقاييسو الحديثة كالٌصفحاتالكرقٌية خفيفة الكزف، المكاد لكف كتكحيد ،بالٌمكف األحمر،

 .أسكد عريضككضعالمداخؿبخط
 دقيؽ: كفؽ منيج عمميٌ  خطيط لمعمؿ المعجميٌ التٌ  . ب

المعجميٌيتكٌجب يحدٌعمى أكال؛أف معجمو طبيعة د ككذلؾ الٌنكع، حيث اليدؼمف
اٌلذميناسبىذاالٌنكعكيحٌقؽالغرضيختارالمنيجالعمميٌأفعميوالتٌأليؼ،ككالغايةمفىذا

إنتاجىذاالمعجـ.مف

 ألىداؼ المرجٌكة مف تأليؼ المعجـ:ا . ت

ميتحد خطكة أىداؼتأليؼالمعجـ الٌتصٌكريد لرسـ جدا؛ حسبالمنيجيٌٌمة لممعجـ
ميقكـعميوالمعجـ.الحجراألساساٌلذىذهالخطكةتعٌدو،كتصنيفو.كنكع





                                                           

ماجستيرُ) رسالة مقارنة، دراسة الحديثة، المعجمٌية الٌصناعة ضكء في المنشكد العربي المعاني معجـ )
(PDF،إعدادالٌطالبة:فاطمةبفشعشكع،إشراؼالٌدكتكر:خيرالٌديفسيب،جامعةأبكبكربمقايد،تممساف،)

 .ٕٕـ،ص:َُِّالجزائر،



 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ُٖ 
 

 كىي:،فيثبلثمراحؿكيتمٌثؿاألمر الثٌاني تطبيقي: .ِ
 مرحمة ما قبؿ اإلنجاز: . أ

أف عمى المعجـ، لييكؿ كامؿ كتصٌكر كاضحة، رؤية فيكضع المرحمة ىذه تتجٌسد
ةتككفىناؾدكافعلتأليؼالمعجـمعتحديدطبيعتو،كنكعو،كالمنيجاٌلذمسيتًٌبعوالمؤٌلؼ،كالفئ

 اٌلتيسيكٌجوإليياىذاالمعجـالمؤٌلؼ؛حٌتىيحٌقؽاألىداؼالمرجٌكةمفتأليفو.

 كتتمٌثؿفيخطكتيف:مرحمة اإلنجاز،  . ب
الٌسؤاؿ.ىؿتأليؼالمعجـسيككفجيداتحديد الفريؽ العامؿ .ُ ؛كذلؾباإلجابةعفىذا

تشكيؿفردٌيان،أـجيداجماعٌيا؟فإفكافجيداجماعٌياقائماعمى)التٌأ ـٌ ليؼالجماعي(؛فيت
 فريؽالعمؿمفمتخٌصصيففيالٌمغة،كالمعجـ،كالتٌقنية،كعمـالمصطمح،كعمكـأخرل.

المكادتخطيط العمؿ .ِ جمع في األكلى المرحمة تتمٌثؿ أف مراحمو، بتحديد ذلؾ ـٌ كيت ،
االٌطبلععمىماكردفيالمعاج ـ  ـ،كخاٌصةالمعجمٌية،كتحديدالٌنصكصالٌتخٌصصٌية،ث

اٌلتي األمكر ىذه لمناقشة العمؿ؛ فريؽ اجتماعات إعداد ـٌ ث المرجٌك. اليدؼ يخدـ ما
تشٌكمتكبدأتتٌتضح؛ليتـٌجمعمايكفيمفاآلراءاٌلتييمكفأفتساىـفيبناءمعجمٌي
فريؽ يقـك ـٌ متكامؿقائـعمىمنيجٌيةدقيقةمعتبلشيماكقعفيوالٌسابقكفمفىفكات،ث
آخرمتخٌصصفيالمراجعة،كالٌتدقيؽ،كالٌتحريرلمٌنٌصالمعجمي،كأخيرايككفاالستعداد
الخطكة إلكتركنٌيا.كما أـمنشكرا العمؿالمعجميمطبكعا،سكاءكافكرقٌيا، إلخراجىذا
تفادم تشكيميا؛رغبة تككفمفقبؿلجنةخاٌصةيتـ تنقيحالٌنٌصالمعجمي، إاٌل األخيرة

 عنيا.ففيغنىنأخطاءنح
 مرحمة ما بعد اإلنجاز: . ت

المرحمة،كاٌلتيييعنىبيا العمؿالمعجمٌيعمىكجوالخصكصبحاجةماٌسةإلىىذه
تحييف ـٌ ليت المعاصر؛ ككقتنا يتناسب بما كالتٌقنٌية المعجمٌية، كالٌتطٌكرات المستجٌدات، متابعة

الٌمغةالعربٌية لغةمتنامية،كمتجٌددة،كمكاكبةلكٌؿعصركلكٌؿالمعجـبشكؿدكرٌمكمستمٌر؛ألف 
مفمفردات، استجٌد ما إضافة ـٌ أفيت بعد كطباعتو إصداره، الٌتحييفبإعادة ىذا ـٌ كيت تغيير.
الٌرقمٌية، الحاسكب إمكانٌيات مف االستفادة يمكف كما المعجمٌية، المكاد مف أىمؿ ما كحذؼ
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 ذلؾ كيتحٌقؽ كاإلحصائٌية. جميعكالبرمجٌية، بمتابعة تقكـ متخٌصصة لجاف عٌدة بتشكيؿ
 عيدً-المستجٌدات الصُّ كاٌفة الٌتخٌصصٌية،-عمى كالكتب المعجمٌية، المنيجٌية في تحديثات مف

صداراتالمجامعالٌمغكٌيةفيالبمدافالعربٌيةالمختمفة. كالجامعٌية،كا 

 بعدو عف المتابعة خبلؿ مف المتنٌكعة األفكار استقاء كمتابعةيمكف مستحدثا؛ تقنٌيا
(،كمتابعةالمؤتمراتالٌدكلٌيةالعربٌيةكما(ِ)،كمكتبتنسيؽالٌتعريب(ُ)المنٌظماتالعربٌية)األلسكك

يستجٌدفييامفدراساتتخدـالٌمغةالعربٌيةكجميعالجكانبالٌمسانٌية،كالتٌقنٌية.

 يمكفتشكيؿفريؽيقكـ -بشكؿدكرمٌ-كما لقاءات، الٌنظرفيبعقد كندكات؛إلعادة
"أٌفالمرحمةالثٌالثةتتجٌسدفي"كضعصادؽ أبك سميمافأمكرمستحدثةتختٌصبالمعجـ.ذكر"

معنى عف البحث أراد مف إليو ليرجع خاٌص؛ نمط عمى العربٌية الكممات كٌؿ يشمؿ معجـ
تتٌ(ّ)كممة" ـٌ بالٌتحييفكالٌتحديثالمستمٌريف،ث سعدائرةالعمؿالمعجميمف،كاليحدثذلؾإاٌل

خبلليما؛لتشمؿبقٌيةمفرداتالٌمغةالعربٌية.

 الٌصناعة المعجمٌية عند المستشرقيف.

أثرىـالكاضحفيمسيرةالمعجـالعربٌي-كىـليسكامفأبناءالعربٌية-كافلممستشرقيف
ال قيمة إلى المعجمٌية كأعماليـ مباحثيـ في لفتكا فقد الحديث، العصر العربٌيةفي معجمات

.(ْ)القديمة،كأىمٌيةالعمؿالمعجمٌيبكجوعاـ

 تنٌكعت كقد المستشرقيفىذا كمتعٌددةأعماؿ الثٌنائٌية المعجمات فأنتجكا المعجمٌية؛
الٌمغات،كمعجماتالمصطمحاتكاأللفاظالحضارٌية،كالمعجماتالتٌأصيمٌيةالتٌقارنٌية،كمعجمات

                                                           

:،عمىالٌرابط(ALESCO) لعربٌيةلمٌتربيةكالثٌقافةكالعمـكمكقعالمنٌظمةاينظر:(ُ)
http://www.alecso.org.tn/index.php?lang=ar 

:،عمىالٌرابط، مكتب تنسيؽ الٌتعريبالمنٌظمةالعربٌيةلمٌتربيةكالثٌقافةكالعمـكمكقعينظر:(ِ)
http://www.arabization.org.ma/ 

 .ْْ:العربيٌ(العمؿالمعجميٌّ)
،إعداد:صادؽعبدرسالةماجستيرـ(،ُِٔٗ-ُِّٗةالحديثةفيمصر،)فيالفترةمفغكيٌالٌدراساتالمٌ(ْ)

ة،مصر،ميخميؿ،كعبدالحميدعابديف،جامعةاإلسكندريٌشراؼاألستاذالٌدكتكر:حمإاهللمحمدأبكسميماف،
 بتصٌرؼ.ّّْـ،ص:ُٕٖٗ

http://www.alecso.org.tn/index.php?lang=ar
http://www.arabization.org.ma/
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حاكؿبعضالمستشرقيفتصحيحماكقعتفيوالمعجماتالعربٌيةمفالٌميجاتكاألعبلـ،ككذلؾ
المعجمٌي العمؿ إطار في يدخؿ كمٌما لغكٌية. مفردات مف فاتيا ما كاستدراؾ تصحيفات،
االستشراقيعنايةنفرمنيـبفيرسةالٌرسائؿالمكضكعٌيةالعربٌيةكتنظيميا؛ذلؾأٌفعمماءالعربٌية

كافيسردالمفرداتفيتمؾالٌرسائؿنظامامعٌينا،كماعمىالقارئإاٌلأفاٌلذيفكضعكىالـيتٌبع
يخٌمفمكضعالكممة؛ليعرؼمعناىاأكيقرأالكتابكٌمو؛ليقؼعمىضاٌلتو.كقدتيٌسرتالميٌمة
اٌلتي المنٌظمة الفيارس ككضع كطبعيا، الكتب ىذه بإخراج المستشرقكف عىنى حيف ما شيئا

.(ُ)سخاٌصبالمفرداتاشتممتعمىفير

 : (ِ)عربيٌ  المعاجـ الغربٌية اٌلتي قامت عمى أساس معجميٌ  كمف

-  العربٌية الٌمغة "جيجايكس أنطكنيكس"لإليطالي معجـ استند حيث المحيط، القامكس إلى
 ـ.ٌُِّٔبا،عاـك،ككانتطباعتوفيأكر"جكليكس"حسبركاية

العربيٌ - ميٌما"ب جكليكسيعقك " لميكلندمالبٌلتينيٌالمعجـ مرجعا المعجـ ىذا حيثيعٌد ،
يعدٌلممستش ؛فقد"يكىاف فكؾ"ثركةلفظٌيةلمفصحىعمىرأمرقيففيالٌزمفالحديث،كما
أساسمعجموالٌصحاح،فترجـشركحالجكىرم،كاستعافبمصادرأخرل"جكليكس"جعؿ

كم كالكٌشاؼ، الٌمغة، كمجمؿ كأساسالببلغة، مفكالقامكسالمحيط، كغيرىا البمداف، عجـ
 ـ.ُّٓٔالمصادرالقٌيمة،ككانتطباعتوعاـ

العربيٌ - "جكرج فميمـ فريتاجػ"لالبٌلتينيٌالمعجـ صدرعاـ مجمدات.ُّٕٖ، فيأربعة ـ،
"عفاألخطاءاٌلتيكقعفريتاج"فيو".تفادلجكليكس"معجـعفكيعٌدنسخةمنٌقحةكمزيدة

" لمعجـ"فريتاج"كألٌفمعجـأصكلوترتيبانجديدان؛كأعادترتيب،"جكليكسفييا تنقيحا يعٌد
 ـ.ُّٕٖختصرفيمجمدكاحدعاـمعنوحٌؿمحٌمو.كصدر"فقط؛جكليكس"

                                                           

غكيٌالٌدراساتالمٌ(ُ) مف الفترة )في فيمصر، الحديثة ُِٔٗ-ُِّٗة ماجستيرـ(، رسالة ّْْكّّْ:
 .بتصٌرؼ

األدب(،فاس،األربعاء)مناىجالمستشرقيففيالٌصناعةالمعجمٌية(،)ندكةقضاياالمنيجفيالٌمغةك :بحث (ِ)
ُٓ اآلخرة ُِّْجمادم المكافؽ ُٖق العربٌيةََُِمايك صكت مكقع الحميد، العزيز عبد لمكاتب ،ـ،

،عمىالٌرابط:بتصٌرؼ
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id
=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-
35&Itemid=362#_edn7 

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-35&Itemid=362#_edn7
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-35&Itemid=362#_edn7
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-35&Itemid=362#_edn7
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معجماتيافيكحاكلت-أيضا–بالعمؿالمعجميٌتاىتمٌتيالمستشرقيفالٌأسماءكمف
العامٌ يىشعإيراد ـٍ أكلى -َُِٖ)Dozy"دكزم"يترٌدداسـ،ربٌيةفيالٌمغةالعيكالٌدخيؿ،شاعى

ممحؽبالمعاجـ،(أمSupplement Aux Dictionnairesـ(،اٌلذمأٌلؼمعجمو)ُّٖٖ
كقدخرجىذاالمعجـفي.أكماسٌماهالمؤٌلؼفيترجمتوإلىالعربٌية:تكممةالمعجماتالعربٌية

ـتعترؼبوالمعاجـالعربٌيةمفمالحاكؿفيوإثباتـ(،ُُٖٖ-ُٕٕٖكبيريفعامي)مجٌمديف
كخاٌصةاٌلتيجاءبياالكتٌابالعرب-عمىحٌدقكلو-أكالٌمغةغيرالتٌقميدٌيةراكيب،الكمماتكالتٌ
مف-محاكلةاإللحاؽبومافاتالمعاجـالعربٌيةالقديمةالكسيط.فيذاالمعجـىكفيالعصر

المؤٌلؼ نظر اإلسبلم-كجية الحضارة ألفاظ مف الببلد غزت اٌلتي الفتكحاتٌية جٌراء العربٌية
،لعمكـكالمعارؼالمختمفةمصاركالببلدالمفتكحةكترجمتيـا،كاستقرارالعربفياألاإلسبلمٌية

غفؿ اٌلتي الٌمغكٌية الماٌدة ىذاعنكىي أىمٌية كترجع ىذا القديمة. العربٌية أصحابالمعاجـ يا
إثباتالمصادراٌلتياستقىمنياماٌدتو،بؿعفلـيغفؿ"دكزم"ؿإلىأفٌالمعجـفيالمقاـاألكٌ

كممةعكافحريصان كٌؿ المعجمٌييفالمستشرقيفاسـ(ُ)مىإثباتتمؾالمصادرمع كيتصٌدر .
القامكسُٕٖٔ-َُُٖ)Lane"إدكارد ليف" مد صاحبمعجـ  Arabic English)ـ(،

Lexiconا عربٌي معجـ كىك ثمانينجميزمٌ(، )في أجزاء بلثةالثٌرىشىنى،ـ(ُّٖٗ-ُّٖٔة
 حفيده منيا جدٌ"ليف بكؿ"األخيرة كفاة ه.بعد ـٌ اىت المفرداتمف"ليف"كقد بجمع فيمعجمو

ياتكتباألدبكمنتخباتمفالقرآفالكريـ،بحيثأصبحقاعدةبنيتعمييامعظـالمعاجـأمٌ
العربيٌ العيدة ك(ِ)ةغاتاألكربيٌبالمٌالحديثة المعجمٌيةنستطيع القكؿبذلؾ. الٌصناعة حركة إٌف

تكف كلـ كأسسيا. كأغراضيا، فاختمفتمناىجيا، كاسعان؛ شيدتنشاطان المستشرقيفقديمان عند
.(ّ)ىذهالمعاجـكٌميابنفسالجكدة،كاالتقاف،فأيىمؿبعضيا،كاشتيرالبعضاآلخر

                                                           

 .بتصٌرؼّْٓرسالةماجستير:ـ(،ُِٔٗ-ُِّٗةالحديثةفيمصر،)فيالفترةمفغكيٌ(الٌدراساتالمٌُ)
 .بتصٌرؼّْٔكّْٓ:نفسو(ِ)
)مناىجالمستشرقيففيالٌصناعةالمعجمٌية(،)ندكةقضاياالمنيجفيالٌمغةكاألدب(،فاس،األربعاء:بحث (ّ)

ُٓ اآلخرة ُِّْجمادم المكافؽ ُٖق العربٌيةََُِمايك صكت مكقع الحميد، العزيز عبد لمكاتب ،ـ،
مىالٌرابط:،عبتصٌرؼ

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id
=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-
35&Itemid=362#_edn7 

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-35&Itemid=362#_edn7
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-35&Itemid=362#_edn7
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-35&Itemid=362#_edn7
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ا عند المعجمٌية الٌصناعات مف الغالب اليدؼ لترجمةككاف مراجع تكفير لمستشرقيف
اليكمٌيةعند الٌتكراةفضبلنعفالقرآفالكريـمفخبلؿتأليؼمناىجمعجمٌيةتتناكؿلغةالحياة

.(ُ)المسمميف،كالجاريةعمىألسنةالمثٌقفيفمنيـ؛لتككفعكناليـفيالٌتعامؿمعيـ

المعجمٌيةالعربٌيةإلىأكركٌبا،أٌثرتالثٌقافةالمعجمٌيةعندالمستشرقيففينقؿالٌصناعة
برزأثرىاجمٌيافيالٌصناعةالمعجمٌيةالغربٌية.قاؿ" ـٌ أٌماعمـالمعاجـ":"فرانتز ركزنتاؿكمفث

.(ِ)"فكافىكاألساسالذمقامتعمىأساسوالمعاجـالغربٌيةالعربٌية

فيمباحث ييتٌمكا فمـ عاٌمة بصفة المستشرقكفكاألكركبٌيكف المعجمٌية"أٌما كأعماليـ يـ
.(ّ)بيذهالغاية؛لذافإٌننانراىـييتٌمكفبكصؼالٌمغةفيمختمؼمراحمياالتٌاريخٌيةكالمعاصرة"

مف كغيرىا بالعربٌية الخاٌصة المعجمٌية كأعماليـ مباحثيـ في ىذا تطبيؽ حاكلكا كقد
م نفر كتب حيث المعجمات، كقفت كما يقفكا فمـ الٌشرقٌية الٌتطٌكرالٌمغات برصد كاعتنى نيـ

العربٌية دراسات "كتابويكىاف فؾكمبلمحوفيالعربٌيةعبرمختمؼمراحميا؛فقدـلناالمستشرؽ"
في الٌمغة كالٌميجات كاألساليب كقاـ بعرضتاريخياألستاذ بجامعة بيؿ في أمريكا "تيرنر".

العربٌيالحديثمنذالقرفالتٌاسعلتطٌكربعضاأللفاظاٌلتيأخذتأكضاعاجديدةفياالستعماؿ
عشر،ذاكراأسماءالمؤلفيفاٌلذيفحدثذلؾعمىأيدييـ،مثؿ:

كقاسـ أميف كلطفي الٌسيد كفارس الٌشدياؽ كفتحي زغمكؿ كبعض  )الطَّيطاكم( "رفاعة
الكرممي، إنستاس مارم كالننسىجيكد،(ْ)يف"القانكنٌييف كالكتٌاب الٌسكرٌييف كالٌمبنانيٌ  عيفالمشرِّ 

 كبطرس البستاني.

                                                           

)مناىجالمستشرقيففيالٌصناعةالمعجمٌية(،)ندكةقضاياالمنيجفيالٌمغةكاألدب(،فاس،األربعاء:بحث (ُ)
ُٓ اآلخرة ُِّْجمادم المكافؽ ُٖق العربيٌََُِمايك صكت مكقع الحميد، العزيز عبد لمكاتب ،ةـ،

،عمىالٌرابط:بتصٌرؼ
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id
=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-
35&Itemid=362#_edn7 

 المكقعنفسوبتصٌرؼ. (ِ)

 .ّْْ ـ(،رسالةماجستير:ُِٔٗ-ُِّٗةالحديثةفيمصر،)فيالفترةمفغكيٌالٌدراساتالمٌ(ّ)
 بتصٌرؼ.ّْٓكّْْ:نفسو(ْ)

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-35&Itemid=362#_edn7
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-35&Itemid=362#_edn7
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-35&Itemid=362#_edn7
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" دركيشنقؿ د. ليف"كيمتدح قائبل: مصادره عف كألٌكؿ مٌرة نرل قامكسا ينقؿ عف "
ذكر"(ُ)....."الٌركاة كالٌمغكٌييف المتقٌدميف نقال )يعٌد( مف أٌكؿ درجة  حينما كعمىىذا، "ليف.

فالمعنىأٌنوقدرألبأك قاؿ األزىرم ،هدى يٍ قاؿ ابف سً عبارة:) المحكـكالٌتيذيب،(، نفسوكتابٌي
فإٌنويذكرالمصدرالذمنيقؿعنوىذه لـيستطعأفيرلكتبيـ فيحالةالٌنقؿعفركاة كأٌما

(ىكمفأكثرالمستشرقيفليف)أفٌلناضحيتٌالمختمفةالٌسابقة كاىد الشٌ  خالؿ مف.(ِ)الركاية
كتابوةفيعريٌكاىدالشٌقاـبترجمةالشٌفٍمىيرمأًمفوبؿإنٌ؛ةقؿعفالعربيٌالنٌأمانةحرصانعمى

."مٌد القامكس"

 العربٌية بتاريخ عنكا اٌلذيف المستشرقيف ُْٖٗ-ُٖٓٔ)أكجست ًفشىرٍ كمف فيـ(
الخاٌص لغكمٌمقترحو معجـ المٌعمىأساستاريخيٌإلعداد مجمع العربيٌبتكميؼمف فيغة ة

"مصر... كذلؾ كمنيـ كليـ بدكؿ، "Bedwell, W.(ُُٓٔ-ُِّٔمعجـ صاحب ـ(،
المستعممةفيالٌمغة فيكيشتمؿعمىاألسماءكاألماكفكألقابالٌشرؼ...، المفرداتالعربٌية،

( عاـ حٌتىأيامو مفبيزنطة ك"ُُٓٔالعربٌية بادجرـ(، "Badger(ُُٖٓ-ُٖٖٖفي ـ(،
قدضٌمنومفرداتالمعجمات،كالمفرداتـ(،كُُٖٖالٌذخيرةالعممٌيةبالٌمغتيفاالنجميزٌيةكالعربٌية)

ك" الحديثة، فانيافالمكٌلدة "Fagnan(ُْٖٔ-ُُّٗلمقكاميس تكميبلت معجمو في ـ(،
( ك"ُِّٗالعربٌية ليفي بركفنساؿـ(، "Levi-Provenoal(ُْٖٗ-ُٗٓٔمؤلفو في ـ(،

القرفالعشريف) تطبيقيلعربٌية ك"ُِْٗمعجـ بارانكؼـ(، "Baranovفيالقا مكسالعربٌي،
 )مف الٌنصكصالحديثة عمى فيو اعتمد اٌلذم َُٖٖالٌركسي ك"َُْٗإلى "ىانز فيرـ(.

Hans Wehrفيمؤٌلفوقامكسالعربٌيةاليكـ،كىكبالعربٌيةكاأللمانٌية،كصدرفيجزأيفعاـ،
(ُِٗٓ( عاـ ثانية طبعة كظيرتلو )َُٔٗـ(، كعاـ المعجـُُٔٗـ(، ىذا طبع أعيد ـ(،

"متر يدعى آخر مستشرؽ مع مؤٌلفو باشتراؾ كذلؾ االنجميزٌية إلى ج. ميمتكف ككفجما "J. 

Milton Gown(ّ)،ككرتابيتمعجـىناالننسىك(Wortabet).العربياالنجميزم


                                                           

 .ّْٔ:ـ(،رسالةماجستيرُِٔٗ-ُِّٗر،)فيالفترةمفةالحديثةفيمصغكيٌالٌدراساتالمٌ(ُ)
 بتصٌرؼ.ّْٔ:نفسو(ِ)
 بتصٌرؼ.ّْٕ:نفسو(ّ)
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 كافع التٌأليؼ المعجمٌي عند العرب:د

اىتماـالعرببمغتيـيتالٌتراثكىكٌيةكعاءالٌمغةالمعجـ: إٌف مٌثؿفيالحرصالعربٌي.
دكافعالتٌأليؼ.كيمكفتمخيصفييا(ُ)،كتصٌدييـلمحفمنيا،كالحفاظعمىالفصيحعمىنقائيا

.(ِ)ثقافيٌ،كدافع،كدافعاجتماعيٌدافعدينيٌثالثة دكافع، ىي:المعجميعندالعربفي

 :الٌدافع الٌدينيٌ  -

ومفأخطاءالٌنطؽ،كالفيـ.يتمٌثؿفيالحفاظعمىلغةالقرآفالكريـ،كسبلمةمفردات
كػػ" كالفساد الٌمحف، مف العربٌية الٌمغة ك(ّ)دخكؿ الغريبكحماية ك(ْ)الحكشي، .(ٔ)"(ٓ)المبتذؿ،

 كالحرصعمىالٌمغةالعربٌيةيأتيمفككنياالٌسبيؿالكحيدلفيـالٌديفاإلسبلمي.

 :الٌدافع االجتماعيٌ  -

 .(ٕ)تيدخمتفياإلسبلـ،كاٌتخذتالعربٌيةلغتيا""كثرةاألمـذاتاأللسنةغيرالعربٌيةالٌ

 الٌدافع الثٌقافي: -

مفرداتالٌمغة، عمىجمع كحرصيـ كالٌمغكٌييف، الٌركاة لدل الكعي اكتماؿ في كيتجٌسد
 .(ٖ)كحفاظيامفالٌدخيؿعمييا.مٌماعمؿعمىنضجالفكر،كالعمؿالمعجمٌيلدلالعرب

                                                           

 بتصٌرؼ.ِْجالٌتأليؼالمعجميعندالعرب:(مناىُ)
 بتصٌرؼ.ِٔ(:PDF(المداخؿفيالمعاجـالعربٌيةالحديثة)ِ)
الغرابة: (ّ) معناىا. يظير ال كحشٌية الكممة تككف الٌمغةر:ينظأف عمـ دراسات ضكء في الٌمغكٌية المعاجـ

 .ّّكِّـ،ص:ُٔٔٗ(،محمدأحمدأبكالفرج،دارالٌنيضةالعربٌية،PDFالحديث)
المعاجـالٌمغكٌيةفيضكءدراساتينظر:كىكمانفرعنوالٌسمع،كىكبمعنىالغريب.الكحشي:(كيقاؿعنوْ)

 .ّّكِّ(:PDFعمـالٌمغةالحديث)
المبتذؿ: (ٓ) الخاٌصة. دكف العاٌمة بيف شائعا يككف الٌمغةينظر:ما دراساتعمـ فيضكء الٌمغكٌية المعاجـ

 .ّّكِّ(:PDFالحديث)
(ٔ) ( ماجستير رسالة أبادم، لمفيركز المحيط القامكس في المعجمٌية الماٌدة الٌطالب:PDFمعالجة إعداد ،)

 .بتصٌرؼَّص:ـ،َُِِ/َُُِة،الجزائر،ضر،باتنالعربيطريمي،جامعةالحاجلخ
 .َّ:(نفسوٕ)
 بتصٌرؼ.ِٕ:(PDFالمداخؿفيالمعاجـالعربٌيةالحديثة،رسالةماجستير)(ٖ)
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 بٌية:مٌية المجامع الٌمغكٌية العر أى

"الٌمغةىيقكاـاليكٌية،كعمادالٌشخصٌية،كىيالٌراسمةلبناءالقكمٌية،المشٌكمةليندسة إف 
ىي الٌمغة ،... كالٌسياسٌية، كاالقتصادٌية، كاالجتماعٌية، الثٌقافٌية، المستكيات عمى البناء ىذا

إلىمفيحافظعمى(ُ)األٌمة" فييبحاجة كذلؾ؛ سبلمتيا،كالعمؿعمى،ككعاءفكرىا؛كألٌنيا
تطكيرىا،كتكسيعيا؛لذاكانتالمجامعالٌمغكٌيةالعربٌية.كسبلمةكٌؿلغةتككفبأحداألمريف،كما

الممٌيزلياعفغيرىا،-األمراألٌكؿعبد القادر المغربي:يقكؿالٌدكتكر المحافظةعمىإرثيا
 كاألمركركعةبيانومعغرابةإيجازه.كنكعتأليؼالكبلـ،كطريقةإيراده،كخصكصٌيةأساليبو،

المتكٌمميف-الثٌاني لسبلمةالٌمغةزحزحتياعفالجمكد،كاألخذبيانحكالٌتطٌكرمعتطٌكرأىميا
كبدائع فيالٌتعبيرعفأفكارىـكمستحدثاتحضارتيـ، ليـ المكاتية المركنة فيجدكففييا بيا،

ستيعاباأللفاظالمتعٌمقةبتطٌكرالحياةالعممٌيةكالثٌقافٌية،.كالٌمغةالعربٌيةالتعجزعفا(ِ)تطٌكرىـ
.(ّ)كيكفدكاإليياالمستحدثاتالعصرٌيةيطٌكركىاإذااستطاعأىمياأف

"كافالعمؿعمىكضعالمعجماتالٌمغكٌيةكالمتخٌصصةغايةمفالغاياتالٌرئيسةاٌلتي
؛فقدنٌصمرسكـبإنشائوعمىأٌفمفأعماؿسعىمجمعالٌمغةالعربٌيةفيالقاىرةإلىتحقيقيا

في كالفنكف العمـك بمطالب كافية يجعميا كأف العربٌية، الٌمغة سبلمة عمى يحافظ أف المجمع
لحاجاتالحياةفيالعصرالحاضر،كذلؾبأفيحٌددفيمعاجـأك تقٌدميا،مبلئمةعمىالعمـك

.(ْ)تعمالوأكتجٌنبومفاأللفاظكالٌتراكيب"تفاسيرخاٌصةأكغيرذلؾمفالٌطرؽماينبغياس







                                                           

:عمىالٌرابط، بتصٌرؼ ،القرللؤلستاذةالٌدكتكرة:كفاءكامؿفايد،جامعةأـٌ"المجامع الٌمغكٌية"مقاؿ (ُ)
http://uqu.edu.sa/page/ar/155267 

 بتصٌرؼ.ّْٕكّّٕ:رالمعجـالعربيٌ(تطكٌِ)
 بتصٌرؼ.ٔ:نفسو(ّ)
 .َّٓـ(،رسالةماجستير:ُِٔٗ-ُِّٗ(الٌدراساتالٌمغكٌيةالحديثةفيمصر،)فيالفترةمفْ)

http://uqu.edu.sa/page/ar/155267
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 :(ُ)فيما يأتيلمجامع الٌمغكٌية ا مسؤكلٌياتإجماؿ  يمكفك 

الثٌ .ُ المٌتنمية المٌ؛ةغكيٌركة التٌلجعؿ عمى قادرة العمميٌغة المصطمحات عف الحديثة،عبير ة
غةسبلمةالمٌكذلؾفيإطارالمحافظةعمى،كمستجداتالفكركمعطياتالحضارةكألفاظيا،

 . ةأبنيتياكأطرىاالعامٌعفة،كعدـالخركجالعربيٌ
عداداألطالسالمٌدراسةالمٌ .ِ   ة.غكيٌيجات،كا 
كبناءرؼ،كتيسيرالكتابةكاإلمبلء.حككالصٌة،كتيسيرالنٌطبيقيٌةكالتٌعميميٌالعنايةبالقضاياالتٌ .ّ

  :يى ،أربعة أبكاب رئيسة عمىذلؾاندرجتجيكدالمجمعضمف
غةمففيالمٌرة،الكافيةبمااستقرٌةإلىالمعاجـالمتطكٌغةالعربيٌمحاكلةالكفاءبحاجةالمٌ .أ

 . ةالحديثةاتالمعجميٌقنيٌثةكالتٌاألكضاعالمحدٌ
 . ةيٌةكالفنٌةكالحضاريٌكضعالمصطمحاتالعمميٌ .ب
 . راثالقديـإحياءالتٌ .ت
.غة،كقكاعدىاككتابتياتيسيرمتفالمٌ .ث

 حديثة تفي بحاجات العصر الٌرقمي: لكضع معاجـ محاكالت

مفقبؿبعضالمجامعالٌمغكٌية،كبعضالمؤٌلفيف،كبعضمحاكالتجاٌدةالزالتىناؾ
المختٌصيف، الٌمغكٌييف مف المعجمٌية مجاؿ في كالميتٌميف كالٌتربكٌية، منيا، الثٌقافٌية المراكز

محٌدثة؛ أك حديثة معاجـ لتأليؼ الٌضخمة،كالتٌقنٌييف؛ كالمعاجـ ليا. العصرنة بحاجة لتفي
كالٌصغيرة،العاٌمةكالخاٌصة،المكسكعٌية،كاإللكتركنٌية،كالمحكسبةكغيرىا.إالأٌفبعضمفىذه
بعد يخضع لـ أكثرىا أٌف أك إلىحيفغٌرة، يتأٌخراستكماليا أك الٌنكربعد، ترى المحاكالتلـ

أكلممقاييسالعممٌيةاٌلتييجبأف تيٍعتىمىدفيميدافالتٌأليؼالمعجمٌي،إففيمستكلالجمع،
.(ِ)الكضع،أكالتٌأليؼ

                                                           

:،عمىالٌرابطالقرلاءكامؿفايد،جامعةأـٌلؤلستاذةالٌدكتكرة:كف"المجامع الٌمغكٌية"مقاؿ (ُ)
http://uqu.edu.sa/page/ar/155267 

(الركسالمعجـالعربيالحديث،دراسةفيالكضعكالجمعكالٌتعريؼ،فيضكءالٌصناعةالمعجمٌيةالحديثة،ِ)
 بتصٌرؼ.ـ،الممٌخص،ص:طَُُِ(،PDFي،رسالةماجستير)تقديـالٌطالب:عميخالدالٌزعب

http://uqu.edu.sa/page/ar/155267
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 كعربٌيا: عالمٌياجمٌية الٌناجحة المؤٌسسات المع

مفيمجمجاؿالتٌأليؼالمعجمٌياليسمـفيكٌؿاألحكاؿمفالٌنقد،كمااليسمـمؤل فيو
لكنٌ تكٌقؼ. دكف المآخذ فتتكالي االنتقاد، اإلنجازمف خطكات أكلى ىي البدايات إٌف نقكؿ نا

كالعمؿعمىسٌدىا إفتبٌينت، التقاطالٌثغراتالمعجمٌية ثقة نستطيعبكٌؿ إذ الٌناجح. المعجمٌي
،ما بعد اإلنجازبسيكلةكيسرمفخبلؿمتابعةالمستجداتالمعجمٌية،كىذامايندرجفيمرحمة

كسرِّ المعجمٌية الٌصناعة فٌف ىك تصديركىذا إعادة خبلؿ مف الٌزاىر، الٌنجاح يحٌقؽ اٌلذم ىا
بعض في لمسناه ما ذلؾ تٌمتطباعتو. عمى يجباستدراكو ما كاستدراؾ المنٌقحة الٌطبعات

كقدنالتتجاكزالتٌقنٌياتإالٌالٌتجاربالمعجمٌيةالٌناجحةاٌلتيتحٌكلتفيمابعدإلىمؤٌسسات،فمـ
منيا.نصيبيا

الفرنسٌية، كاالنجميزٌية،  : الٌتجربةذه الٌتجارب اٌلتي كقع اختيارنا عميياكمف أشير ى
 :كمنياكالعربٌية، 

 :(ُ)(Oxford English Dictionnaryمعجـ أككسفكرد ) .ُ
بحثناعفكتبعربٌيةتتحٌدثعفتجربةمعجـأككسفكردالمعجمٌية؛فمـنجدمؤٌلفاعربٌيا

 فارتأيكاحدان الٌتجربة، الٌناجحةمفالمكقعتكٌمـعفىذه الٌتجربة إلىأفنستخمصمفادىذه نا
تجربةانجميزٌيةمعجمٌيةناجحة؛كقدقمناكسفكرد ك جـ أفمعلممعجـ،كلغتواالنجميزٌية؛الٌرسمي

الفقراتاٌلتيجاءتفيالمكقعنفسوبتصٌرؼمٌنا. بترجمةأىـٌ
مميءتاريخكىكقرف،مفأكثرإلىيمتدٌةاالنكميزيٌلٌمغةأككسفكردقامكستاريخإفٌ

معظـأفٌـ،ُٕٖٓعاـ،الٌمندنٌيةكلكجٌيةالفيمةالجمعيٌأعضاءالحظعندما.كالحيكٌيةباإلثارة
القكاميسىذهفيالٌنظرإعادةإلىنادكاناقصة،كأمكتممةغيرالقائمةاالنجميزٌيةالٌمغةقكاميس

الحديث،العصرإلىاألنجمكسكسكنٌيةالعصكرفيرتتبمكأفمنذاالنجميزٌيةبالٌمغةتيعنىاٌلتي
؛البٌلكالكقتالمشركعحيكٌيةمدلخاطرىـفييجكؿيكفكلـ الٌنيائٌية.تيجةالنٌلتحقيؽـز

                                                           

،عمىالٌرابط:أككسفكرد االنجميزمالمكقعالٌرسميلمعجـينظر:(ُ)
http://public.oed.com/history-of-the-oed/ 

http://public.oed.com/history-of-the-oed/
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.الغرضليذاؿاألكٌاجتماعياعقدبعدكذلؾ،ةلمجمعيٌبيافؿأكٌبعدببطءالمشركعبدأ
كتـٌكسفكرد،كأجامعةمطبعةمعةفاقيٌاتٌةالجمعيٌعقدتـ،ُٕٖٗعاـالمطاؼ.نيايةفيك

الجديدةنجميزيٌاالغةالمٌقامكسبكضعالعمؿلبدء؛ارسميٌ"Murray" مكرام جيمستكميؼ
يككفأفالمقٌررمفككاف.(الحيفذلؾمنذاالنكميزٌية لٌمغة أككسفكرد قامكسىيسمٌكافكما)

مفرداتجميعتشمؿأفشأنيامفاٌلتيفحة،ص(0ََْٔبػ)مجٌمدات،أربعةفيالجديدالقامكس
الكمماتبعضإلىباإلضافة،(ـَُُٓ)لبلنجميزٌيةالكسطىالمبٌكرةالفترةمفاالنجميزٌيةالٌمغة
ككانتالكسطى.االنجميزٌيةالٌمغةفيكجكدىاكاصمتماإذاسابؽ،كقتفيسائدةكانتاٌلتي
عمىسنكاتخمسمضيٌبعدسنكات.عشرقاربتركعالمشمٌدةأفٌإلىحينياالتٌقديراتتشير

حافقدالكقتأفٌحينيا(،أدرككاAntلفظة)عند"كزمبلئوMurray"الٌطريؽ،كلدلكصكؿ
كافمٌماأطكؿكقتانالمشركعأفيستغرؽمستغربانيكفكلـ.الٌزمنيالجدكؿفيالٌنظرإلعادة

فمـ نمٌكىابؿبسببفحسب،اليائمةاالنجميزٌيةٌمغةالتعقيداتبسببالٌصعكباتتكفمتكٌقعا؛
تيالٌالمفرداتبقائمةالمشركعفياشتغاليـأثناءالفريؽيكتؼًكلـ.المتكاصميفأيضاكتطٌكرىا
ٌنماقركف،سبعةمنذمكجكدةكانتكاٌلتياألمرأٌكؿتبٌنكىا كمماتإقحاـيحاكلكفكانكاكا 
األٌكؿالجزءنشرمفكفريقو "Murray"يتمٌكف لـ.يوفمسيرتيـخبلؿظيرتجديدة،يكمعان
كانتمٌماشمكالنأكثردراساتإلىحاجةىناؾأفحينئذكاضحاكافكلكفـ،ُْٖٖعاـ

أربعةمدلعمىطريقوالمشركعكاصؿ.عامانثبلثيفقبؿالٌمندنٌيةالفيمكلكجٌيةالجمعٌيةتتصٌكره
مختٌصيفMurray"فريؽعكتكسٌجدد،محٌرركفإليوكانضـٌعقكد، إلى أمثاؿ:آخريف،"

"Henry Bradley،"ك"W.A. Craigi"،"ك"C.T. Onions.بشكؿالفريؽعمؿ
مفنيسافغايةإلىكٌراساتإصدارعٌدةكتـٌمتكاصؿ، المجٌمدنشرتـٌحيفـ،ُِٖٗعاـ
األخير  الجديد القامكسباسـالقامكسنشرمجٌمدات.أربعةفي(صفحة0ََْٔ)مفبدال.
كممة(0َََََْ)مفأكثرفيجاءلكٌنوالتٌاريخٌية،المبادئكؿٌمحترمااالنجميزٌية لٌمغة

.مجٌمداتعشرةفيكعبارة
ىذاـ،ُُٓٗعاـتكفيألٌنو؛العظيـعمموإتماـليرل"؛Murray"يعشلـلألسؼ،

مفمكافبأمٌالٌنشرتاريخفيمسبكؽغيرإنجازايمٌثؿلو،حياتوكٌرسقدكافالذمالعمؿ
.منازعبدكفاالنجميزٌيةالٌمغةفيالٌنيائٌيةالٌسمطةصاحبالقامكسىذاكأصبحالعالـ،

http://www.oed.com/public/editors/dictionary-editors
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 :جديدكالتٌ  حييفالتٌ 
 يكجد الوأنٌيعنيىذاستمرار،بارطكٌلمتٌتياقابميٌىكةحيٌلغةأمٌفيالمثيرالجانبإفٌ
فيالعمؿمفعاماخمسيفبعد.األزمنةمفزمفأمٌفيلغةألمٌنيائي معجـأك قامكس

  .الميٌمة الٌمسانٌية الحقيقةىذهإلىركفالمحرٌكصؿاألكلى،بعةالطٌ
افالمحٌرربدأالجديد،لمقامكساألصمٌيةالعشرةالمجٌمداتمفاالنتياءكبمجردذلؾ،مع

(Craigie and Onionsبتحديثو).مجٌمدفيمقامكسلممحؽنشرتـٌـ،ُّّٗعاـففي
رسمٌيالوكأيعطيمجٌمدا،عشراثنيفياألصميالقامكسطبعتـٌأيضاالكقتىذافي.كاحد

.ةاالنجميزيٌ  لٌمغة أككسفكرد قامكس:الحاليعنكانو
ؿمثٌتكاحد،كممحؽأككسفكردلقامكسدامجمٌعشراثنيمففتتككٌتيالٌسخةالنٌىذهإفٌ

سنكاتأعتمدذمكالٌيائيالنٌكؿالشٌ لعٌدة  Robert"تعييفتـ،ـُٕٓٗعاـذلؾ،كمع.

Burchfield"ٌمفالكثيريشمؿذمكالٌـ،ُّّٗممحؽمحؿٌحؿٌجديدممحؽرمحر
(.العشريفالقرفمفرداتةكخاصٌ)الجديدةالمعمكمات
العشريف،القرففيظيرتتيالٌةقنيٌكالتٌةالعمميٌاأللفاظمفالمزيدةإضافتـٌلقدفعبل،ك
ةماليٌالشٌأمريكامفالكافدة الكمماتمفالكثيركذلؾليشمؿ؛القامكسنطاؽتكسيعكجرل

الجديدالممحؽفجاءالكاريبي،البحركمنطقةآسيا،كجنكبأفريقيا،كجنكبكنيكزيمنداسترالياكأ
ُِٕٗعاميبيفداتمجمٌةأربعفيطيبعحيث،ـُّّٗعاـطبعةمفبكثير أطكؿ

.ـُٖٔٗك
تحديثةكيفيٌحكؿأكسفكردجامعةمطبعةسةمؤسٌبقاشالنٌاحتدـ،ـُِٖٗعاـفيك

مدخبلتتجميعأكثركضكحانبةقميديٌالتٌاألساليبتأصبحفمقدكعصرنتو؛اليائؿالقامكسىذا
المعجـ كاٌلتي تحديثيا يجب عمييااٌلتي ةلكتركنيٌاإلالكسائؿاستعماؿإلىاالنتقاؿينبغي
الٌضركرمكبات.الحديثة المسؤكليف،مف ككذلؾالٌنظـ،كميندسيالمشاريع،كمديرمتغيير
مشركعإطبلؽـ،ُْٖٗسنةفيكتـٌة.العصريٌالكسائطمعيتناسبلكيالمعجـ؛محٌررم
فعبلالحديثة،التٌقنٌيةكالٌطفرةبلءـيتحٌتى؛الجديد أككسفكرد قامكس مشركع:جديد ـٌ نشركت
الٌنسخةأساسلتشٌكؿـ،ُٖٗٗعاـالكاممةاإللكتركنٌيةالٌنصكصكتكفيرحديثة،متكاممةطبعة

.ذلؾبعدستصدرتيالٌالحاسكبٌية
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 :شرالنٌ  تاريخ في إثارة الحكسبة مشاريع أكثر
مفقرفطيمةإنجازهتـٌانضخمانيمرجععمبلنمطبكعةداتمجمٌةعدٌتأخذأفيمكفكيؼ

عمىدكالر مميار( 3ُّٓ)ةبميزانيٌمشركعالىذاكافا؟آليٌمحكسبةةمادٌإلىكتحكيموفمالزٌ
شرالنٌصناعةتاريخفيإثارةكثرأحكسبةلسنكاتخمسمدل . (،SGML)اعتمادتـٌفقد
.المصٌححيف كالمدٌققيفمف(َٓ)كمايفكؽشخصا،(َُِ)الٌرقمنةفيكشارؾ؛ترميزكنظاـ

Edmund Weiner"ك"John Simpson"مفكؿتكٌفؿ مفمجمكعةمع"
ككذلؾ،هكتحريروكتدقيقىذاالقامكساإللكتركنيالجديدبمراجعةالمعاجـ،صناعةففٌمختصي
نتياتضمٌتيالٌعريفاتالتٌمف(0َََََْ)إلىالجديدةكالمعانيالكمماتمف(0َََٓ)إضافة

0َََ0ََََٔ)قاساب نجازاإلىذامف%(ٖٓ)فيالحكسبةفريؽاعتمدكقد.سابقاكممة(
المعجـ،مفجرًالحىالجزءتمٌثؿتيكالٌالعمؿمفيةالمتبقٌ%(ُٓ)كلكف،حاسكبٌية برامج
 قامكسنسخةبإعدادخمةالضٌةالميمٌىذهتجكتيكٌ،الفردٌية التٌدقيقٌية قدراتيـافييكااعتمد

بيا،ـ،ُٖٗٗأكاخرفينشرىاكتـٌ،اإللكتركنٌية أككسفكرد المختٌصيف كٌؿ كناؿبإشادة
نٌإحيث،كبيراناحترامان"Weiner"ك"Simpson"المحرراف  الكرقٌية الٌنسخة لك طبعتو
.كبيرادامجمٌعشريففيصفحة(0َََِِ)مفأكثرلمؤلتالمحكسبة لمٌنسخة المقابمة

 :اإللكتركني العصر في
تـٌعندمااريخالتٌمياسجٌأخرلةمرٌأكسفكردقامكسفيطفرةحدثتـ،ُِٗٗـعافي

منتجتخفيضتـٌوأنٌ(،ذلؾCD-ROM)أقراصفيكمزيدةةكمنٌقحجديدةةلكتركنيٌإطبعةنشر
إلىباكندا(َُٓ)ككزفأقداـ أربعة إلى تصؿ رفكؼ بمساحة مجٌمدا عشريفمفؼيتألٌضخـ
.أكنصاتبضعةكيزف،لويٌتسعالمعقرصضئيؿ،حجـ

ةاإللكتركنيٌيغةفالصٌ،كبيراننجاحان(CD-ROM)عمىأككسفكردقامكسنسخةالقتكقد
تتٌبعةفعمميٌ.المعمكماتكاسترجاعالقامكسفيلبحثااسالنٌاستخداـطريقةفيثكرةأحدثتقد

سخةالنٌباستخداـىاجراؤإالمستحيؿمفكافتيالٌدةالمعقٌاالقتباساتأكالكمماتأصكؿ
قامكسجعؿلكتركنياإلكؿالشٌألفٌثكاف،بضعسكلتستغرؽالاآلفأصبحت؛المطبكعة
العمميالمجتمعمفليس،اءالقرٌأنكاعكؿٌيشمؿجميكرلوكأصبحاالستخداـ،سيؿأككسفكرد
.فقطاألكاديمي
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 :يستمر ركٌ كالٌتط
، االبتكاراتكؿٌباستغبلؿتطٌكرهيتابعةميزيٌاالنجغةلمٌأككسفكردقامكسأخرل،مرةاليـك

جٌيدةالحديثةةكنكلكجيٌالتٌ عمىالكاممةنسختيافيالمتاحةالمعاجـأكائؿمففيك،بطريقة
.ةالعالميٌبكةالشٌ

مشركعاصيركرتو،تاريخمفمرحمةأمفية،ميزيٌاالنجغةلمٌأككسفكردقامكسيكفلـ
(.Oxford University Press)أكسفكردجامعةمطبعةسةلمؤسٌمربحااتجاريٌ

غةالمٌجذكرعفكاألبحاثراساتالدٌبدعـممتزمةتزاؿالسةالمؤسٌىذهفإفٌكمعذلؾ؛
عمىالحفاظفيغبةالرٌىكااللتزاـىذاكمصدر.بيايتحٌدثمفكيجدأينماكتطٌكرىاةنجميزيٌاال

سخةالنٌبرنامجلتمكيؿريصدتالتيالجديدةةفالميزانيٌقامكس؛الىذافيدةالمتجسٌةقافيٌالثٌالقيـ
،دكالر مميكف فكخمسي خمسةحكالىبمغتةاإلضافيٌلمكمماتبياالمقترفكالبرنامجةالحاليٌ

ضافاتتنقيحاتبياجديدةطبعةنشراآلفيتـٌك كؿٌالٌشبكةالعالمٌيةعمىالجديدةلمكمماتكا 
.أشيرثبلثة

يمكفالـ،ُٕٖٓعاـةيٌنندالمٌةكلكجيٌالفيمةالجمعيٌكضعتياتيالٌغيرةالصٌ  األىداؼ
المشركعفيتحقيقوتـٌالذماليائؿاإلنجازبمقارنتيا ىكةنجميزيٌاالغةلمٌكسفكردكأفقامكس.
عامان(َُْ)طيمةباستمراررةمتطكٌحٌيةكثيقة عفلمبحثمناسبةكثيقةدمجرٌليسوإنٌ.

ىذهرتطكٌفقطيكٌثؽالفيكة.نجميزيٌاالقافةالثٌفيعنوغنىالجزءبؿليا،كأصكالكممات
.بيااطقةالنٌلممجتمعاتالمستمرٌرطكٌالتٌأيضاؽيكثٌكلكفغة،المٌ


 Grand Universal)(ُ)المعجـ الكبير لمقرف التٌاسع عشرمعجـ الركس،  .ِ

Dictionary of the nineteenth century): 
ِّفيكلد)""Pierre-Athanase Larousseىكالركسسةمؤسٌمنشئإفٌ

ُُٕٖعاـأكتكبر كمعجميٌنحكمٌ،(بباريسـ،ُٕٖٓعاـينايرّفييكتكفٌبفرنسا،ـ،
.ةاألكاديميٌكالمراجعةعميميٌالتٌاألعماؿمفالكثيرنشرعمىأشرؼ،مكسكعيٌ

                                                           

:عمىالٌرابط، طانٌيةلممكسكعة البريالمكقعالٌرسميينظر:(ُ)
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/330683/Pierre-Larousse 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/330683/Pierre-Larousse
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عشر التٌاسع لمقرف الكبير المعجـة،الفرنسيٌغةلمٌمرجعيٌمكسكعيٌعمؿأٌكؿكاف
"Grand Dictionnaire universel du XIXe siècleٌعاـالمؤٌسسةنشرتوذم"،ال

ذاتشاممةمكسكعةبحؽٌيعدٌـ.ُٖٕٖسنةمبلحؽبعٌدةتوأتبعثـٌمجٌمدا،(ُٓ)فيـ،ُٖٔٔ
األكساطفيكبيرانقبكالنذلؾالقىكقد،انمكسكعيٌانتعميميٌالمشركعىدؼككافعالية،قيمة

.الٌسكاءعمىكاألكاديمٌيةالٌتعميمٌية
اٌلتي تناكلت  األعماؿ مف آالؼ عٌدة يعادؿفيكة؛حقيقيٌمكتبةالمعجـىذايعدٌ
:اآلتية المكاضيع
القكاعد،ةظاميٌالنٌغيراألفعاؿاقتراف،الكبلـأصكؿعمـ،طؽالنٌة،الفرنسيٌغةالمٌ

الماضيفياألعبلـسير،الجغرافيااريخ،التٌ،كاألمثاؿالمألكفةكالعباراتعاريؼالتٌ،ةحكيٌالنٌ
كالحاضر ةاألخبلقيٌكالعمكـة،بيعيٌالطٌكالعمكـاتياضيٌالرٌ،ةالفيزيائيٌالعمـك،األساطير،
كايات؛كالرٌالمبلحـأبطاؿ،ؼرىكالحًةاألدبيٌكاألجناسكاالكتشافات،االختراعات،ةكالسياسيٌ

األعماؿكتحميؿالجميمة،كالفنكفة،عامٌببميكغرافيا،كاالجتماعيةةياسيٌالسٌةيكاتكريٌالكارسكـالرٌ
.ةاألسطكريٌكالحكاياتة،األجنبيٌغاتكالمٌةالفرنسيٌمفمختاراتالذلؾفيبماة،يٌالفنٌ


 ـ:ُٖٓٗمع الٌمغة العربٌية بمصر"، المعجـ الكسيط "مج .ّ

أٌنولـيشرعإالٌنفسومنذنشأتوبإخراجمعجـكسيطعمىمجمعالٌمغةالعربٌيةأخذإٌف
أفـ،ُّٔٗعاـ"محمد عمي عمكبةاألستاذ"بعدماطمبكزيرالمعارؼمفإالٌلوفياإلعداد

العربيٌيسعؼ العالـ طبٌلمجمع بو لينتفع عمىأحدثنمطعصرم؛ فيجدكابالعمـبمعجـ ؛
معجمان ييٌسرمصٌكرانأماميـ سيؿالتٌناكؿ، فليـ، كأصدرتحصيؿالٌمغة؛ تدارسالمجمعذلؾ،

إلىحاجةطبٌلكفيقكؿالمجمعيٌ.كضع المعجـ الكسيطقراره ففيبالٌتعميـالثٌانكمكمى:"نظرا
لغكمٌ معجـ إلى العربٌية الٌمغة أبناء مف المثٌقفيف كجميرة ميٌسرمرتبتيـ التٌناكؿ، كسيطسيؿ

بحيثيتناكؿمفا يتعٌمؽباألسبابالٌدائرةالٌترتيب،مصٌكر، الٌصحيحةما لمصطمحاتالعممٌية
إلىلجنةالبٍدءييقٌررالمجمعالمشركعفياٌتخاذاألسبابلمقياـبيذاالعمؿ،كأفيعيد.بيفالٌناس
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فياإلعدادليذاالمعجـكاٌلذماستمٌرلتشرعـ؛ُّٕٗعاـفيتحقيقو.كقدتشٌكمتىذهالٌمجنة
ـٌ،ؿالجزءاألكٌعنوصدرفـ،َُٔٗحٌتىسنة  .(ُ)خيرعامابعدهاألكالجزءالثٌانيث

إلىإٌف الٌمغة العربٌية فكافكضبحاجة الكسيط، كالمعجـ ألٌفمعجـ عمبلالزما؛ عو
سكاء األخرل، منياالقديمالمعاجـ معٌينةكالحديثة حدكد عند بالٌمغة كقفت قد المكاف، مف ة

تتعٌداىا ال ك"يع(ِ)كالٌزماف التٌقنٌية. حيث مف نكعٌية قفزة حٌقؽ معجـ أٌكؿ الكسيط المعجـ ٌد
خراجو،كمفحيثالماٌدة أٌكؿمعجـفيالمعجمٌيةكنكعٌيتيا،كباعتبارهالمستخدمةفيصناعتوكا 

ىيئةعممٌية اىتٌمتبصناعتو ةفرديٌبجيكدقامتتيالٌابقةالسٌالمعجماتخبلؼ تاريخالعربٌية
كاليفكاتاألخطاءمفرلكثيعر ضيااممٌ فيغكمٌالمٌالمجمععفالمعجـىذاصدرفمقد.

)منيـالمقتدريفاألساتذةمففريؽتأليفوعمىكأشرؼالقاىرة، الحميـعبدأنيس،إبراىيـ:
 .(ّ)"(كآخركفضيؼ،شكقيمدككر،إبراىيـكالحي،الصٌعطٌية،منتصر

:"أٌماالتٌأليؼالجماعٌيلممعاجـفكاففيبقكلوكيكٌكد ذلؾ الٌدكتكر عبد الكريـ مرداكم
فيالمحاكالتظٌؿسائدانالمعجـالكسيط؛إذتيٌيأليذاالمعجـمفكسائؿالٌتجديدماسٌدبونقصان

نظران الٌسابقة؛ لمشتٌقاتالمعجمٌية الٌداخمي الٌترتيب ينٌظـ كضعتو منيج إلى لجنتو الحتكاـ
.(ْ)مداخمو"

 :(ٓ)ة في ترتيب مكاد المعجـ فيما يأتينيجتو الٌمجن كيتمٌخص المنيج اٌلذم

 تقديـاألفعاؿعمىاألسماء. .ُ
 تقديـالمجٌردعمىالمزيد. .ِ
 تقديـالمعنىالحٌسيعمىالمعنىالعقمي،كالحقيقيعمىالمجازم. .ّ

                                                           

(ُ) مف الفترة )في فيمصر، الحديثة ُِٔٗ-ُِّٗالٌدراساتالٌمغكٌية ماجستير: رسالة ُٕٓكُٔٓـ(،
 بتصٌرؼ.

 بتصٌرؼ.ِٓ(المعجـالكسيط:ِ)
:عمىالٌرابط، الٌمساف العربي مقاؿالٌدكتكر:عبدالعزيزعبداهللالمييكبي،مكقع (ّ)

http://lisan1.com/wordpress/?p=197 

 .ِٓ(مناىجالٌتأليؼالمعجميعندالعرب:ْ)
 .ِٗالمعجـالكسيط:(ٓ)

http://lisan1.com/wordpress/?p=197
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عمىالفعؿالمتعٌدم. .ْ  تقديـالفعؿالبٌلـز
 رتٌبتاألفعاؿعمىالٌنحكاآلتي: .ٓ

 لمجٌرد،...)ب(الٌثبلثيالمزيدبحرؼ.)أ(الفعؿالٌثبلثيا

 أىـ مزايا المعجـ الكسيط:

أك .ُ المكٌلدة، األلفاظ مف إلدخالو الٌضركرة إليو دعت ما المعجـ متف في الٌمجنة أدخمت
 .(ُ)المحٌدثة،أكالمعٌربة،أكالٌدخيمةاٌلتيأقٌرىاالمجمع

 .(ِ)كضعتالٌمجنةضكابطصارمة،كمنطقٌية؛لترتيبالمداخؿ .ِ
 .(ّ)االستغناءعفعددمفاأللفاظغيرالمستعممة .ّ
 .(ْ)استخداـالٌصكرالٌتكضيحٌية .ْ
"كيمتازالمعجـالكسيطبإيرادهمجمكعةأخرلمفاأللفاظاٌلتيالتأتيعادةعندالقدماء، .ٓ

 كرمكز ىذه األلفاظ ىي:
 :لممكٌلد(مك) -

:جكقةالمكسيقٌييفالٌتختاية،كمنوبعدعصرالٌرككىكالٌمفظاٌلذماستعمموالٌناسقديمان
 .(ٓ)("مكفيالفمؾ:المجٌرة)الٌتبانة(،...،كمككالمغنيف)

 (لممعٌرب:معكرمز) -
أمثمتو، كمف بالقمب، أك الٌزيادة، أك بالٌنقص، العرب غٌيره اٌلذم األجنبٌي الٌمفظ كىك

.(ٔ):ضربمفرقيؽالٌديباجالٌسندس(،كمع:زىرالٌرماف)الجمنار
 

                                                           

بتصٌرؼ.ِٕ:المعجـالكسيط(ُ)
:عمىالٌرابط، بتصٌرؼ، الٌمساف العربي مقاؿالٌدكتكر:عبدالعزيزعبداهللالمييكبي،مكقع (ِ)
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 نفسوبتصٌرؼ.المكقع(ّ)
عمىالٌرابط:، بتصٌرؼ، الٌمساف العربي اؿالٌدكتكر:عبدالعزيزعبداهللالمييكبي،مكقعمق(ْ)
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.عممابأٌفُّ:المعجـالكسيطكينظر:.ٔٓ(:PDF(المعاجـالٌمغكٌيةفيضكءدراساتعمـالٌمغةالحديث)ٓ)
 .ِّالمعجـالكسيط:ينظر:ـ.َُٔٗالٌطبعةاألكلىصٌدرتعاـ

 بتصٌرؼ.ٔٓ:نفسو(ٔ)
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 (لمٌدخيؿ:دكرمز) -
 كمنو تغيير، دكف العربٌية دخؿ اٌلذم األجنبي الٌمفظ كاألكسجيفكىك ،الٌتميفكف،

.(ُ):الحٌذاءالجزمجيك

 :(ِ)بعض المآخذ عمى المعجـ الكسيط

بالٌنمك - مقارنة متكاضعة بحكاليثبلثيفألؼمفردة، لمكسيطكالمقٌدرة المعجمٌية بقيتالماٌدة
 أللفاظالمتنامية.ةالعربٌيةكحاجتياالمتزايدةإلىاغالٌسريعلمٌ

منيا، - القياسٌية كالسٌيما كبيرمفمشتٌقاتالفعؿ، الكسيطالٌطرؼعفعدد غٌضالمعجـ
كالمصادر،كأسماءالفاعميف،كالمفعكليف،كالٌصفات،اعتماداعمىالقاعدةاٌلتيسارتعمييا

 شتقاتالقياسٌية؛اتٌقاءتضخيـحجـالمعجـ.المعاجـالقديمة،كىياالستغناءعفالم
لـيذكرالكسيطأصؿبعضالمداخؿسكاءكافعربٌيا،أـغيرعربٌي.كالأصؿالٌمغةاٌلتي -

،كاكتفائوأيضاإٌنيا مف كضع المجمعاستعيرتمنيا،كاكتفىبالقكؿعفعشراتالكممات
ة،كىذاالكصؼىكعادةاألقدميف،بكصؼبعضالكمماتبالٌدخيمة،أكالمعٌربة،أكالمكٌلد

ـىمسمكيـ. ًم  فىسى
الحديثةأسمكب - الغربٌية المعاجـ فبعضالكمماتيختمؼنطقياذكر المدخؿ صكتٌيان تعتمد ؛

غالبا ـٌ المعاجـالعربٌيةالحديثةالتقكـبضبطالمداخؿبشكؿتا اإلمبلئٌي.أٌما عفرسميا
ـٌجدانلمباحثيف،كالٌطمب  ة،كلغيرالٌناطقيفبالعربٌية.كىذااألمرىا

كغير - المنقكطة، الياء بيف الكتابة في يمٌيز ال أٌنو الكسيط المعجـ أىمؿ ما أىـٌ كمف
 فيكٌؿالكمماتاٌلتيآخرىاياءمنقكطة،أكألؼغيرمنقكطة.)م، ل(،المنقكطة

عمؿعمى - كجو تعٌدد احتماالت أغفؿالكسيطعفضبطالكثيرمفحركؼالمداخؿمٌما
 ؛كىذامايجعؿالقارئفيحيرةمفأمره.قراءتيا

                                                           

إلىكتابأفنشيربتصٌرؼ.كيجدربنأٓ(:PDFالمعاجـالٌمغكٌيةفيضكءدراساتعمـالٌمغةالحديث)(ُ)
 ىذاالكتاب؛كىكغيرمكجكدفذكرناه.بحثناعفحيث".العامي الفصيح في المعجـ الكسيطأميفعميالٌسيد"

:عمىالٌرابط، بتصٌرؼ،الٌمساف العربيمقاؿالٌدكتكر:عبدالعزيزعبداهللالمييكبي،مكقع(ِ)
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بعضالكمماتفيالمعجـالكسيطلـتذكركٌؿجمكعيا،كمافيكممة)أعمى(،فمفأشير -
( الثٌاني،عيمي، كعيميافجمكعيا الجمع كأىمؿ األخيرة، طبعتو في األٌكؿ الجمع فذكر ،)

 .(ُ)فاغيرمنقكطةكيجدربناأفنشيرإلىإثباتوالياءفي)عيمي(أل

المعجـالكسيطفيضكءمستجداتالتٌقانةالحديثةلممعجمٌيةغيركمٌماسبؽذكرهنعدٌ
 عمىاألقؿمفناحيتيف: فمف.كالٌتقنٌية المستعممة في الٌصناعة،الماٌدة المعجمٌيةمكاكبليا

ا المناحية في معمكؿ ىك كما باستمرار د ث تيحى أف يجب المعجمٌية المعجمٌيةلماٌدة ؤٌسسات
حسبكذلؾبإعادةتصديرطبعاتالمعجـمحتكاىابشكؿدائـ؛تحديثانمستمٌران،ككذااألجنبٌية،

 مفتحكالتكبيرة يشيده كما العصر، حاجة تقتضيو اكافٌفيما عيدًة الٌصناعات،لصُّ خاٌصة
،كمكاقعالٌتكاصؿاالجتماعيبكةالعالمٌيةشٌالكاالختراعات،ككسائطاالٌتصاؿ،كالتٌقنٌياتفيظٌؿ

كمايصاحبيامفمفرداتآللٌيات،كأدكات.

الٌمغةالعربٌية بأٌف المعجـكغيرهمفالمعاجـيستطيعأفيثبتلنا قادرة عمى فيؿىذا
كالٌتخمؼ،مكاكبة ىذا الٌتطٌكر الٌسريع الحاصؿ في كٌؿ المجاالت الجمكد، تيمة كتبطؿعنيا ،

ٌنياغيرمؤٌىمة؛لتصبحلغةالعمـكالتٌقنٌياتالحديثة،أكلغةالٌصناعةلقكؿإعنيااكالعقـ،كتنفي
 كاالقتصاد كاإلدارة؟ يستدرؾ بكمٌما في الكسيط مجاؿ المعمكماتٌية، كاالٌتصاؿ بعض المعجـ

ة،،المعمكماتيٌ:شبكةاالٌتصاؿ،القرصالقابؿلئلزالة،البريداإللكتركنيٌاأللفاظ كالٌتراكيب التٌالية
.(ِ)الحاسكبأكالكمبيكتر،برامجالحاسكب،برمجة،تحميؿالٌنظـ،برمجٌيات،القرصالمحٌمي

أٌمامفجيةالتٌقنٌيةالمستخدمةفيصناعةالمعجـ،أكلنقؿتقنٌياتتقديـالماٌدةالٌمغكٌية،
ثأصبحتفمنيامايٌتصؿبكيفٌيةصياغةالٌتعريفات،كماينبغيأفتتضٌمنومفمعمكمات؛حي

بالتٌأريخ البداءة عمى يتعٌمؽ ما كمنيا تعريؼ، كٌؿ في جدان ضركرٌية الحديثة المعجمٌية في
لممدخؿ،كتكضيحطريقةنطقوككتابتو،كذكرجنسو،كعدده،كمايرتبطبومفمعمكماتنحكٌية

األقدـكالحقيقيكصرفٌية،قبؿذكركاٌفةمعانيوكدالالتوالمعجمٌيةمرتٌبةبطريقةدقيقةمعمراعاة

                                                           

 بتصٌرؼ.ِٓٔالمعجـالكسيط:(ُ)
:،عمىالٌرابطبتصٌرؼ،الٌمساف العربيكتكر:عبدالعزيزعبداهللالمييكبي،مكقعمقاؿالدٌ (ِ)
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ليذا فيالكتبالمخٌصصة المعركفة التٌفاصيؿ ذلؾمف إلىغير الحديثالمجازم...، قبؿ
.(ُ)المكضكع

 .(ِ)مف األخطاء اٌلتي كقع فييا الكسيط، كيجب تداركيا في المعاجـ الجديدة

قٌيامقبكال،كأفلـيتقٌيدالمعجـالكسيطبترتيبمعانيالمداخؿكدالالتيافيمابينياترتيبامنط .ُ
 تقٌدـالمعانيالمحسكسةعمىالمعانيالمجازٌيةالمجٌردة.

بعض، .ِ عف بعضيا فصؿ عمى يساعد تسمسمٌيا ترقيما الٌدالالت الكسيط المعجـ يرٌقـ لـ
 كتمييزكؿكاحدمنياعمىحدة.

فميسمف .ّ المداخؿ؛ ترتيب في االشتقاقي المنيج مشاكؿ مف الكسيط يتخٌمصالمعجـ لـ
عمىال متعٌكدا يكف لـ إذا بعضالكممات؛ إلى يصؿ أف غيره، أك العربي، عمى ٌسيؿ

كممة)آفة(،ىؿنبحثعنيافيماٌدة)أ،ك،ؼ(أـفيماٌدةكمثاؿ ذلؾ:استعماؿالمعاجـ.
 )أ،م،ؼ(.

إذ .ْ األصيمة، الكمماتالعربٌية معاممة الكمماتاألعجمٌية مف الكثير الكسيط المعجـ عامؿ
عددكثيرمنياترتيباناشتقاقٌيان،كالمفركضأفترٌتبحسبحركفياحرفاحرفا؛فكممةرٌتب

 )كاثكليؾ(كردتفي)ؾ،ث،ؿ(،ككافاألكلىأفتردفي)ؾ،ا،ث(.

 إشكالٌية المصطمح الٌمساني.

بشكؿ الٌمغة كعمـ الخصكص، المعجمٌيةعمىكجو الباحثفيعمـ يكاجو ما مفأىـٌ
اإلشكال إذعاـ، المعجمٌية، بعمـ منيا المرتبطة ٌياتفيالٌتعريؼالمصطمحيالٌمساني،كخاٌصة

يجدالباحثنفسوأماـاختبلفاتمتباينة،ككجياتنظرمتعٌددةمفمصطمحمعجمٌيكاحد.ما
يدفعالباحثإلىبذؿالمزيدمفالجيدقصدتتٌبعو،كمايثارحكلومفآراءكاختبلفاتكمقاربات

إلىالجمعبينيا.كرٌبمايعكدذلؾإلىعامؿالٌترجمةأكالٌزاكيةاٌلتيينظرمنياالٌمغكٌمالسبيؿ
.ك"تعتبرمشكمةتعٌددالمصطمحاتفيالٌمغةالعربٌيةظاىرةمعٌقدة،(ّ)إلىالمصطمحكاستعماالتو

كالفكضى كاالضٌطراب، الٌمبس، إلى كثيرة حاالت في تقكد اٌلتي المشكبلت أكبر كمف

                                                           

:عمىالٌرابط، بتصٌرؼالٌمساف العربيمقاؿالٌدكتكر:عبدالعزيزعبداهللالمييكبي،مكقع(ُ)
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 (المكقعنفسوبتصٌرؼ.ِ)
 بتصٌرؼ.ٓ:(PDFرسالةماجستير)،القامكسالمحيطلمفيركزأبادم(معالجةالماٌدةالمعجمٌيةفيّ)
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.فحكؿمعنىالمعجمٌيةتستعمؿالٌدراساتالٌمغكٌيةالمعاصرةغيرمصطمحكاحد(ُ)الصطبلحٌية"ا
مفيكـ عف معجمٌياتالمعجمٌيات  لمٌتعبير قامكسٌية، معجمٌية، صناعة المعاجـ، صناعة منيا:

)مج(،كضعالمعاجـ،تصنيؼالمعاجـ،صناعاتالمعجـ،صناعاتالمعاجـ.

 مف عدد عناكيف الٌظاىرةكتحمؿ ىذه بكضكح كالمعاصرة الحديثة، العربٌية الٌدراسات
 ،فضبلنعٌماتحمموالٌدراساتالعربٌيةالمعجمٌياتباستعماؿغيرمصطمحكاحدلمٌتعبيرعفمفيـك

كأىـ عناكيف ىذه الٌدراسات:الٌمسانٌيةكالمعجمٌيةمفمصطمحاتأخرلفيطٌييا،

،الٌصناعة المعجمٌية(،...،ك)فيُٕٓٗلقاسمي،،لعمياكصناعة المعجـ)عمـالٌمغة
،نحكقامكسعربٌيتاريخٌيكقضاياأخرل،لعبدمعجمٌية(،ك)دراساتُٕٗٗإبراىيـالٌسامٌرائي،
.كيعكدذلؾإلىمشكمةترادؼالمصطمحفيالٌدراساتالعربٌيةكما(ِ)(ََُِالعميكالكدغيرم،

بٌينياالباحث.

















                                                           

(،إعدادPDFٌيات،نقدكتحميؿ،رسالةماجستير)(المصطمحالٌمسانيفيالمعجـالمكٌحدلمصطمحاتالٌمسانُ)
 .ٕٔـ،ص:َُِّ/َُِِالٌطالبة:فريدةديب،جامعةقاصدممرباح،كرقمة،الجزائر،

ـ،ََِٕ،ُ،العددّالمٌيةمحٌكمة،المجٌمد(،مجٌمةعممٌيةعPDF(المجٌمةاألردنٌيةفيالٌمغةالعربٌيةكآدابيا)ِ)
 بتصٌرؼ.َٔكٗٓ.سعيدجبرأبكالخضر،ص:،دلمعجمٌياتفي إشكالٌيات تعريؼ مصطمح ا
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 يانالمبحث الثٌ 

 أنكاع المعاجـ

تعٌددتأنكاعيا؛ فقد تنٌكعيا. لكثرة محتاران؛ يقؼأماميا الباحثعفأنكاعالمعاجـ إٌف
 حيث كالعاٌمة. منيا، الخاٌصة العمـ، مياديف شٌتى أنكاعلشمكليا بتعٌددىذهتحٌددت المعاجـ

فاأل الٌمغكم، المحتكل كاختبلؼ العرضىداؼ، الح(ُ)طريقة المعاجـ ك"تختمؼ حسب. ديثة
األغراضاٌلتيحٌددتلكٌؿنكعمنيا،كذلؾمفحيثبنيتياكأساليبكضعيا.كلكٌؿنكعطريقة

عالمٌيان" معترؼبيا كقكاعد كتحريرىا فيضبطيا كٌموجعؿمفالٌضركرمأف(ِ)خاٌصة كىذا .
افي.اٌلتيسنفٌصؿالحديثعني(ّ)تصٌنؼىذهالجيكدفيضكءعددمفالمعاييرالمكضكعٌية

المبحثالتٌالي.كلدلاٌطبلعناعمىأنكاعالمعاجـاٌلتيذكرتيابعضالكتبزادتحيرتناأكثر
أفنذكرىاكفؽترتيبمناسبلذاارتأينافأكثر؛ليسلكثرةأنكاعيافقط،بؿلتعٌددأسمائياأيضان؛

كثيراأفادنابحثالمىذاأفٌإلىاإلشارةكتجدر.ماجاءتبوبعضالكتبالمختٌصةليا،كحسب
المحكسب؛معجمناإنجازعنداألفعاؿلمعانيكمصدرسنعتمدىااٌلتيالمعاجـأنكاعتحديدفي

كالمستحدثة،منياالقديمةالمعاجـأنكاعدراسةإلىيحتاجلمشركعناالمرجعٌيةالمعاجـفانتقاء
 .قدكالنٌمحيصبالتٌلياعرضكالتٌ

 اجـ:أنكاع المع

العربفيكضع كقدأبدع كحديثان، قديمان األمـ تاريخ في بو تمٌيزكا إبداعان معاجميـ
لـ ذلؾألٌنيا االحتماالتالممكنة؛ كٌؿ العرٌبيحٌتىكادتتستنفد تعٌددتطرؽكضعالمعجـ
ٌفمتتٌبعيايرلأٌنيانظـعٌدة،تتٌفؽ تسرجميعانعمىنظاـكاحدفيترتيبألفاظالٌمغةكمكادىا،كا 

                                                           

.بتصٌرؼٓ:(تطٌكرالمعجـالعربيٌُ)
العربٌيةبدمشؽ)ِ) مجمةمجمعالٌمغة )PDF الرٌأنكاع المعاجـ الحديثة كمنيج كضعيا(، الٌدكتكرعبد حمف،

،فيرسالجزءالثٌالثمفمكقعمجمعالٌمغةالعربٌيةبدمشؽ:كينظر،ّٕٔ،ص:ّ،جٖٕالحاجصالح،ـ
:،عمىالٌرابطامفكالٌسبعكفدالثٌالمجمٌ

http://arabacademy.gov.sy/mag78-3.aspx 

 بتصٌرؼ.ٓ:(تطٌكرالمعجـالعربيٌّ)
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تأحيانانأخرل،كلكنياتقكـعمىمبلحظةجانبيالكممة)الٌمفظكالمعنى(أك)الٌداؿحينانكتتفاك
ٌماعمىالمعاني .(ُ)كالمدلكؿ(،فجاءتالمعاجـالعربٌيةمرتٌبةإٌماعمىاأللفاظ،كا 

إٌما كرتٌبكىا المعجمٌية المكاد فجمعكا العرب، عند المعجمٌي العمؿ تنٌكعتمناىج ليذا
ٌماحسباأللفاظمرتٌباإٌياىاترتيباخاٌصاحسبالمكضكعات المعاني،...كا  .(ِ)مبٌكبانلياًكٍفؽى

كيقاؿلياأيضاالمعاجـ" معاجـ المعانيقسميف رئيسيف، ىما:كبذلؾقٌسمتالمعاجـقديماإلى
جمع أكتالمبٌكبة،كىيما فقط،كمكضكعالمطرأكالجياد، األلفاظالمٌتصمةبمكضكعكاحد

إلىذلؾ"شكاذ أكما المجٌنسةكىيماكمعاجـ المفردات .(ّ)الٌمغة، المعاجـ أيضا "كيقاؿليا
.حيثتتقٌدـمعاجـالمعانيعمىمعاجـالمفرداتزمنٌيافي(ْ)تناكؿألفاظالٌمغةكمياببلتمييز"

.(ٓ)الٌتصنيؼ

 :(ٔ)معاجـ المعاني .ُ

ني،نيأكالمتكارد،أكتداعيالمعايطمؽعمىىذاالٌنكعمفالمعاجـ،معاجـحقكؿالمعا
تٌتجوفيبنيتياالٌتركيبٌيةمفالمدلكؿإلىالٌداؿ،كترٌتبالٌدكاؿ؛فييالٌتجانسٌيةأكالمعاني،أك

."حيث(ٕ)فيياتصٌنؼكفؽمجمكعاتداللٌيةأمأٌفالكمماتةحسبمعانييا،الألفاظيا؛الٌمغكيٌ
مجمكعةمفالمفرداتالٌ كالٌصعكديذكرفيكٌؿ أكمكضكعكاحد تيتدكرحكؿمعنىكاحد،

                                                           

 بتصٌرؼ.َْ(،ص:PDFرسالةماجستير)(معالجةالماٌدةالمعجمٌيةفيالقامكسالمحيطلمفيركزأبادم،ُ)
 بتصٌرؼ.َْ:نفسو(ِ)
(ّ( األلفاظ( معاجـ المعاني، )معاجـ كتطٌكرىا، العربٌية المعاجـ نشأة )PDFديز الٌصداقة(، دار سقاؿ، يزه

 .ُُكَُـ،ص:ُٓٗٗ،ُبيركت،ط،العربٌية
 .َُ:نفسو(ْ)
نشأةالمعاجـالعربٌيةكتطٌكرىا،)معاجـالمعاني،كينظر:ؼ.بتصرٌُّ:عندالعربىجالٌتأليؼالمعجميٌمنا (ٓ)
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ٓٓ. 
ـ،ََُِ،ُارصفاء،عماف،ط(المدارسالمعجمٌية،دراسةفيالبنيةالٌتركيبٌية،عبدالقادرعبدالجميؿ،دٕ)

 بتصٌرؼ.ْٖص:
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.(ُ)كاليبكط،أكالٌطكؿكالقصر،أكالمطر،أكالفمؾ،أكالٌنخيؿ،أكغريبالٌمغةكماإلىذلؾ"
المعا الٌمفظالمناسبلممعنىاٌلذمييكبالتٌاليتقٌدـىذه الٌشعراء،كاألدباء،بٍجـ يفيد حثعنو؛ما
.(ِ)ايريدكنيإيجاداأللفاظالعربٌيةالفصيحةلممعانياٌلتيكالكتٌابكالمترجميففي

:(ّ)"المعاجـالمبٌكبةإلىستةأنكاعحسبأنماطيا،كىيعبد المجيد الحرٌ كيقٌسـ"

زنمط الٌندرة كالغرابة .ُ أبي ككتاب الٌنادرة الغريبة األلفاظ فيو أصحابو جمع ما أم يد،
 ".الٌنكادر في الٌمغةاألنصارم"

مفعات كالمعانيالمكضك  .ِ بمكضكع المتعٌمقة الٌمغة ألفاظ أصحابو فيو جمع ما كىي ،
"ألبيزيدالمطر"لؤلصمعي،ككتاب"األجناسالمكضكعات،أكبمعنىمفالمعانيككتاب"

 األنصارم،كمجمكعىذهالكتبعبارةعفرسائؿصغيرة.
ماألضداد .ّ بمعنييف كردت اٌلتي األلفاظ فيو أصحابو جمع ما كىي ككتاب، تناقضيف،

 "لؤلصمعي.األضداد"
بمعافمثٌمث الكالـ .ْ حركات ثبلث عمى كردت اٌلتي األلفاظ أصحابو فيو جمع ما كىك ،

 ".مثٌمثات قطربمختمفة،ككتاب"
،كىيماجمعفيوأصحابواألفعاؿاٌلتيتأتيعمىاشتقاقيفاألفعاؿ ذات االشتقاؽ الكاحد .ٓ

 ٌزجاج."لمفعمت كأفعمتبمعنىكاحدككتاب"
الحركؼ .ٔ كرٌتب األلفاظ مف جمع ما كىك ،" ككتاب الحركؼ، زيداليمزحسب ألبي "

داللة؛ىذامفذكرىاىنا.كإفدؿٌيرذلؾمفاألنكاعاٌلتيالمنتيى.إلىغاألنصارم
 .التٌنظيرلوكالتٌقعيدأليؼالمعجميقبؿيدٌؿعمىبراعةالعربفيالتٌفإٌنما

 : (ْ)المعاني، ما يميمعاجـ مف دكافع تأليؼ 

 كبيافكجكىيا،كمداخميا،كتمٌكناتأبعادىا.خدمةأغراضالٌمغة .ُ

                                                           

 .ٓٓ:العربيٌ(العمؿالمعجميٌُ)
 بتصٌرؼ.َْ(:PDF(معالجةالماٌدةالمعجمٌيةفيالقامكسالمحيطلمفيركزأبادم،رسالةماجستير)ِ)
 بتصٌرؼ.ُْكُّ(:PDFمعاجـاأللفاظ()،ٌيةكتطٌكرىا،)معاجـالمعاني(نشأةالمعاجـالعربّ)
 بتصٌرؼ.ٓٓ:العربيٌ(العمؿالمعجميٌْ)



 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ِْ 
 

 تسييؿالعممٌيةالٌتعميمٌيةالٌمغكٌية،ككضعالٌمغةبيفأيدمالٌدارسيف،كالباحثيف. .ِ
سرعةالبحثعفالٌمفظالمستعصي؛إليجادمعناه. .ّ

الٌدكتكرعبدالكريـمرداكمفيكيقٌسـ معاجـ المعاني ،ىما:(ُ)إلىقسميفلمعاني معاجـ اأٌما
 .(ِ)المختٌصة، كمعاجـ المعاني العاٌمة

 .(ْ). كتسٌمى "معاجـ الحقكؿ الٌداللٌية"(ّ)معاجـ المعاني المختٌصة . أ

كىيالمعاجـاٌلتيتختٌصبميدافمعٌيفمفمياديفالعمـ،كالمعرفة،كالتٌقنٌية.كىذاالٌنكع
ال قدامى "اعتمده المعاجـ كتدكينيا"مف الٌمغة متكف جمع مراحؿ بدء في يا مٌتجى حيث(ٓ)قكـ .

.(ٔ)"مٌثمتىذهالمرحمةجمعالكحداتالٌمغكٌيةاٌلتيتدكرحكؿمسربكاحدمفمساربالٌمغة"

الٌنصالٌشرعياٌلذم فيأحضافبنتعدنافبكصفيا العربٌية بدأتالٌدراساتالٌمغكٌية
.(ٕ)مبلتيـ،كاٌلذميجبفيموكتقريبغامضوينٌظـحياةالعربالجديدةكمعا

ما ىك لغكٌية مفثركة أيدييـ بيف كقع فيما الٌمغكٌييف استرعىانتباه ما أٌكؿ أف كيبدك
غريب إلى العناية فتكٌجيت الٌشريؼ. كالحديث الكريـ كالقرآف الٌشعر ألفاظ مف غريبان اعتبركه

.(ٖ)القرآففأصبحمكضكعالمٌدرسكالبحث

بِّ كحي في: المختٌصة المعاني معاجـ غريب القرآف، كغريب الحديث، كالٌرسائؿ رىت
.(ٗ)الٌمغكٌية

                                                           

 (كىذامانميؿإليو.ُ)
 .ٕعندالعرب:مناىجالٌتأليؼالمعجميٌينظر:(ِ)
 .ُٔ:العربيٌلعمؿالمعجميٌا:ينظر(كتسٌمىمعاجـالمكضكعالكاحد.ّ)
 .ْٖ(المدارسالمعجمٌية:ْ)
 .ْٖ(نفسو:ٓ)
 .ْٖ(نفسو:ٔ)
 بتصٌرؼ.ِٗعندالعرب:(مناىجالٌتأليؼالمعجميٌٕ)
 بتصٌرؼ.ِٗ(نفسو:ٖ)
 .ٕعندالعرب:مناىجالٌتأليؼالمعجميٌينظر:(ٗ)
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 اني العاٌمة:معاجـ المع . ب

كاشتممت الٌمغة، لغريب الجامعة الكتب كىي ،... العاٌمة، المكضكعٌية المعاجـ "كىي
عربكنثرىـمف.حيث"نشطعمماءالٌمغةكركاتيافيجمعشعرال(ُ)عمىماجاءفيالٌرسائؿ"

كتقييده تدكينو إلى فسعكا عنايتيـ الٌمغة غريب كلقي األمثاؿ، كسائر األقكاؿ كنكادر الخطب
كقٌمة االستعماؿ لندرة لميجرافكاالندثار؛ أفتككفعرضة اٌلتييمكف الٌمغة مفمتكف بكصفو

يرالمبٌكباٌلذمالشٌؾ.كىيتشٌكؿفيجممتيانكاةالمعجـالعربٌيالكب(ِ)الٌدكرافعمىاأللسنة"
فياستفادتومنيا،حيثراعىترتيبمفرداتوكفؽالمكضكعالٌداؿعميو،كذلؾبتقسيـالمعجـ

.كتمٌثمت(ّ)إلىأقساـكأبكاب،كيجمعفيكٌؿقسـمنياالمفرداتاٌلتيتدٌؿعمىمضمكفكاحد
، المنتخب مف غريب كالـ معاجـ غريب الٌمغة، الغريب المصٌنؼ،في:معاجـ المعاني العاٌمة

.(ْ)العرب، نظاـ الغريب في الٌمغة، فقو الٌمغة لمٌثعالبي، المخٌصص البف سيده

 (:المبٌكبةالمعاني )المعاجـ معاجـ خصائص 

(،كقٌمماتجدفييامعجماكافياما"تشٌكؿالمعاجـالمبٌكبةرسائؿصغيرة،أكأبكابافيكتاب) -
 (ٓ)أكبرمعجـمبٌكبعرفتوالٌمغةالعربٌية".صص البف سيدهالمخيجمعمفرداتالٌمغة.كيعٌد

كىي - القدـ، منذ اىتماميـ العربكمبمغ عند المعجمٌي بداياتالعمؿ المبٌكبة المعاجـ تعٌد
الٌنكعمف أسبؽمفمعاجـالمفردات،كمعتطٌكرالٌمغةكظيكرمعاجـالمفرداتأىمؿىذا

 .(ٔ)المعاجـ
المبٌكب - المعاجـ المفردات"اٌتخذت بيف لمٌربط المستكلكسيمتيا أك المكضكع، أك المعنى، ة

 .(ٕ)المكجكدةفيكٌؿمجمكعةداللٌية"

                                                           

 .ُِٔعندالعرب:(مناىجالٌتأليؼالمعجميٌُ)
 .َُٔ:نفسو(ِ)
 بتصٌرؼ.ُٔ:العربيٌ(العمؿالمعجميٌّ)
 .ٕعندالعرب:مناىجالٌتأليؼالمعجميٌينظر:(ْ)
 .ٕٓ:العربيٌ(العمؿالمعجميٌٓ)
 بتصٌرؼ.ٕٓ(نفسو:ٔ)
 .ٕٓ:نفسو(ٕ)
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معاجـ - بو تمٌيزت اٌلذم األبتثي الٌترتيب إلى مفرداتيا عرض في المعاني معاجـ تفتقر
تنٌبوإلىأىمٌيةالٌترتيباألبتثيصاحبا فقو  فيكتاب اإلفصاح(ُ)المفرداتبعدذلؾ،كقد

معجـالٌمغة أٌنو كما لؤللفاظ معجمان ليككف الثٌانية؛ طبعتو في أبتثٌيا ترتيبا كتابيما فرتٌبا ؛
 .(ِ)لممعاني

 .(ّ)تفيدالباحثفيإيجادالمعانياٌلتيتراكدذىنو؛فيعثرعمىالمفرداتالٌدالةعمييا -
 :(ْ)، كتسٌمى "المعاجـ المجٌنسة"معاجـ المفردات )األلفاظ( .ِ

عاجـاٌلتيتختٌصبمفرداتالٌمغة)ألفاظيا(،بغضالٌنظرعفمجاؿاستعماليا.كىيالم
كتابتيا، مضبكطة معانييا، مشركحة لمقارئ يقٌدميا كٌميا، الٌمغة بمفردات الٌنمط ىذا "كييعنى
مكٌضحةأصكلياكتصاريفيا،مرتٌبةكفؽمنيجمٌطردمبنيعمىحركؼالٌمغة،كأٌكؿمعجـعربي

.(ٓ)"معجـ العيفاه،ىكمجٌنسعرفن

 خصائص معاجـ المفردات )المعاجـ المجٌنسة(:

جاءتفيكتبمستقٌمة،تتفاكتفيأحجاميا،حيثغمبطابعتعٌدداألجزاءكالٌشمكؿعمى -
 كيعٌد الٌمغةمعجـ العيف لمخميؿ الفراىيدمأكثرىا، مفردات جمعت اٌلتي المعاجـ أٌكؿ

 .(ٔ)بقوإليياأحدالمستعممةكالميممة،بطريقةلـيس
فأصبحت - المعجمٌية، الممحكظفيمجاؿ الٌتطٌكر ىذا مع المفرداتبقاءىا فرضتمعاجـ

 .(ٕ)محٌؿاىتماـعمماءالعربٌيةبعدأفأىممتمعاجـالمعاني

                                                           

العمؿالمعجميٌينظر:حسيفيكسؼمكسى،كعبدالفتاحالٌصعيدم.اإلفصاح في فقو الٌمغة(كاضعاكتابُ)
 .ٕٓ:عربيٌال
 .ٖٓ:العربيٌ(العمؿالمعجميٌِ)
 بتصٌرؼ.ٖٓ:نفسو(ّ)
 .ٕٓ:العربيٌالعمؿالمعجميٌينظر:(ْ)
 .ٔٓ:العربيٌ(العمؿالمعجميٌٓ)
 بتصٌرؼ.ٔٓ(نفسو:ٔ)
 بتصٌرؼ.ٔٓ:نفسو(ٕ)
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تعقدمعاجـالمفرداتبيفمفرداتياسمسمةنسبقائمةعمىجذريتكٌرركجكدهفيمجمكعة -
فيمفمفرداتالٌمغة،ترتبط تصنيفيا يتـٌ الجذكركمشتٌقاتيا بوفيالمبنىكالمعنى،كىذه

 .(ُ)ىذهالمعجماتكفؽترتيبالحركؼصكتٌيا،أكأبتثٌيا
 .(ِ)تفيدالباحثفيإيجادمعانيالمفردةالمختمفةاٌلتييريدىا -

عمماءالٌمغةالعربٌيةبمعاجـالمفرداتأٌيمااىتماـ؛فظيرتأنكاعكثيرةليا يصعباىتـٌ
الكاقعالتٌقنياٌلذمأحدثثكرة نجدأٌفىذهاألنكاعكثرتبحكـمعاصرتيا حصرىاىنا،كلكٌننا

لتنٌكع كنظرا المياديف. شٌتى في التٌىائمة القرنيف في المعجمٌية كالعشريف،األعماؿ عشر اسع
بتعدٌتحٌددت كاختبلأنكاعالمعاجـ األىداؼ، العرضد كطريقة "كمنيج(ّ)ؼالمحتكلالٌمغكم، .

مرادفوفيالٌمغةاألخرل...،ىذهالمعاجـمقصكرعمىذكرالٌمفظث كاىرالبارزةفيكمفالظٌـٌ
مفالمؤٌلفيفترجمكاصحاحالجكىرمكقامكسالفيركزأبادمإلىالفارسٌيةىذهالحركةأٌفكثيران

حيث تعٌدد الٌمغات:أنكاع المعاجـ مف .كمفاألىمٌيةبمكافأفنذكرىنا(ْ)كالٌتركٌية"

،كالمعاجـالمجٌنسةالعربٌيةكاالنجميزٌيةكالفرنسٌيةكاأللمانٌيةكغيرىاالمعاجـ األحادٌية الٌمغة" -
 .(ٓ)مفالٌمغاتاألكربٌيةكالٌشرقٌية"

فيالمعاجـ الثٌنائٌية الٌمغة" - غيرىا أك االنجميزٌية كالمعالجة الكاحد ذاتالمدخؿ كالمعاجـ ،
 .(ٔ)الٌمغات"

لغة"المعاجـ المتعٌددة الٌمغات" - مف ألكثر كالمعالجة الكاحد المدخؿ ذات كالمعاجـ ،(ٕ).
 كالٌشرحبالٌصكركالٌرسـك الٌصناعة بدٌقة تتمٌيز تعميمٌية، المعاجـ تككفمثؿىذه ما "كغالبا

.(ٖ)البيانٌية"

                                                           

 بتصٌرؼ.ٖٓ:العربيٌالعمؿالمعجميٌ(ُ)
 بتصٌرؼ.ٖٓ:(نفسوِ)
 بتصٌرؼ.ٓ:ربيٌ(تطٌكرالمعجـالعّ)
 .ٕٓـ،ص:ُٖٖٗ،ُ(،حسيفنٌصار،دارمصرلمٌطباعة،جPDFنشأتوكتطٌكره)(المعجـالعربيٌْ)
 .ّٖ(المدارسالمعجمٌية:ٓ)
 .ّٖ(نفسو:ٔ)
 .ّٖ(نفسو:ٕ)
 .ّٗ:نفسو(ٖ)
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 أنكاع معاجـ المفردات:

،فبسببكثرتيايصعبذكركاٌفةإٌفإحصاءأنكاعمعاجـالمفرداتليسباألمراليسير
مختمفة ذكرتأنكاعا الكتبالمختٌصة إٌف القكؿ بنا كيجدر فيمبحثكاحد. المتعٌددة أنكاعيا

 حيثإٌف نحاكؿجمعبعضاألنكاعكتعريفيا. كىنا المفردات. ال تعٌددلمعاجـ أنكاعالمعاجـ
اٌلتيذكرىاأنكاعالمعاجـكفيمايميأىـٌة.ةالمياديفالعمميٌشمؿكافٌغةفقط،بؿييقتصرعمىالمٌ

:(ُ)يميؿ يعقكبإالٌدكتكر

كىياٌلتيتعنىبشرحألفاظالٌمغة،ككيفٌيةاستعماليافيسياقاتياالمختمفة،ة:غكيٌ المعاجـ المٌ  .ُ
بعد؛ فيما البحثكالٌرجكعإلييا لتسييؿعممٌية كفؽترتيبمعٌيف؛ حيثترٌتباأللفاظفييا

 استغمؽمفمعانييا.كلمعرفةما
أنكاعمعاجـ الٌترجمة: .ِ الٌنكعىكمفأقدـ كىذا الٌمغة، ثنائٌية أك المزدكجة كتسٌمىالمعاجـ

الٌمغة ألفاظ مف المعنى في يقابميا بما كتشرحيا، أجنبٌية لغة ألفاظ تجمع كاٌلتي المعاجـ،
مفالمعاجـإٌبافاأللؼالثٌالثالقكمٌيةكتعابيرىا،كقداستخدـالٌسامٌيكففيالعراؽىذاالٌنكع

 ؽ.ـ.
كتسٌمىالمعاجـالٌمغكٌيةاألحادٌيةالمعنكٌية،كىذهالمعاجـة:ة أك المعنكيٌ المعاجـ المكضكعيٌ  .ّ

" "البفسيده،حيثقٌسـالمخٌصصترٌتباأللفاظالٌمغكٌيةحسبمكضكعاتياأكمعانييا،كػ
لمكاضيعلغكٌيةمحٌددة،مثؿ:خمؽاإلنساف،كتابوإلىكتبأشبوماتككفبالٌرسائؿالمفردة

 كالغرائز،كالٌنساء،كالٌمباس،كالٌطعاـ،كالٌسبلح،كالخيؿ،...إلىغيرلؾ.
المٌكالٌة:طكريٌ المعاجـ التٌ  .ْ معنى أصؿ البحثعف في تيتـ المٌتي ال فتتبٌفظ، نفسو، عفظ

فيمايعرؼبتتٌبع"كلكجياالتيم"ىبمصطمحىكمايسمٌالمعنىعبرالعصكر،رمراحؿتطكٌ
 كٌؿلفظة،كرصدتغٌيراتياالٌداللٌيةعبرالتٌاريخ،تماماكمشركعالمعجـالتٌاريخٌيلٌمغةالعربٌية.

تشرحكٌؿص:خصٌ معاجـ التٌ  .ٓ ـٌ كتشمؿألفاظتختٌصبعمـأكفٌفمعٌيف،فتجمعمصطمحاتو،ث
لمزٌ معاجـ فيناؾ لو. مختٌصيو حسباستعماؿ مصطمح أك كأخرللفظ كلممبلبس، راعة،

 لمٌطب،...إلىغيرذلؾ.
                                                           

،ُلبناف،ط،ممبلييف،بيركتعقكب،دارالعمـلإيميؿي:(المعاجـالٌمغكٌيةالعربٌيةبداءتياكتطٌكرىا،الٌدكتكرُ)
 بتصٌرؼ.ُٗكُٖكُٕكُٔكُٓـ،ص:ُُٖٗ
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بحيثدكائر المعارؼ أك المكسكعات:  .ٔ تختمؼعنيا كلكٌنيا المعاجـ، أنكاع مف نكع كىك
فإفتناكلت اإلنساف، مفمظاىرالٌنشاطالعقميعند كغيرىا كالفنكف، تدٌكفكسجؿلمعمكـ

ؼبعمـالٌنحك،نشأتو،كتطٌكره،كأىـٌمكضكعاكالٌنحك؛فإٌفدائرةالمعارؼأكالمكسكعةتعرٌ
كالبمداف، كالٌشعكب، باألعبلـ، لمٌتعريؼ مرجعان تعٌد فيي كمراجعو؛ كمصادره، شخكصو،
الطبٌية، المعارؼ كدائرة اإلسبلمٌية، المعارؼ دائرة ذلؾ: كمثؿ كغيرىا. الحربٌية، كالكقائع

 ...إلىغيرذلؾ.،كمكسكعة غينيس،لبطرس البستانيككتابدائرةالمعارؼ
فيالمنجدكىذاالٌنكعمفالمعاجـبدأفيالٌمغةالعربٌيةمعظيكر"المعاجـ المصٌكرة: .ٕ ـٌ "،ث

المعجـعمىيدالٌمغكٌماأللمانٌيالمعاصر" "،كاٌلذمالحظدكدفالعصرالحديثظيرىذا
تكثرفيالحٌسٌيات،الفيالمجرٌ دات،كالمعجـالمصٌكرأفاأللفاظالغربٌيةفيالٌمغة؛إٌنما

 ىكعبارةعفمجمكعةمفالٌصكرتدكرحكؿمكضكعمعٌيفدكفشرحأكتكضيح.
كاٌلتيتبحثعفأصكؿاأللفاظفيالٌمغة،فتبٌيفلناأصؿة:أصيميٌ ة أك التٌ المعاجـ االشتقاقيٌ  .ٖ

الٌنكعمعا(ُ)الكممة،كداللتيا جـالمعرب،عربٌيةكانتأكفارسٌيةأكغيرذلؾ.كيمٌثؿىذا
 .(ِ)كالٌدخيؿ

يعقكب إيميؿ لنا (ّ)كيذكر أخرل؛ أنكاعان األنكاع، ىذه إلى كمعاجـ مختٌصة مضيفان
الٌترتيب.بالٌميجات مف معٌيف نمط كفؽ بعينيا، لغة ضمف معٌينة ليجة تدرسمفردات اٌلتي

رأككاتب،كمعاجـتجمعمفرداتشاعمفردات حقبة معٌينة مف تاريخ الٌمغةكمعاجـ تبحث في
استعمميافينتاجواألدبٌي،كأخرلمختصرةكمخٌصصةلمٌطمبةكالٌدارسيف،حيثأٌفلكٌؿمرحمة

مفمراحؿالٌتعميـمعاجـتناسبيابمافيياالمراحؿاألكلىمنو.

:(ْ)إلىذلؾأنكاعاأخرلمفالمعاجـ،كىيعبد القادر عبد الجميؿكأضاؼالٌدكتكر

كبير،صطمحٌية(:المعاجـ المفيرسة )الم .ُ حجـ نصكصذات بفيرسة ترتبط اٌلتي كىي
كالقرآفالكريـ،...،أكالٌشعرالجاىمي،أكاإلسبلمي،أكاألمكم،أكالعباسي،أكالحديث،

                                                           

 بتصٌرؼ.ّٗ(المدارسالمعجمٌية:ُ)
 بتصٌرؼ.ّٗ(نفسو:ِ)
 ؼ.بتصرٌَِرىا:ةبداءتياكتطكٌةالعربيٌغكيٌ(المعاجـالمٌّ)
 بتصٌرؼ.َْكّٗ(المدارسالمعجمٌية:ْ)
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أداةجٌيدةالمسمؾمفعدٌكذلؾبذكرالمفردةمفجميعمكاضعاستخداميافيالٌنصكص.كت
المعاج في كما الٌداللي. البحث الٌنبكمأدكات كالحديث الكريـ، القرآف أللفاظ المفيرسة ـ

 الٌمغكٌية. كالفركؽ العممٌية، المصطمحات معاجـ تحتيا كيندرج عميياالٌشريؼ، يطمؽ كقد
 .معاجـالمترادفات

عمىالمعاجـ المعيارٌية: .ِ كالكقكؼ تعميمٌي، منظكر مف الٌمغكٌية الكحدة تعالج اٌلتي كىي
 المعاجـ الٌتثقيفٌية.مستكياتيا.كمفأمثمتيا،

كىياٌلتيتيدؼإلىبيافاأللفاظالمستعممةفيمرحمةمفالمعاجـ الٌتدريجٌية )المراحؿ(: .ّ
 تاريخالٌمغةكمختمؼأكجيياالٌداللٌيةكأصكليا.

كىياٌلتيتيدؼإلىبيافصيغاأللفاظاالسمٌية،كالفعمٌيةفيبنيةالٌمغةالمعاجـ الٌصيغٌية: .ْ
 الٌتركيبٌية.

كىياٌلتيتعنىببيافالٌنطؽالٌصحيحقكائـ األلفاظ، أك معاجـ سياقٌية، أك معاجـ الٌنطؽ:  .ٓ
ولمكحداتالٌمغكٌية،كىك يعتمدالٌنبر،كالتٌنغيـ،كقكانينيما،بغيةالكقكؼعمىنطؽسميـميت جى

كطر الٌدخيمة األلفاظ كيشمؿ مكٌحد، نحك عمى المثٌقؼ، الكسط جماعة تتقٌبمو ائؽككاضح
 نطقيا.

كفيالعربٌيةالمعاجـ اإلمالئٌية: .ٔ كأصكاتيا. لممفردة كغايتياضبطالٌشكؿالمكتكبكتحديده
كالجيـ، كالغيف، كالكاؼ، كالقاؼ، كالٌظاء، كالٌضاء، باليمز، تتعٌمؽ كثيرة إمبلئٌية قضايا

 كغيرىا.مٌماأٌثرتفيالٌميجاتالمحمٌيةفيتكحيدصكرىا.

 عربٌي المنشكد:العمؿ المعجمٌي ال

تيشيدىاالعصرالحديثأثرىافياالىتماـبالمعجمات،ككافةالٌيضةالعمميٌ"كافلمنٌ
.(ُ)جاه"فيىذاالعصرأثرهفيدعـىذااالتٌلظيكرالمطبعةفيالعالـالعربيٌ

                                                           

ٌية،منذبدايةالعصرالحديثحٌتىثبلثينٌياتالقرفالعشريف،بحث(اٌتجاىاتالفكرالٌمغكمفيمصرالعربُ)
مقٌدـلنيؿدرجةالٌدكتكراهفياآلداب،إعداد:صادؽأبكسميماف،إشراؼاألستاذالٌدكتكر:عبدالمجيدعابديف،

 .ُُِـ،ص:َُٗٗجامعةاالسكندرٌية،
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مكجكد، فالعمـ العربٌية، المعجمٌية في متخٌصصيف إلى ممٌحة بحاجة العربٌية الٌمغة إٌف
عصريشيدعٌدةتقنٌياتيمكنياأفتساىـبنضجىذاالعمـعمىنطاؽكاسع؛كذلؾباالستغبلؿكال

الجٌيدكالمبلئـ؛إلحداثطفرةعصرٌيةفيكبدالٌمغةالعربٌيةالسٌيماىذاالعمـالكاسعكالمحٌير؛
طكفالمعاجـالعربٌيةلمكقكؼعمىأدٌؽأسرارالعربٌيةالمتمٌثمةفيىذهالٌمغةالٌناميةالمختبئةفيب

المكسكعٌيةالٌتراثٌية،كمحاكلةتبلفيكٌؿماييحدثإشكالٌياتبيفالمعجمٌييفالقدامىكالمحدثيف.
الٌزمفالماضي. كعميناأاٌلنترؾحٌؽالعربٌيةرىفى

يحاجاتةجديدةتمبٌةالمحدثيفبإعدادمعجماتعربيٌكقدطالبكثيرمفعمماءالعربيٌ"
ةبسيكلة.غكيٌباتيـالمٌارسيفكالعمماءمفالعثكرعمىمتطمٌ،كتمٌكفالدٌختمفةالعصرالم

الٌشيخ "ك"،محمد تكفيؽ البكرم"ك"،محمد عبده"كاإلماـ"،رفاعة الٌطيطاكم"كمفىؤالء
"عيدمعبد الفتاح الصٌ "ك"،حسيف يكسؼ مكسى"ك"،الٌشيخ طنطاكم جكىرم"ك"،محمد الخضرم
.(ُ)"ةالقاىرمغةالعربيٌمعالمٌكمجفي الٌمغة اإلفصاحفيمعجميما

المدركسةكتتمٌخص اٌتجاىات العمؿ المعجميٌ  الجيكدالمعجمٌيةفيالفترة عمىمظافرة
:(ِ)معجمات أخرل جديدة، منيا؛كذلؾبإعداديةالقديمةإحياءالمعجماتالعربٌفيالعمؿعمى:

.(ٓ)،كمعجماتالمصطمحاتالعممٌية(ْ)غات،كمعجماتمتعٌددةالمٌ(ّ)معجماتلغكٌيةعاٌمة

 معاجـ مقترحة:

 الٌدكتكر لوصادؽ أبك سميمافيقترح بحث في ذلؾ ذكر إلنجازىا، بعضالمعاجـ
.كمفىذهاألنكاعقكلو:(ٔ)(،قٌدمولمجمعالٌمغةالعربٌيةفيمصرمعجمات نحتاج إلييابعنكاف:)

                                                           

العصرالحديثحٌتىثبلثينٌياتالقرفالعشريف،بحثاٌتجاىاتالفكرالٌمغكمفيمصرالعربٌية،منذبداية(ُ)
 .ُُِمقٌدـلنيؿدرجةالٌدكتكراهفياآلداب:

 بتصٌرؼ.ُُِ(نفسو:ِ)
 .ُِِ(نفسو:ّ)
 .ُِْ(نفسو:ْ)
 .ُٔ(نفسو:ٓ)
الحصكؿعمىىذاالبحثمفٔ)  .صادؽأبكسميمافالٌدكتكرشخص(تـٌ
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المعجـمعجـ المفردات العاٌمة: .ُ بمثابة أككىك المحيط، أك الجامع، أك الٌشامؿ، أك األـٌ،
فيك العربٌية؛ أبناء لساف تكحيد سبؿ أىـٌ ... إنجازه يشٌكؿ اٌلذم المرجع، أك المصدر،

 .(ُ)مرجعيـالمعتمدالمستقصيلكٌؿإفرازاتالعربالٌمغكٌيةمنذأفكافحٌتىاآلف
ةساٌلذميقكـعميوبناءالكمماتفيأيٌيشٌكؿالميزافأكالٌصيغةاألسامعجـ األبنية العاـ:" .ِ

بناء الٌدقيؽاٌلذمتقاسبوصٌحة المعيار يشٌكؿ الٌمغة ميزاف فيأٌف كليسمفشٌؾ لغة،
 .(ِ)الكممة"

كيقصدبوتمثيؿدقائؽنطؽالٌمغةصكتان،حيثالٌنطؽالٌسميـلٌمغةاليككفالمعجـ الٌناطؽ: .ّ
مفأفماـأصحابيا،كمحاك الٌمغةالعربٌيةالفصحىسكاءكانتإاٌلسماعا تعٌمـ ليـ؛ألٌف اة

لسانومفعيكبالٌنطؽ الٌسميـ اختيارالمعٌمـ يتطٌمبمراعاة األصمٌييفأكغيرىـ، ألبنائيا
 .(ّ)الًخٍمقٌية،كالقادرعمىإسماعتبلمذتولغةسميمةمخارجيا،كاضحةصفاتيا

كاصؿبيفبنيالبشرعمىمختمؼأجناسيـفكرةيشٌكؿالتٌ"معاجـ لغير الٌناطقيف بالعربٌية: .ْ
فيخمقو،كمعتقٌدـكسائؿاالٌتصاؿكتنٌكعو،غدااإلنسافشبكةمفاقتضاىاالخالؽ

االٌتصاالتالمتعٌددة،كازدادتحاجتوإلىالٌمغةلتزيدمفارتباطوباآلخريف،كتسعىاألمـ
 .(ْ)يسيركسائؿاكتسابيا"اٌلتيتريدليامكانةفيغيرىاإلىنشرلغاتيا،كت

أٌفالحاجةإلىمعجـاأللفاظالٌدخيمةكالمعربةمطمبانممٌحانلمالومفأىمٌيةبالغة كعٌد
عبلقة كالكشؼعف بقدرتيا، ثقتيـ كدعـ أىميا، في العربٌية مكانة كتعزيز العربٌية، الٌمغة في

بمكاف الٌسيكلة مف سيككف كما الٌمغات، مف بغيرىا كبالتٌاليالعربٌية الٌدخيمة؛ الكممات حصر
عنيا بديمة عربٌية كممات (ٓ)اقتراح ىذا كدعا. الٌدكتكر مف ،حمف الحاج صالحعبد الرٌ كٌؿ
                                                           

ـ،ص:ََِْفمسطيف،،جامعةاألزىرصادؽعبداهللأبكسميماف،معجماتنحتاجإلييا،الٌدكتكربحث:(ُ)
مجمةمجمعالٌمغةالعربٌيةبدمشؽ،ينظر:عبدالٌرحمفالحاجصالح.الٌدكتكر -أيضا-.كىذاالٌنكعدعاإليوُّ

.بتصٌرؼ ٕٕٔ،ص:ّ،جٖٕ،ـحمف الحاج صالحالٌدكتكر عبد الرٌ ،أنكاع المعاجـ الحديثة كمنيج كضعيا
:،عمىالٌرابطامفكالٌسبعكفمكقعمجمعالٌمغةالعربٌيةبدمشؽ،فيرسالجزءالثٌالثمفالمجمدالثٌ:ينظر

http://arabacademy.gov.sy/mag78-3.aspx 

 .ُٕمعجماتنحتاجإلييا:بحث:(ِ)
 بتصٌرؼ.ِٔ:نفسو(ّ)
 .ِٕ:ونفس(ْ)
 بتصٌرؼ.ُِ:نفسو(ٓ)

http://arabacademy.gov.sy/mag78-3.aspx
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عبد إنجازمعجـلغكٌمخاٌصبالٌطفؿالعربٌي.يقكؿالٌدكتكرإلىصادؽ أبك سميماف كالٌدكتكر
صيدىكذا:إٌفالٌرصيدمفالٌمغةاٌلذم:حٌددأصحابىذاالمشركعفكرةالرٌالٌرحمف الحاج صالح

كافعمى أكما الفصيحة، مفالمفرداتكالعباراتالعربٌية لمٌطفؿىكمجمكعة يجبأفيعٌمـ
معٌينةمفعمرهحٌتىيتسٌنىلوالٌتعبيرعفاألغراض الٌتمميذفيسٌف يحتاجإلييا مٌما قياسيا

الٌتخاطبالي اٌلتيتجرمفي العادٌية الحضارٌيةكالمعاني المفاىيـ كالٌتعبيرعف مفجية، كمٌي
.(ُ)كالعممٌيةاألساسٌيةاٌلتييجبأفيتعٌمميافيىذهالمرحمةمفجيةأخرل

كيذكر صادؽ أبك سميماف قكاعد أساسٌية يرتكز عمييا ىذا المعجـ، كمنيا:

ألثرالمربٌ - لو"إدراكنا الٌطفؿكمبلزمتو فيحياة فيمراحؿعمرهيبصفةعاٌمة،كاستمراره
 .(ِ)المختمفة"

مف - فتجمع األطفاؿ، لغة في متخٌصصة معجمات إلى العربٌية المعجمٌية المكتبة افتقار
نطقا نطقيا عمى لسانو كقدرة العقمٌي بمستكاه الٌطفؿ كسٌف يتناسب ما الٌمغة مفردات

 .(ّ)صحيحا
ركرةأفيعٌبرالمعجـعف"الٌتعبيرعفتكاصؿالحياةكاختبلؼحاجةمراحميامفالٌمغة،كض -

ثرائيافييـ  .(ْ)ىذاكٌموفيعمؿمنذالبدايةعمىضبطلغةأىميا،كا 

فقددعاإلىمايميمفأنكاعالمعاجـ،كىي:(ٓ)عبد الٌرحمف الحاج صالحالٌدكتكرأٌما

 المعجـالتٌاريخيلٌمغةالعربٌية. -
                                                           

(ُ بدمشؽ، العربٌية الٌمغة مجمع مجمة أنكاع المعاجـ الحديثة كمنيج كضعيا( حمف الحاج الٌدكتكر عبد الرٌ ،
مكقعمجمعالٌمغةالعربٌيةبدمشؽ،فيرسالجزءالثٌالثمف:ينظر.بتصٌرؼٕٗٔ،ص:ّ،جٖٕ،ـصالح

:ط،عمىالٌرابامفكالٌسبعكفالمجمدالثٌ
http://arabacademy.gov.sy/mag78-3.aspx 

 بتصٌرؼ.ِّمعجماتنحتاجإلييا:بحث:(ِ)
 .ِّ(نفسو:ّ)
 بتصٌرؼ.ِّ(نفسو:ْ)
بدمشؽ، (ٓ) العربٌية الٌمغة مجمع أنكاع المعاجـ الحديثة كمنيج كضعيا مجمة حمف الحاج الرٌ  الٌدكتكر عبد،

العربٌيةبدمشؽ،فيرسالجزءالثٌالثمفمكقعمجمعالٌمغة:ينظر.بتصٌرؼٕٗٔ:،صّ،جٖٕ،ـصالح
:،عمىالٌرابطامفكالٌسبعكفالمجمدالثٌ

http://arabacademy.gov.sy/mag78-3.aspx 

http://arabacademy.gov.sy/mag78-3.aspx
http://arabacademy.gov.sy/mag78-3.aspx
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 معاجـخاٌصةبأسماءاألعبلـكاألماكفكغيرىا. -
 ةفيكٌؿمياديفالعمـ.معاجـفنيٌ -
 معاجـأساسٌيةككظيفٌيةلتعميـالعربٌية. -

قميبلن؛كنخمص القكؿ المعاجـ فيكضع قميبلن أفيترٌيثكا العربٌية عمىعمماء إلىأٌنو
دٌقة. الٌنتاجأكثر كاف محدكدان، العربٌي كافالعمؿالمعجمٌي فكٌمما كالمكسكعٌية؛ منيا الٌصغيرة

تتفرضعميناإيجادمناىججديدةلصناعةالمعاجـ،كتحديدأنكاعيا.ككٌؿعمؿفمعاصرةالتٌقنٌيا
العديدمفالمعاجـ بميبلد بوعمىأسسعممٌيةمعجمٌيةصحيحة؛سيشٌرؽعمينا نقـك معجمٌي

الفرعٌيةاٌلتيستفيدكتخدـمختمؼفئاتالٌدارسيف،كالباحثيف،كالٌمغكٌييف.
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 المبحث الثٌالث

 ؽ تصنيؼ المعاجـطر

األسس العربٌيةاإلسبلمٌية،قبؿأفيمتمككا "صٌنؼالعربالمعاجـفيبكاكيرالحضارة
إليو" يحتكمكف لممعاجـ عمـ لدييـ يكف أملـ المعاجـ؛ لصناعة لـ(ُ)الٌنظرٌية العربٌية فالٌمغة .

أ في كالعممٌي الفكرٌم نتاجيـ العرببكضع بدأ عندما الٌسابعتعرؼالٌتصنيؼإاٌل القرف كاخر
ركرٌم"أفتصٌنؼالبٌدمفالضٌإذ،.كيتكٌقؼتصنيؼالمعاجـعمىتحديدأنكاعيا(ِ)الميبلدم

"الٌتصنيؼبقكلو:عمي القاسميكيعٌرؼ".(ّ)ىذهالجيكدفيضكءعددمفالمعاييرالمكضكعٌية"
.(ْ)"بالٌتصنيؼ"تقعدراسةأنكاعالمعجماتكالمصطمحاتالمتعٌمقةبياتحتمايعرؼ

بعضتصنيفات عمى اٌطبلعنا فمفخبلؿ بأنكاعيا؛ يتعٌمؽ تصنيؼالمعاجـ أٌف كبما
المعاجـالقديمةكالمستحدثة،كجدناأٌفتصنيؼكٌؿمعجـيتٌبعترتيبامعٌينا،مٌمايعنيلناذلؾأٌف

ترتيباتم عمى يشتمؿ العاـ كالٌتصنيؼبمعناه الٌتصنيؼ؛ مف جزء تختٌصالٌترتيبىك ختمفة
المعجمٌيةحسبالٌطرؽالممكنةكنرلأٌفتصنيؼالمعاجـيتمٌثؿفيبالمعاجـ. لترتيبمكادىا

عمى يسٌيؿ كاٌلذم المعجمٌية؛ المكاد ترتيب في المتٌبع المنيج لنا يتبٌيف ـٌ ث المعجـ، حركؼ
حسبنكعو.فتصنيؼكٌؿمعجـيختمؼالمستخدـسبؿالكصكؿإلىالمعمكمةاٌلتييبحثعنيا
كبالتٌاليحسبمستخدميو،كاليدؼاٌلذمأٌلؼمفأجمو.

فمكٌؿ مناىجيا؛ أٌدلإلىتعٌدد المدارسالمعجمٌية تعٌدد إلىأٌف اإلشارة تجدربنا كىنا
و.كنحفنذكرفيىذاالمبحثيتمٌثؿذلؾبقدرجيدالمؤٌلؼفيمنيجتكٌجومعٌيففيالٌتصنيؼ،

كالٌ المعاجـ، تصنيؼ كالٌطرؽطرؽ العربٌية لمحركؼ المعجمٌي الٌترتيب عمى عندىا نقؼ تي
الممكنةلياحسبماجاءتبوالمعاجـ.كلسنابصددالتٌقعيدلممدارسكالمناىجالمعجمٌية؛بؿ
اٌلتيكصمتإلينا. مؤٌلفاتيـ خبلؿ العربمف عند الٌتصانيؼالمعجمٌية أىـٌ إلى الٌتطرؽ  نكٌد

                                                           

 .ِْ:عندالعربليؼالمعجميٌىجالٌتأ(مناُ)
 بتصٌرؼ.ٕ:(PDFمعاجـاأللفاظ()،عربٌيةكتطٌكرىا،)معاجـالمعاني(نشأةالمعاجـالِ)
 .ٓ:(تطٌكرالمعجـالعربيٌّ)
 .ُِ:(PDF(عمـالٌمغةكصناعةالمعجـ)ْ)
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نجازالمعجـاألفعاؿمعانياستقاءةآليٌكضعفيالمناىجىذهمفةستفادلبلجاىديفسنعمؿو ،كا 
المحكسب.

مفالبٌدلوإذاعمىالمتصٌدملمٌتصنيؼالمعجمٌيأفيممؾمٌماقٌدمتالٌشيءالكثير،
مفمسائؿتاريخٌيةتٌتصؿبأحدنشره يؤكؿإلىىذا بصرؼالعربٌية،كأبنيتيا،كاشتقاقاتيا،كما

مفلغات)سامية(كغير-أيضا–كالمناصاأللفاظ. أفيشقىبمعرفةصبلتالعربٌيةبغيرىا
لمعجمٌيالعربٌي،كمفالحقائؽاٌلتيينبغيأاٌلتضيععندسردالمآخذعمىالٌتصنيؼا .(ُ)سامية

منو القديـ الٌنيضةخاٌصة قبؿعصر كمتفٌردة كمتفٌكقة كانتمتمٌيزة القديمة المعاجـ ىذه أٌف
 .(ِ)ةالمعجمٌيةعندىـركبي،كقبؿأفيحدثىذاالٌتطٌكرفيالٌصناعاألك

كرغـتعٌددتصانيؼالمعاجـالعربٌيةالنستطيعأفننكرسمةالتٌقميداٌلتيغمبتعمى
العاٌمة الٌركح فكانت تصنيفاتيـ؛ في الٌسابقيف عمى المتأٌخركف اعتمد حيث العربٌية، المعاجـ

.(ّ)لممعاجـىيركحالتٌقميد
العربٌي" أحكمتالٌتصنيؼفيالمعجـ عاٌمة "الٌظاىرة سٌنة(ْ)كىذه تمؾاإلفادة "ككأٌف .

مثبلذكربأٌنوأخذعفكتبالٌسابقيف،كاعتمدفابف فارس.كلقدصٌرحالمؤلفكفبذلؾ،(ٓ)متٌبعة"
 منيا: كتاب العيفعمىخمسة، صالح المنطؽلمخميؿ، كا  دريد،البفكالجميرةالبفالٌسكيت،

كغريب الحديث كالغريب المصٌنؼ، بكتابو لنا فخرج يعٌد"مقاييس الٌمغة"ألبيعبيد؛ كاٌلذم ،
حيثنقؿعفسابقيونقبللساف العربمثبلفيكابف منظكرخبلصةىذهالكتب.كمثموكثيركف

 عف فنقؿ كالٌتيذيبتاٌما، كالمحكـ لؤلزىرم، سيده، بفالحكاشيالبف لمحمد الٌصحاح عمى
 .كغيرىـ،كماسيتبٌيفالحقا.(ٔ)البفاألثيرالجزرمالٌنياية في غريب الحديث برم،ك

العبلقةاٌلتي ـٌ نكعالمعجـبمنيجتصنيفو،كىذاتربطذكرناآنفاأنكاعالمعاجـالعربٌية،ث
 ماسنبٌينوفيىذاالمبحثإفشاءاهلل.

                                                           

 بتصٌرؼ.ٔية،الدكتكرإبراىيـالسامرائي:(فيالصناعةالمعجمُ)
 بتصٌرؼ.ِٓلمعجميعندالعرب:أليؼا(مناىجالتٌِ)
 بتصٌرؼ.ِٕ:(PDF(المعاجـالٌمغكٌيةفيضكءدراساتعمـالٌمغةالحديث)ّ)
 .ُّ(المدارسالمعجمٌية:ْ)
 .ُّ:(نفسوٓ)
 بتصٌرؼ.ِٖكِٕ:(PDF(المعاجـالٌمغكٌيةفيضكءدراساتعمـالٌمغةالحديث)ٔ)
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 حسب الٌتبكيب: معاجـ المعاني كطرؽ تصنيفيا -أٌكال
 صنيفات معاجـ المعاني المختٌصة: ت . أ

كذلؾ لتحقيؽ ،كىياٌلتيكافيكتبياجٌماعالٌمغةكعمماؤىا،معاجـ المكضكعاتكتسٌمى
 األغراض التٌالية:

حفظالٌمغةفيبطكفالكتب؛خكفاعمييامفالٌضياع،خاٌصةبعدأفاختمطالعرببالعجـ، -
 التيا.كبدأتالعربٌيةتفقدكثيرامفألفاظياكاستعما

 .االستعانةبيذهاأللفاظالعربٌيةالٌصميمةعمىتفسيركتاباهلل،كحديثرسكؿاهلل -
مفسريافالٌمحففياأللسنة، - خكفا العربٌي، الٌنحك لتقعيد كاؼ؛ الٌنحكبمدد عمماء تزكيد

 .(ُ)كتيسيرهلغيرالعربحٌتىيتعممكه
دمنذالقدـ؛فكافلياطابعخاٌصسبقتمعاجـالمعانيبقٌيةأنكاعالمعاجـفيالكجك

األلفاظ؛فسائؿكتدكينياكذلؾحسبجيكدالٌسابقيفكتفٌننيـفيطريقةعرضالرٌفيالٌتصنيؼ؛
فيياترٌتبكفؽمعانيياأكمكضكعاتيا.

معاجـ غريب القرآف الكريـ، :تيةكمثاؿعمىىذاالٌنكعسنذكرطرؽتصنيؼالكتباآل
 سائؿ الٌمغكٌية.معاجـ غريب الحديث، الرٌ 

مفاإلحاطةبمكضكعو،كمكضكععمـغريبالقرآفىي"عمـتصنيؼأمعند البٌد
االلتفاتإلى الخكضأك دكف الٌمغكمفقط، اٌلتيتحتاجإلىبيافمعناىا األلفاظالقرآنٌية ىذه

 .(ِ)جكانبلغكٌيةأخرلكالكظائؼالٌنحكٌيةكالٌتحميبلتالٌصرفٌية"
 

 قرآف:معاجـ غريب ال -
أكثرتنظيما،يمكف "اٌتخذالٌتصنيؼفيجمعغريبألفاظالقرآفالكريـكترتيبيامسارا

.(ّ)"منيجيفتقسيموإلى

                                                           

المعاجـالعربٌية،مكضكعاتكُ) )( الكالءلمطPDFٌألفاظا ـ،ُِٗٗ،ُبعكالٌتكزيع،ط(،فكزميكسؼاليابط،
 بتصٌرؼ.ُٓص:

 .َّ:عندالعربىجالٌتأليؼالمعجميٌ(مناِ)
 .ُّ:نفسو(ّ)
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  األٌكؿ:المنيج ترتيب حسب القرآف لغريب كالٌترتيب أكسعالجمع المنيج كىذا سكره،
المصٌنؼبغريبالفاتحةكيثٌنيبغريبسكرةالبقرة(ُ)انتشارا ،كىكذاحٌتىينتيي،كفيو"يبدأ

 .(ِ)إلىآخرسكرةفيالقرآف"
  ،كسارعمىطريقتيف:المنيج الثٌاني 

ترتيباأللفاظىجائٌياعمىصكرتياالٌمفظٌية،األلفبائٌيةاٌلتيالتراعىفيياالٌطريقة األكلى: -
االصطبلحات فيمعاجـ المتٌبعة كىيالٌطريقة باألصميكالٌزائد، االىتماـ دكنما الجذكر

العربكالٌتعريفات عند المفردات معاجـ ترتيب في المناىج أحدث كىي لمجرجاني،
،كىياٌلتيأطمؽعميياصاحبالمرجعالٌطريقةالحديث كالمرجع كالرٌائد كالمعجـ العربيٌ 

 .(ّ)الفرنجٌيةفيالٌترتيب
جعمىيدأبي،حيث"يتطٌكرىذاالمني(ْ)كىيالٌترتيبالجذرماأللفبائيالٌطريقة الثٌانية: -

( اليركم َُْ-عبيد كتاب في يدغريب القرآف كالحديث"الغريبيفق(، كعمى ،... ،"
فيَِٓ-الٌراغباألصفياني) قكلو:المفردات في غريب القرآف"معجموق(، كنذكر ،"

الباءعمىترتيبحركؼالمعجـمعتبرافيو ـٌ "عمىحركؼالٌتيٌجي،فنقٌدـماأٌكلواأللؼث
حرك الٌزكائد"أكائؿ دكف األصمٌية العرب(ٓ)فو طريقة إلى عكدة "ككأٌنيا الكاتب: كيعٌمؽ .

كترٌتبىذه المداخؿإلىجذكرىا، فييا اٌلتيترد االشتقاقٌي األكلىفيالٌترتيبالمعجمٌي
 .(ٔ)الجذكرحسبأصكليااألكائؿ"

 معاجـ غريب الحديث: -
-ألبيعبيدالقاسـبفسبلـ)"يثغريب الحدكع،كىككتاب"نذكرمثاالعمىىذاالنٌ

ٌفكتبغريبالحديثتفتقرحيثإ،(ٕ)ق(ككنوبدايةلمرحمةجديدةمفالتٌأليؼكالٌظيكرِِْ
التٌبكيبكالٌترتيب؛مٌمايجعؿالبحثعفففيالتٌأليؼالمعجمٌيكىماعنصراإلىعنصريفميٌمي

                                                           

 بتصٌرؼ.ُّ:عندالعربىجالٌتأليؼالمعجميٌمنا(ُ)
 .ُّ:(نفسوِ)
 بتصٌرؼ.ِّكُّ:نفسو(ّ)
 بتصٌرؼ.ِّ:نفسو(ْ)
 .ِّ:و(نفسٓ)
 .ِّ:(نفسؤ)
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لحاجةماٌسةلكجكدالفيارسفيمثؿىذهاأللفاظكمعانيياصعبا،كغيرميسكر؛كبالتٌاليتككفا
أٌنوبادربأحاديثالٌرسكؿألبيعبيد"فكٌؿمافعموفيترتيبماٌدتوغريب الحديث.أٌما(ُ)الكتب
،عمىحدة.كطريقتوفيشرحالمفردة أحاديثالتٌابعيفكٌؿ كبعدىا أحاديثالٌصحابة، ـٌ ث

بسنده،كيعٌيفبعدىاالمفردةاٌلتييرادتفسيرىافينقؿالٌمغكٌيةكتفسيرىابأفيذكرالحديثكيتبعو
معناىا" في كالٌمغكٌييف العمماء (ِ)آراء معنىكيتمٌخص منيج أبي عبيد في غريبو. بياف إلى

بيافمعانيىذهالمفرداتمفالمفرداتفي:اختياره ـٌ لمفرداتالغريبفيحديثمعٌيف،كمفث
يدرجأبكعبيدرأيوفيتعميؽ،أكربط،أكتغميب،أكتكضيح،خبلؿأقكاؿعمماءالٌمغة،كبعدىا

لمعنىبشكاىدشعرٌيةأكنثرٌية.حيثاعتمدأبكعبيدعمىكفياألخيريحتٌجإلىاأكإضافة.
فيبيافمعانيالمفرداتثالثة أساليب عمىسياؽلغكمٌاإلكىي:، كاالعتماد تيافبالمرادؼ،

برازالم .(ّ)عنىببنيةنحكٌيةتعريفٌيةتكضعفيوالمفردة،كا 
 كغاب،كتابوغريبالحديثفياىتماموعمىشرحأبك عبيد القاسـ بف سالـصٌب

(ْ)التٌبكيبكالٌترتيبفكافالجمععشكائٌيا.كىما:،عنوعنصرافأساسٌياففيالتٌأليؼالمعجميٌ
بعد فاتهكمفالبديييأفيتنٌبومفأٌلفكا مفتبكيبكترتيب،كابفوفيغريبالحديثإلىما

اٌلذم"فطفإلىالتٌبكيبفقٌسـكتابوإلىفصكؿ،ككٌؿفصؿإلى(ٓ)ق(ِٕٔ-قتيبةالدينكرم)
أبكاب: إلى كقٌسمو كاشتقاقيا، كاألحكاـ الفقو األلفاظفي فيذكر األٌكؿ الفصؿ فكاف أبكاب،

.(ٔ)الكضكءكألفاظو،االستنجاء،االستجمار،االستنثار،..."
دالليٌ :(ٕ)سائؿ الٌمغكٌيةالرٌ  - أساس عمى األلفاظ ترتيب فييا مف(ٖ)جرل نفر انتيجو  بما

فيجمعماتفٌرؽمفألفاظالٌمغةاٌلتيتخٌصمعنىأكمكضكعامعٌينافيرسائؿالٌمغكٌييف
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يمكفأفنطمؽعميورسائؿالحقكؿالٌداللٌيةاٌلتيتدكراأللفاظفيياحكؿ لغكٌية،فظيرما
كىيمعنى ككانتىذهىيالمرحمةاألكلىمفالتٌأليؼالمعجمٌي أكمكضكعكاحد، كاحد

شتات(ُ)معاجـالمعانيالمختٌصةبمكضكعاتمعٌينة ـٌ ."كتٌتجوعنايةالٌمغكٌييفأيضاإلىل
المفرداتالٌمغكٌيةالخاٌصةبكؿمعنىعمىحدة،كتصٌنؼالٌرسائؿأكالكتبالخاٌصةبخمؽ

الفرس،ككتابالخيؿ،ككتاباإلبؿ،...كعميوفإٌفالٌمغكٌييفصٌنفكارسائؿاإلنساف،كخمؽ
 .(ِ)ككتبابعددالمعانيأكالمكضكعاتاٌلتيعرفياالعرب"

 ات معاجـ المعاني العاٌمة:تصنيف . ب
الغريب المصٌنؼ، فقو الٌمغة، المخٌصص.سنذكرطرؽتصنيؼالمعاجـالتٌاليةأسماؤىا:

:(ىػِِْ-) عبيد القاسـ بف سالـ الغريب المصٌنؼ ألبي -
األحاديٌ)الغريبالمصٌنؼ(يصٌنؼ المبٌكبةحيثضمفالمعاجـ أك العاٌمة، المعنكٌية ة

كفيوحذاأبكعبيدفيكتابو)الغريبيككفترتيباأللفاظفيياحسبالمعانيأكالمكضكعات.
متطٌكرفيتصنيؼمتف،"كىكمنيج(ّ)المصٌنؼ(حذكالٌنضربفشميؿفيكتابو)الٌصفات(

مف(ْ)الٌمغة" احتكاه مٌما فيغريبالٌمغة كشامؿ جامع مكضكعٌي ك"الغريبالمصٌنؼمعجـ .
الٌمغكٌية" فيخمسة(ٔ)،"كىكأٌكؿمعجـمكضكعٌيعاـكصؿإلينا"(ٓ)الماٌدة .حيثجاء"مبٌكبا

أبكابعٌدة،بمغعددىاحكاليكعشريفكتابا،فيمجاالتالحياةالمختمفة،كقدقٌسـكٌؿمنياإلى
نصؼََٗ) كأقصرىا صفحات، سبع أطكليا استغرؽ كقد كقصرا، طكال تختمؼ باب، )

)كممة( كيذكرآخركفأٌنوجاء"مشتمبلعمىألؼباب،تحتكمعمىمائةألؼحرؼ.(ٕ)سطر"
.(ٖ)كبومفشكاىدالٌشعر:ألؼكمائتابيت"
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أشتاتفيوك مفجمعأبكعبيد إلىالمكضكعاتكاألبكاب،ا جمعو المختمفة،كنسبما
ـٌ كاىت بو، تيٌسرلواالستشياد بما بو استشيد كما أصحابومفالٌمغكييفاألكائؿكجٌماعالٌمغة،
كالٌتعريؼبيا،كحرصعمىضبطما مععنايتوبتكضيحيا، الغريبمفألفاظالعربٌية، بإيراد

.(ُ)يمتبسضبطو
لـ عبيد أبا يسٌيؿبوكمفالمبلحظأٌف معجمٌيا؛ ترتيبا ألفاظو يرٌتبأبكابالكتابأك

كصكؿالقارئإلىمراده؛فالكصكؿإلىالمعمكمةفيويحتاجإلىكقتكصبركرٌبماقراءةالكتاب
كٌمو.كىذاالينقصمفقدرالكتابشيئابؿيكفيوشرفانكفخرانأٌنونقؿإليناصكرةدقيقةلؤللفاظ

ال العربٌية بيئةكالمعاني ليبلئـ نمذجتو؛ إعادة في دكرنا يكمف كىنا إلينا. كصمت اٌلتي قديمة
.(ِ)الحكسبة

 :ىػ(ِْٗ-)فقو الٌمغة لمٌثعالبي -
فقو الٌمغةيصٌنؼ) المعاجـ ضمف حيثيككفاألحاديٌ( المبٌكبة أك العاٌمة، المعنكٌية ة

ترتيباأللفاظفيياحسبالمعانيأكالمكضكعات.
(،كالثٌانيفقو الٌمغة(مفجزأيف:األٌكؿمكسكـبػ)الٌمغة كسٌر العربٌيةكتاب فقو يتأٌلؼ)
بعنكاف:) كيشتمؿعمىأبكابنحكٌيةكلغكٌيةكببلغٌية،ييدؼمفخبلليا(ّ)(سٌر العربٌيةمكسـك

.كيمضيالٌثعالبيفيكتابوفيقٌسموفصكالن،يحاكؿفيكؿ(ْ)إلىالكقكؼعندخصائصالعربٌية
أ منيا يقيـفصؿ كقد ،... استعماؿبعضالكممات، في الٌمغة دقائؽ مف مسألة عف يتكٌمـ ف

مقارناتلغكٌيةبيفالكممات...كقديكردأسماءبعضاألشياءمجتمعة،...،كقديكردألفاظان
متضاٌدةباسـكاحد،...ػكرٌبماكقعناعمىبعضالفصكؿذاتالٌطبيعةالٌصرفٌيةاٌلتيتتطٌرؽإلى

فاشتقاقٌية،...،كبعضفصكؿالكتابلوطبيعةببلغٌية،...،لكٌفالٌصعكبةفيىذاالكتابأكزا
ناتجةعفسكءترتيبو،فبلالٌثعالبيرتٌبوحسبالمعانيمتدٌرجة،كالحسبطبيعةالماٌدة،كال

.(ٓ)حسبحركؼالمعجـ
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فصكلو،فكٌؿفصؿكحرصالمؤٌلؼفيوعمى"إبرازدقائؽالفركؽالمعنكٌيةبيفمفردات
.(ُ)فصؿأكحقؿداللٌيمٌتصؿبوفيالمعنى"-فياألغمب–فييايشٌكؿحقبلنداللٌيانكاحدانيميو

تنقص أك مفالفصكؿتزيد عمىعدد يحتكمكؿمنيا فيثبلثيفبابان المعجـ ىذا جاء "كقد
طإالرباطالمعنىفقط،حسبالماٌدةالٌمغكٌية،كليسبيفمحتكياتكٌؿبابأكفصؿمنيامفراب
بمغعددفصكؿاألبكاب) كقد كفؽالحركؼ، يمتفتإلىترتيبيا لـ (خمسمائةكتسعةٗٓٓإذ

.(ِ)كخمسيففصبل"
 :ىػ(ْٖٓ-) المخٌصص البف سيده -

المخٌصصيصٌنؼ) حيثيككفاألحاديٌ(ضمفالمعاجـ المبٌكبة أك العاٌمة، المعنكٌية ة
فيكتابوعمى"ابف سيده"كقدساريأكالمكضكعات.ترتيباأللفاظفيياحسبالمعان

أدخؿبعض.(ّ)نيجكتابالغريبالمصٌنؼ ـٌ "كذلؾفيتقسيـالكتبكاألبكابكالفصكؿ،ث
األبكاباٌلتيلـيتعٌرضلياسابقو،كحشااألبكابالمشتركةبينيمابماأغفموأبكعبيد،كأخذ

.(ْ)ٌلفتبعدأبيعبيدأكاٌلتيلـيٌطمععمييا"مفالكتباٌلتيأ-الٌزائدة–ىذهالمكاد
"إٌفمنيجأبيعبيدكتقسيـالمكضكعاتكالٌطريقةاٌلتيسارعمييافيجمعاأللفاظىي

.(ٓ)اٌلتيأكضحتمعالـالٌطريؽالبفسيدهفيصناعةمعجمو"
كفيعبلجو المخٌصص، في أدخميا األبكاباٌلتي بالمنطؽفي سيده ابف تأٌثر "ظير
لمكاده،فنظرإلىكٌؿكتابنظرتوإلىالكتابالكامؿالمستقٌؿ،فصٌدرهبتعريؼاأللفاظالعاٌمة

ـٌبدأبالمكضكعاتالعاٌمةفالخاٌصة" الٌشاممة،ث
."كقدكافابفسيدهينٌقبفيكٌؿمكضكعمف(ٔ)

يجعم ـٌ ياعمادهمكضكعاتوعفأحسفكتابأككتبأٌلفتفيىذاالمكضكع،كأغزرىاماٌدة،ث
يعثرعميوفيالكتباألخرل" كتابفي(ٕ)كيكمميابما يجعؿمفالمخٌصصأىـٌ ."ككٌؿىذا
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المكضكعٌية" (ُ)المعاجـ كمف الحمؿاألبكاب المكضكعٌية المنطقٌية عند ابف سيده:. باب
الٌتربية ضركب كسائر كالغذاء، كالفطاـ، الٌرضاع، الكلد، مع يخرج ما أسماء ...(ِ)كالكالدة،

إلىالعاـ "كىكذايظٌؿابفسيدهمعاإلنسافكصفاتو،ككٌؿمايٌتصؿبومتدٌرجانبومفاألعـٌ
.(ّ))كمف(الخاٌصإلىاألخٌصحٌتىيصؿإلىبابالٌسككت"

 :الخالصة 
التٌ بعض عرض خبلؿ مف المشيكرةنبلحظ المكضكعات لمعاجـ منياصنيفات

كاضحةأكترتيبمعٌيف،آخذيفبعيفاالعتبارككنياأسبؽكالمتعٌددة،أٌنيالـتسرعمىمنيجٌية
مفقكد العممي الٌطابع "فإٌف الٌترتيب؛ يراعي بعضيا كاف ف كا  المفردات. معاجـ مف بالٌظيكر

.فالعرببرعكافيالتٌأليؼالمعجميقبؿكجكدالتٌقعيدالمنيجٌيكالعممٌيليا.فإفأردت(ْ)فييا"
ة،ستجدصعكبةفيإيجادىا،كرٌبمايستدعيؾىذااألمرإلىقراءةالبحثمثبلنعفكممةمحٌدد

أمعمىحركؼالمعجـ معجمٌيان؛ ذلؾألٌنوغيرمرٌتبترتيبان الينقص(ٓ)الكتابكٌمو؛ كىذا .
شيئامفقدرقيمتياكمكانتيابيفالمعاجـاألخرل،فييتراثثرٌمكزخـباألفكاركالمعمكمات،

األجبٌلء،كأعبلمنااٌلذيفحافظكاعمىدررالعربٌيةكأسرارىا.إٌنياميراثعممائنا
كقد"حيثتحٌدثعفتمؾالمعاجـ:"صالحالحاج عبد الٌرحمف "كنذكرىناقكؿالٌدكتكر

أغمبم المعجـ؛ألٌف اسـ أفيطمؽعمييا الميدافاليصٌح فيىذا أٌلفكه الٌمغكٌيةغيرا ماٌدتو
.(ٔ)إاٌلأٌنواليمنعالباحثفيزمانناأفيعيدترتيبياعمىىذاالٌنمط"مرتٌبةالٌترتيباأللفبائي.

 المعاجـ ىذه تنسيؽ إلعادة الجيكد؛ مضافرة إليو، ندعك ما التٌكىذا المكضكعٌيبنظاـ رتيب
كاليغيبعٌناتكٌيؼالٌمغةاليجائٌي؛ألٌنياببلشؾقٌيمةالمحتكل،حافظةلمٌتراثكاليكٌيةالعربٌية.

                                                           

 .ِٕ:(PDF)المعاجـالعربٌية،مكضكعاتكألفاظا(ُ)
 بتصٌرؼ.ِٕ(نفسو:ِ)
 .ِٕ(نفسو:ّ)
 .ِٕ:(PDFمعاجـاأللفاظ()،عربٌيةكتطٌكرىا،)معاجـالمعاني(نشأةالمعاجـالْ)
 بتصٌرؼ.ِٕسو:نف (ٓ)
(ٔ بدمشؽ، العربٌية الٌمغة مجمع مجمة أنكاع المعاجـ الحديثة كمنيج كضعيا( حمف الحاج الٌدكتكر عبد الرٌ ،

صالح ـ جٖٕ، ،ّ المجمدّٕٔ،ص: الثٌالثمف فيرسالجزء بدمشؽ، العربٌية الٌمغة ينظرمكقعمجمع .
:،عمىالٌرابطامفكالٌسبعكفالثٌ

3.aspx-http://arabacademy.gov.sy/mag78 

http://arabacademy.gov.sy/mag78-3.aspx
http://arabacademy.gov.sy/mag78-3.aspx


 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ِٔ 
 

لعربٌيةكتطٌكرىاعبرمختمؼالعصكر،كمكاكبتيالمتٌقنيةالحديثة.فمعظيكرالحاسكبكمكاءمتوا
لقكانيفالٌمغةالعربٌية؛باتأمرحكسبةالٌمغةمفاألمكرالميٌمةكمبمغاىتماـالمختٌصيففيىذا

ت كا  عمىالمتعٌمـ. الكقتكالجيد كتكفير الكصكؿ مفبابالٌتسييؿكسرعة بعضالعصر، احة
المعاجـ ىذه تطكير يمكف كبذلؾ بمختمؼأنكاعيا. المحمكلة األجيزة عمى الٌتطبيقاتالٌمغكٌية

عادةترتيبيا،كتبكيبيا،كحكسبتياأيضابطريقةتحفظمحتكاىا،كدٌرىاالمكنكففيأسرارىا. كا 
القرفالعشريف معمطمع األخيرة تطٌكرفيالمرحمة الٌنكعمفالمعاجـ ىذا فعثرناإٌف ؛

كالٌترتيبىكمطمب التٌنظيـ نحك فاالٌتجاه عممٌية، بطريقة كمبٌكبة كمنٌظمة متطٌكرة عمىمعاجـ
ذلؾ، يحتـٌ كالتٌقعيد بالغة، أىمٌية فممكقتفيحاضرنا الٌزمف؛ ىذا غالبفي كطابع عصرٌم،

كعصرٌياال.لكٌفأمرحكسبةىذهالمعاجـباتمطمباحضارٌيا(ُ)كيرتكزعمىأىؿاالختصاص
غنىعنو.

 المعاأٌما معاجـ فيي كالحديث، القرآف كغريب المختٌصة ني لممعاجـ كتبأقرب مف
فٌ،حيثإيذكرهالكثيركفماالكىذا،ككنيامعاجـالتٌفسيرفبلنيضـحٌقياب ىذهالمعاجـتقـك

المٌاأللفاظالقرآنيٌمعنىببياف فييتعدٌغكمفقطةمعناىا ااجزء؛ تدرسألنيا؛لمعاجـمفعمـ
.(ِ)ةىيفيحقيقتيامعاجـمكضكعيٌ،غةكتبغريبالمٌالغريبفيالقرآفكالحديث؛ف

ة،كىكتفسيرلغكمٌكرالقرآنيٌ"كمكضكعكتبغريبالقرآفىكبيافمعانيمفرداتالسٌ
فٌيةمفالٌناحيةالٌذاتٌيةكالكظيمحضيتعامؿمعألفاظالقرآفبكصفياكحداتمعجمٌيةدالة يقـك

كتبٌي؛كبذلؾتتكافرليذهالكتب،أكمكضكعىجائيٌالمؤٌلؼبترتيبيافينسؽ)نظاـ(معجميٌ
مفقكائـالمفردات)كحداتغريبالقرآف،المرتكزاتاٌلتييقكـعميياأممعجـأكنظاـمعجميٌ

يذهالمفردات،كىي(،ككضعالٌدالالتالخاٌصةب،اليجائيٌمعجمٌية(،كنظاـالٌترتيب)المكضكعيٌ
.(ّ)الميٌمةاٌلتيصنعتمفأجمياالمعاجـ"

 كطرؽ تصنيفيا. ثانيا: معاجـ المفردات
كمعانييا، كتصاريفيا أصكليا كتظير فتضبطيا ... األلفاظ تعالج اٌلتي المعاجـ كىي
كيككفليانمطخاٌصفيترتيباأللفاظعمىحركؼاليجاءمفحيثمخارجياالٌصكتٌية...،

                                                           

 بتصٌرؼ.ِّكُّكِٖ:(PDFمعاجـاأللفاظ()،عربٌيةكتطٌكرىا،)معاجـالمعاني(نشأةالمعاجـالُ)
 بتصٌرؼ.َّ:ىجالٌتأليؼالمعجميعندالعرب(مناِ)
 .َّ:(نفسوّ)
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."كتككفىذهالمعاجـكتبامستقٌمة،قائمةبنفسيا،فيحيف)أٌف((ُ)مفحيثحرفيااألخيرأك
معاجـالمعانيكانتفياألساس...،رسائؿ،أكأبكابانمفالكتب،كرٌبماجاءتفيمابعدكتبا

.(ِ)مستقٌمة"
مىتمابيفمعاجـالم عاني،كمعاجـكيعٌدمعجـاإلفصاحفيالٌمغةمفالمعاجـاٌلتيفىصى

تنٌبومؤٌلفاهلذلؾ؛ ـٌ المفردات،حيثطبعمٌرتيف؛ففيطبعتواألكلىلـيكفمرتٌباترتيباألفبائٌيا،ث
.أٌماطرؽتصنيؼالمعاجـالعربٌيةالٌشائعةحالٌياىي(ّ)فكانتطبعتوالثٌانيةمرتٌبةترتيباألفبائٌيا

 نشأت كقد العربٌية. الٌمغة حركؼ مدرسةالٌترتيبعمى كٌؿ فتبٌنت المعجمٌية؛ بعضالمدارس
منيجاخاٌصابيافيالٌتصنيؼكالٌترتيب.كقبؿالحديثعفطرؽالٌتصنيؼالبدلنامفذكر

الٌترتيباتالممكنةلحركؼالٌمغةالعربٌية.
كك"األبجدٌيةمنسكبةإلىالمفردة)أبجد(اٌلتييتصٌدربياىذاالٌترتيب،كىالٌترتيب األبجدم: -

كز،حطم،ؾؿـف،سعؼص،ؽرشت(، عمىالٌنحك:)أبجد،ىػػ
قرشت( سعفص، كممف، حٌطي، ىٌكز، )أبجد، الكممات ىذه في حركفو "كىي(ْ)كتجمع .

مف المأخكذ بترتيبيا كالعشركف االثناف الفينيقٌية حركؼاليجاء الكمماتاٌلتيجمعتفييا
(ٓ)تسمسؿالحركؼفيالكمماتنفسيا" .كلـ نرى المعاجـ العربٌية رٌتبت عمى ىذا الٌترتيب.

(لمخميؿ،حيثبدأترتيبوبأعمؽالعيفكىكأٌكؿترتيباختٌصبومعجـ)الٌترتيب الٌصكتي:
مخرجان كأقربيا تدرجفيالٌترتيبحسبتمؾالحركؼنطقا ـٌ ث )حرؼالعيف(، فيتصٌكره

.كيككفالٌترتيب(ٔ)كىيالحركؼالٌشفكٌيةمخرجانعمؽالمخرجكبعدهحٌتىانتيىإلىأقربيا
الٌصكتيلمحركؼ"عمىىذاالٌنحك:)عحىػخغ(،)ؽؾ(،)جشض(،)صسز(،

 .(ٕ))طدت(،)ظذث(،)رؿف(،)ؼبـ(،)مكأ("
                                                           

 بتصٌرؼ.ّٓ(:PDFةكتطٌكرىا،)معاجـالمعاني،معاجـاأللفاظ()(نشأةالمعاجـالعربيٌُ)
 .ّٓ:(نفسوِ)
 بتصٌرؼ.ٖٓ:العربيٌ(العمؿالمعجميٌّ)
 .ِِٓ:نفسو(ْ)
العربيٌٓ) المعجـ )( بيفالماضيكالحاضر ،PDFط لبنافناشركف، مكتبة عدنافالخطيب، ،)ِ ـ،ُْٗٗ،

 .ُٗص:
 بتصٌرؼ.ّ/ُ:العيف(ٔ)
 .ِِٕ:العربيٌعمؿالمعجميٌ(الٕ)
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كيعرؼأيضابالٌترتيباألبتثي،كالٌترتيباليجائي،كالٌترتيبعمىحركؼالٌترتيب األلفبائي: -
لمحركؼيككف(ُ)المعجـ كالٌترتيباأللفبائي )األبتثائي(. البعضمصطمح يستعمؿ كرٌبما .

 ،ؾ ،ؽ ،ؼ ،غ ،ع ،ظ ،ط ،ض ،ص ،ش ،س ،ز ،ر ،ذ ،د ،خ ،ح ،ج ،ث ،ت ،ب)أ، كالتٌالي:
م(. ،ك ،ق ،ف ،ـ ،ؿ

 طرؽ تصنيؼ المعاجـ العربٌية حسب الٌترتيب:
 كىي:لمكحداتالمعجمٌية،(ِ)يككفباٌتخاذثبلثةأبعادكالٌترتيب الٌصكتي الٌصرفي التٌقميبي:

أساسالبعد الٌصكتي: - عمى ال صكتٌي أساس عمى المعجمٌية الكحدات تنٌظـ حيث
ألفبائيٌ أك ترتيبا(ّ)مكضكعٌي، الحركؼ ترتيب إعادة عمى الٌصكتي األساس كيقكـ .

الٌصكتيبادئابحٌيزجديدايقكـعمىأساسعممٌيينطمؽمفأحيازنطقياعمىالمدرج
الحمؽاٌلذمتنطؽمنوالعيفكالحاءكالياءكالخاءكالغيفكتدٌرجفيالٌترتيبحٌتىتصؿ

.أٌماالحركؼاٌلتيالتنسبلمكضع(ْ)فيوإلىالحركؼالٌشفكٌيةكىيالفاءكالباءكالميـ
ـالعيفلوفضؿ.كمعج(ٓ)األلؼ،كالكاك،كالياءبالحركؼ اليكائٌية، كىي:معٌيففسٌميت

صكتٌية، مجمكعات إلى اليجائٌية الحركؼ الخميؿ رٌتب حيث الٌترتيب، ليذا الٌسبؽ
،"كفتحلكٌؿحرؼكتاباحسبترتيبوالٌصكتي(ٔ)ككضعياعمىقدرمخرجيامفالحمؽ

مفحركؼ يأتمؼمعيا ما بيا اٌلتيبدأ ككتابالعيف كتابإلىأبكاب، كؿ قٌسـ ـٌ ث
 .(ٕ)كتيأيضا"حسبترتيبياالصٌ

)ع،ح،ق،خ،غ/ؽ،ؾ/ج،ش،ض/ص،:كىذا ترتيبو الٌصكتي لمحركؼ اليجائٌية     
م/ ا، ك، ـ/ ب، ؼ، ف/ ؿ، ر، ذ/ ث، ظ، ت/ د، ط، ز/ .(ٖ)ىمزة(س،

                                                           

 بتصٌرؼ.َِّ:العربيٌالمعجميٌالعمؿ (ُ)
كِ) مبادئبعضيـ( سميماكمايسٌمييا أبك صادؽ الٌدكتكر العربي :ينظر.فسٌماىا المعجمي العمؿ :ُِٕ
 .ُْٕكُّٕك
 بتصٌرؼ.ُِٕ:عندالعربىجالٌتأليؼالمعجميٌ(مناّ)
 بتصٌرؼ.ُِٕ(نفسو:ْ)
 بتصٌرؼ.ُِٕ:(نفسوٓ)
 بتصٌرؼ.ّْكَّ:العيف (ٔ)
 .ُِٕ:عندالعربىجالٌتأليؼالمعجميٌ(منإ)
 بتصٌرؼ.ُِٕ:نفسو (ٖ)
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كىكاٌلذميتشٌكؿفيومايسٌمىبالمداخؿ،أكالكحداتالمعجمٌية،أكالٌصيغ:(ُ)البعد الٌصرفي
تيتتكٌكفمفحركؼتبدأبيا،كحركؼتحشىبيا،كحركؼيكقؼعميياكفؽطرحالٌصرفٌيةالٌ

الخميؿ،كىيمرحمةتنتقؿفيياالٌصكرالٌصكتٌية)الجذكر(إلىمرحمةالبنىالٌصرفٌيةعمىحٌد
البنىإبراىيـ بف مراد"تعبيرالٌدكتكر ليا،كصٌنؼفييا كىيالمرحمةاٌلتيكافالخميؿكاعيا "

ةعمىأساسكٌميبقكلو:"كبلـالعربمبنىعمىأربعةأصناؼ،عمىالثٌنائيكالٌثبلثيالٌصرفيٌ
الكمماتمباني اٌلتيتصبحفييا الٌصرفيالعربٌي الٌنظاـ كالٌرباعيكالخماسي".كىذهىيأبنية

 .(ِ)صرفٌيةليامعنىفيالمعجـ
داعتمدهالخميؿفيحصركىكأخذجذرمفجذربتغييرمكقعحركفو،كقالبعد الٌتقميبي: -

جذكرالعربٌيةالمستعممةكالميممة،كتراهفيمقدمةمعجموينٌبوإلىعددالجذكراٌلتيتنتج
.كالبعدالتٌقميبي"تقكـعميونظرٌية(ّ)عفتقميباألبنيةالثٌنائٌيةكالٌثبلثٌيةكالٌرباعٌيةكالخماسٌية

الخميؿبن الكممةالثٌنائٌيةتتصٌرؼالخميؿالمعجمٌيةكىياٌلتييكٌضحيا فسوقائبل:"اعمـأٌف
عمىكجييفنحك:قىٍد،دىٍؽ...كالكممةالٌثبلثٌيةتتصٌرؼعمىثبلثةأكجو،كتسٌمىمسدكسة،

"... ،رىبىضى ،رىضىبى رى ،بىضى ،بىرىضى بىرى ،ضى رىبى .كآلٌيةالتٌقميبىذهىيآلٌية(ْ)كىينحك:ضى
عمىقاعدتيفصكتيٌ تقكـ بطريقةتكليدٌية العربٌية المعجمٌية الماٌدة كتكتمؿبيا كصرفٌية، ة،

مثالٌية،كترصدبياطاقةالٌمغةكقدرتياعمىتأليؼالمداخؿكمشتٌقاتياكتقميباألصكؿإلى
أخرل كفركع كحدات(ٓ)أصكؿ تمقائٌية بصكرة تصبح اٌلتي الٌصرفٌية األبنية لتعبئة "تصمح

 .(ٔ)معجمٌيةتستكعبكبلـالعرب"
الٌترتيبالٌترتيب األلفبائي الٌصرفي الٌتقميبي .ُ كىي: أيضا، أبعاد ثبلثة الٌترتيب كليذا :

 األلفبائي،كالبعدالٌصرفي،كالبعدالتٌقميبي.

                                                           

 .ُْٕ:العمؿالمعجميالعربي:ينظر.فسٌماىاالٌدكتكرصادؽأبكسميماكمايسٌمييااألبنيةبعضيـ(كُ)
 بتصٌرؼ.ِّٕكِِٕالٌتأليؼالمعجميعندالعرب:(مناىجِ)
 بتصٌرؼ.ُِٕ(العمؿالمعجميالعربي:ّ)
 .ِّٕ:ىجالٌتأليؼالمعجميعندالعرب(مناْ)
 بتصٌرؼ.ِّٕ:(نفسوٓ)
 .ِّٕ:(نفسؤ)
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بمعنىأفترتٌيبالمداخؿالمعجمٌيةعمىحركؼالمعجـترتيباألفبائٌياالٌترتيب األلفبائي: -
،كيككفالٌترتيباأللفبائيلحركؼ(ُ)كتابالعيفمخالفالمٌترتيبالٌصكتياٌلذمجرلعميو

المعجـكالتٌالي:)أ،ب،ت،ث،ج،ح،خ،د،ذ،ر،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،
 ع،غ،ؼ،ؽ،ؾ،ؿ،ـ،ف،ق،ك،م(.

بحيثالبعد الٌصرفي: - العيف في الخميؿ التٌقميدماٌلذمابتدعو الٌصرفي البعد بو كيقصد
 .(ِ)رفيعددالحركؼاألصمٌيةلممداخؿالمعجمٌيةيراعىفيالتٌقسيـالصٌ

كىكنفسالبعدالتٌقميبياٌلذمابتدعوالخميؿفقامتنظرٌيتوالمعجمٌيةعميو.البعد الٌتقميبي: -
 (.جميرة الٌمغةكمثؿىذاالٌترتيبجرلعميوابفدريدفيكتابو)

مقاييس تيبابففارسفيكتابيو)كىذاالٌترتيبىكترالٌترتيب األلفبائي الٌصرفي الٌتدكيرم: .ِ
كأبعادىذاالٌترتيبثبلثة،كىي:الٌترتيباأللفبائي،كالبعدالٌصرفي،(ّ)(الٌمغة، كمجمؿ الٌمغة

 كالبعدالٌتدكيرم.
ألفبائٌياكفؽجذكرىذهالمكاد.حيثفتحابفالٌترتيب األلفبائي: - كىكترتيبالمكادترتيبا

تابا،بدأىابكتاباليمزةبحرؼاليمزة،ككافآخرىاكتابفارسفيمقاييسو"لكٌؿحرؼك
الياءأمفتحثمانيةكعشريفكتابابعددالحركؼاليجائٌية،ككٌزعالمداخؿالٌمغكٌيةعمىىذه
حسب أبكاب إلى كتاب كؿ كقٌسـ مدخؿ، كٌؿ جذر مف األٌكؿ الحرؼ حسب الكتب،

 .(ْ)بالباءكالياءكمايثمثيما"الحرفيفالثٌانيكالثٌالثكمايثمثيماحٌتىبا
حسبالبعد الٌصرفي: - أبكابصرفٌية، إلى كتاب كؿ المقاييس"قٌسـ فارسفي ابف إٌف

.فكافأٌكليا:بابالثٌنائيالمضٌعؼ،كثانييا:بابالٌثبلثياألصكؿمف(ٓ)اشتقاؽالمداخؿ"
 .(ٔ)المكاد،كثالثيا:بابماجاءعمىأكثرمفثبلثةأحرؼأصمٌية

                                                           

 بتصٌرؼ.َّْ:ىجالٌتأليؼالمعجميعندالعرب(مناُ)
 بتصٌرؼ.ُّْ:نفسو(ِ)
 بتصٌرؼ.ّٕٔ:(نفسوّ)
 .ِّٖ:(نفسوْ)
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بػػ)البعد الٌتدكيرم: - خاص ترتيبامقاييس الٌمغةكىك فارس ابف التزاـ مف جاء اٌلذم )
"كىككمايقكؿعبدالٌسبلـىاركف:"أاٌليبدأبعدالحرؼاألٌكؿإاٌلباٌلذميميو...(ُ)خاٌصا

لىأكاخرففيأبكابالٌثبلثيمفالتٌاءاليذكرأكالالتٌاءكاليمزةكمايثمثيما،بؿيؤٌخرىذاإ
بابالثٌاءكالحاءكمايثمثيما،كىكذاإلى ـٌ األبكاب،كيبدأببابالتٌاءكالجيـكمايثمثيما،ث
كما كالٌراء التٌاء باب مف الٌترتيب كيستأنؼ أدراجو، يرجع ـٌ ث الحركؼ، مف ينتيي أف

 .(ِ)يثمثيما"معمراعاةالحرؼالثٌالثعمىالٌطريقةنفسيا"
الٌترتيب،كىي:الجذرم:  الٌترتيب األلفبائي .ّ معجـ الجيـكقدرتٌبتعٌدةمعجماتعمىىذا

لمبستاني،كمحيط المحيطلمفيكمي،كالمصباح المنيرلمٌزمخشرم،كأساس البالغةلمٌشيباني،
.كييعنىبيذاالٌترتيب"ترتيب(ّ)كالمعجـ العربي األساسي،كالمعجـ الكسيط، كالمعجـ الكبير

األ الحرؼ حسب الحركؼالكممات تسمسؿ حسب كاألبكاب جذكرىا، في األٌكؿ صمي
 .(ٓ)كىذاالٌترتيباتٌبعوالٌشيبانيفيمعجـالجيـ،"كىكترتيبلـيسبؽإليو)أحد("(ْ)ألفبائٌيا"

كىكجيؿجديدمفالتٌأليؼالمعجمييقكـعمىترتيبالٌترتيب األلفبائي اليجائي الحديث: .ْ
جذرىا ال لفظيا حسب (ٔ)مفرداتو الٌترتيب ىذا عمى سار كقد المرجع. كالرائدلمعبليمي،

.(ٕ))الركس(لخميؿالجرٌكالمعجـ العربي الحديثلجبرافمسعكد،
(:كىذاالٌتصنيؼ"يقكـعمىمنيجأساسو)الباب كالفصؿ (ٖ)حسب التٌقفيةالٌترتيب األلفبائي  .ٓ

يسارتعمىىذاالتٌأليؼ:معجـ.كمفالمعاجـاٌلت(ٗ)ترتيباأللفاظ"المداخؿ"كفؽنياياتيا"
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الٌتقفية في الٌمغة كتاج الٌمغة كصحاح العربٌيةلمبندنيجي، البفكلساف العربلمجكىرم،
 .(ُ)لمٌزبيدمكتاج العركسلمفيركزأبادم،كالقامكسمنظكر،

































                                                           

 .ِٗٔكُٕٔكٓٗٓكْٕٓكٗٓٓ:مناىجالٌتأليؼالمعجميالعربيينظر:(ُ)
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 ابعالمبحث الرٌ 

 حكسبة المعاجـ، كالمشاريع القائمة

 حكسبة المعاجـ: -أٌكال

فحكسبةأمماٌدةلغكٌيةباستخداـالحاسكببأكثرمفطريقة.فالمعجـمثبل:يمكننايمك
ىذه معمكمات، مف يحتكيو ما إلى الحاجة تقتضيو ما حسب كذلؾ كثيرة؛ بطرؽ حكسبتو

بطريقتيف الحصكؿعمييا المعمكماتيمكننا ىيطريقةاألكلى:: كما كمطبكعة، جاىزة مباشرة
عمىشبكةاإلنترنت؛مفكتبإلكتركنٌية،سكاءمٌمانشركالثٌانية:الكرقٌية.المعاجـمكجكدةفي

( الككرد بصيغة )Wordأكانت بصيغة أك ،)PDFالتٌناكؿ في كاألسيؿ غيرىا. أك ،)
كاالستخداـ،ىيممفاتالككرد،حيثتمٌكننامفأخذالمعمكماتكمانريدىا؛ألٌنياتكٌفرخاصٌية

عادة .(ُ)تنسيقو،كنمذجتو،كتييئتولبيئةالحكسبةتحريرالٌنص،كا 

 حكسبة الماٌدة الٌمغكٌية:

عمى المتعٌمـ حصكؿ طرؽ تسييؿ باب مف الٌتعميمٌية؛ الماٌدة حكسبة عممٌية تأتي
المعمكمات،كتكفيرالكقتكجيدالبحث،عفطريؽسرعةالكصكؿإلييا،مفخبلؿعٌدةنكافذ

تقنٌية،كقكالبفنٌية.

 تخداـ الماٌدة الٌمغكٌية؛ لحكسبتيا بطريقتيف:يمكننا اس

دكفإجراءأمتغييرأكأٌكال: - فيالمصادرالكرقٌية، ىيمكجكدة كما الٌمغكٌية الماٌدة نأخذ
فيو تتكٌفر كاٌلذم اإللكتركني الكتاب أك الكرقي، الكتاب باستخداـ ذلؾ ـٌ كيت فييا، تعديؿ

                                                           

(ُ ):بسيط تعميؽلنا ( بشكؿككرد لغكٌيةمتاحةحاسكبٌيا تككفأمماٌدة أكأمشكؿنٌصيWordعندما ،)
آخر،النقكؿعنيا:أٌنياماٌدةمحكسبة،بؿماٌدةرقمٌية.بمعنىأٌفأمماٌدةلغكٌيةتٌمترقمنتيا)تييئتيا(عمى

مٌية.كالٌرقمنةىيأكلىخطكاتالحكسبةفيالكاقع،فبلكسيطإلكتركنيعكضاعفالكسيطالكرقي،ىيماٌدةرق
عمميٌ أٌما الحكسبة. أثناء رقمنتيا عمىاألقؿ أك متاحة، رقمٌية مصادر كجكد بدكف لغكٌية ماٌدة ألم ةحكسبة

بلؿميالبلستغةالمرقمنةكتقديةمفشأنيامعالجةىذهالماٌدةالٌمغكيٌالحكسبةفتقتضيتصميـخكارزمياتحاسكبيٌ
 اآلليلممستخدميف.
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مكانيٌ كا  كتعديميا، الٌنصكص، تحرير كقكاعدخاصٌية بنائيا تناسب صيغة إلى تحكيميا ة
إدماجياضمفمكقع(ُ)MySQLبياناتقابمةلمحكسبة،مثؿ:تحكيمياإلىبيانات ـٌ ،كمفث
 إلكتركني؛ليتـٌعرضيابآلٌيةمعٌينة،كماسنرل.

بالٌتركيزنعيدصياغةالماٌدةالٌمغكٌيةحسبمنيجٌيةكاضحة،مدركسةكمحٌددة؛كذلؾثانيا: -
الجزءالمطمكبمفمحتكياتيا،كمانفعؿنحففيمعجـاألفعاؿ؛فقداقتصراختيارناعمى

تناسب بطريقة جدكلتيا ثـٌ المعاجـ، في المتكٌفرة الٌمغكٌية الماٌدة مف المجٌردة األفعاؿ عمى
عرضيا يتـٌ ـٌ ث إلكتركني، فيمكقع يمكفدمجيا إلىصيغةمفصيغالحكسبة، تحكيميا

 قة؛لتناسبفئاتالمستخدميف.بأكثرمفطري
 كمف صكر استخراج الماٌدة الٌمغكٌية، بعد حكسبتيا: -

 الٌمغةالعربٌية.استغبلؿالماٌدةالٌمغكٌيةالمحكسبة،لبناءأنطكلكجيا .ُ
الٌمغكٌيةالمحكسبةفيبيئةلتحريركمعالجةالٌنصكصبالٌمغةالعربٌية،بحيث .ِ دمجالماٌدة

لممستخ حيكٌيان مصدران بالمعاني،تككف كدعمو نصكصو، تحرير عمى ليساعده دـ؛
 كاألفكار.

 استغبلؿالماٌدةالٌمغكٌيةبدمجياضمفنظاـلمٌترجمةاآللٌية. .ّ
(،أكفبلشاتذاتDVD(،أك)CDإمكانٌيةتفريغالماٌدةالٌمغكٌيةعمىأقراصمضغكطة) .ْ

 مساحاتحٌرة.
 ة،تيدؼإلىحكسبةالٌمغةالعربٌية.االستفادةمفالماٌدةالٌمغكٌيةفيمشاريعمستقبميٌ .ٓ

 الٌنسخة اإللكتركنٌية لمماٌدة الٌمغكٌية، نكعاف: -
الٌنسخةنسخة متكٌفرة لممستخدـ العادم .أ مثؿ مثميا االستخداـ، محدكدة تككف حيث ،

الكرقٌية،كلكٌفالكسيطاإللكتركنيماىكإالعكضانعفالكسيطالكرقي،كماأٌفلوشركط،
 لبلستخداـ.كرخصةمحٌددة

                                                           

(ُ )MySQL في: استخداميا يمكف معطيات، قاعدة أٌنيا عمى لجعؿأمقائمة حاسكبٌية؛ ىيأبسططريقة
البحثكالٌتنقيب،كبالٌتاليفيينظاـمتكامؿلتصميـقكاعدالبياناتالحاسكبٌيةكتصميـإدارتياكتسييرىا.بمعنى

بتخزيف باسترجاعتمؾالبياناتبسرعةكبيرةكماكيسيؿأٌنوبكاسطةىذاالٌنظاـنقـك البياناتبشكؿفٌعاؿكنقـك
 كؿالبياناتالتيقمنابتخزينيا.عممٌياتاالستعبلـعفىذهالبيانات،كتقديـمعمكماتإحصائٌيةح
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،حيثتككفمكٌجيةالستعماؿأكسع،كمقٌيدةبشركطلممشترم،كمانسخة لممتخٌصصيف .ب
يجبأفيمضيعمىاتٌفاقٌية،مرٌخصة؛لبلستغبلؿكالٌتكظيؼ،تباعلممبرمجيفعمىشكؿ

 قكائـ،أكقكاعدبيانات،فيستغٌمياالمبرمجفيتطكيربرامجحاسكبٌية.

 ة:اعة المعجميٌ أىمٌية الحاسكب في الٌصن

يعٌد حيث العممٌية، المياديف شٌتى في ىائمة رقمٌية ثكرة أحدث الحاسكب أٌف الشٌؾ
الحاسكبالبنٌيةالٌتحتٌيةلصناعةالمعمكماتكالمعارؼالمختمفة؛فالحاسكبماىكإاٌلأداةتقنٌية

كمعالجتياتتـٌ كتحميميا، كفيرستيا، كالمعاجـ، الٌنصكص، حكسبة بكاسطتيا أىمٌية. كتظير
الحاسكبفيالٌصناعةالمعجمٌيةمفخبلؿ:

إمكانٌيةحفظالماٌدةالٌمغكٌية،كتخزينيارقمٌيابعٌدةطرؽتتمٌثؿفيالمساحاتالحٌرةالمتكٌفرة .ُ
عمى:

(.Hard wareأقراصصمبة،كثابتة)-
(.DVD(،أك)CDأقراصمضغكطة،كمتنٌقمة)-
 (.Flash Memoryذاكرةفبلش)-
استغبلؿشبكةاإلنترنتمفبرامج،كمكاقعإلكتركنٌيةيمكفمفخبللياحفظالماٌدة،-

كاسترجاعيافيأٌممكاف،كزماف.
لمختمؼ .ِ ىائمة استيعابٌية بقدرة ذكرىا الٌسابؽ المختمفة الحاسكب تخزيف كحدات تتمٌيز

 الٌنصكصالمحكسبة،كالمكادالمعجمٌيةالمتعٌددة.
صكصالمحكسبةفيأٌمزمافكاف.كيككفالٌتحييفبالٌتعديؿ،أكالحذؼ،إمكانٌيةتحييفالنٌ .ّ

كما بالغة، بسيكلة كتحديثالبياناتالمدخمةحاسكبٌيا يمٌكفمفتجديد، مما أكاإلضافة،
 يمكفالحصكؿعمىأجزاءمحدكدةمفالماٌدةالمخٌزنةبمايخدـالعمؿالمطمكب.

نمذجةالٌنصكص،كجدكلت .ْ يسٌيؿعممٌيةتنامياإلنتاجسيكلةإعادة بسرعةمتناىية،مٌما يا
 الٌمغكم،كتطٌكره.
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البحث، .ٓ آلٌية في الٌسرعة ليا كيكٌفر الٌضخمة، الٌمغكٌية المعاجـ بناء في الحاسكب يساىـ
كعممٌيةاالسترجاعألمنصلغكممدخؿمفبيفأعدادغيرمتناىيةمفشٌتىالٌنصكص

 المدخمة.
سانيالباحثالمٌجعؿمفيجٌية،كالمكضكعٌيةفياألعماؿالٌمغكٌية،كمايحٌقؽالحاسكبالمني .ٔ

 .غكيةاكسريعافيبحكثوالمٌدقيقاكمكضكعيٌباحثا
يعكد .ٕ كذلؾ اآللٌية؛ الٌترجمة تطكير في المعجمٌية الٌصناعة في الحاسكب استخداـ يسيـ

فيعطيالمعنىالٌدقيؽألملشمكلٌيةالٌنظاـالٌمغكمالذميزٌكدبوالحاسكب،فيكيستطيعأ
كمدلكالتيا المفاىيـ معاني حيثإٌف المعرفة. فركع فرعمف فيكؿ مفيكـ، أك مصطمح،
سرد عف يعجز كاحد معجـ أٌف حيف في فيو، تستعمؿ االختصاصاٌلذم حسب تتغٌير

 المعانيالممكنة،كالمغايرةلممفاىيـالمتنٌكعةفيمختمؼفركعالعمكـكتقنٌياتيا.
بيفجذريس .ٖ العبلقة كأفيحٌمؿ كعناصرىا، المعاجـ، العبلقاتبيف الحاسكبتحميؿ تطيع

مثؿ: المفردات، عائمة بيف المكضكعٌية العبلقات يحٌمؿ كما الٌصرفٌية. كصيغيا الكممة،
 المفاىيـالٌرياضٌية،...كغيرىا.

النلممبادئاألساسٌيةيستعمؿالحاسكبلتكضيحالٌدالالتالمعجمٌيةلممفردات،كتحميميا،كصك .ٗ
اٌلتيتبنىعميياصياغةمفرداتالمعجـ.
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 المشاريع القائمة: -ثانيا
حديثطكيركالتٌقيدالتٌة،بمعنىأٌنياكنقصدبياتمؾالمشاريعالتيأنجزتكمازالتقائم

ة،كمشاريعقيدالمشاريعالمنجزكتنقسـ المشاريع القائمة إلى قسميف:المستمر،(ُ)حييفكالتٌ
 اإلنجاز.

 المشاريع المنجزة: .ُ
ةخاٌصةمكاقعإلكتركنيٌمشاريععبارةعفطكيرالمستمر،مفالمشاريعالمنجزةكقيدالتٌ

با المحكسبة، نستخمصأفكاستطعناالمكاقع،ىذهحكؿمستفيضةبدراسةقمناكلقدلمعاجـ
ياأىمٌ اليةالتٌالمكاقععمىاختيارنافكقع، كقامكس  العربٌي، كالباحث جـ الٌمغة،مكقع معا:

لٌتكاصؿمعالمسؤكليفعمىىذهالمكاقعحيثبذلناقصارجيدنافياالمعاني، كمكقع الٌرديؼ،
؛لنستفسرعفتفاصيؿفكرةكنشأةىذهمعيـمسٌجمةلدينابشكؿمباشر،كأجريناحكاراتصكتٌية

.المكاقع،فكافاآلتي
 .(ِ)مكقع معاجـ الٌمغة .ُ

ىكمكقعإلكتركنيلغكممتكٌفرعمىشبكةاإلنترنت،يحتكمعمىغة،عاجـالمٌمكقعم
كتاج الكسيط، كالمعجـ الٌصحاح، كمختار العرب، لساف معجـ ىي: لغكٌية. مصادر خمسة

.(ّ)(ُ-ُالعركس،كالٌصحاحفيالٌمغة.ينظرالٌصكرة)







                                                           

النبالتحٌييف(يقصدُ) ـظا:تجديدمحتكلنظاـحاسكبيمفحيثالحذؼكالٌتعديؿكاإلضافة،بمايسمحليذا
 قائمةالمصطمحاتالعربٌية.ينظر:،بمسايرةاألحداثكتفعيؿمحتكاه

:،عمىالٌرابطمعاجـ مكقع:ينظر(ِ)
http://www.maajim.com/ 

 نفسو.مكقع معاجـ(الٌصكرةأخذتمفّ)

http://www.maajim.com/
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 (ُ-ُالٌصكرة )

أممفردةمفمفرداتالعربٌية،فعندماتبحثعفكممةكيكٌفرلناالمكقعأداةلمبحثعف
(،يعرضلؾكؿماكردفيالمعاجـالمحكسبة،كالمتكٌفرةفيومايخٌصىذهالكممة.ينظرما)

.(ُ)(ُ-ِالٌصكرة)

 (ُ-ِالٌصكرة ) 

ثى فمثبل:عندمانبحثعفكممة) (،يعرضلناالمكقعماأكردتوالمعاجـالمتكٌفرةبىحى
.(ِ)(ُ-ّتي،ينظرالٌصكرة)فيوكاآل

                                                           

 نفسو.مكقع معاجـمفأخذت(الٌصكرةُ)
 (المكقعنفسو.ِ)
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 (ُ-ّالٌصكرة )

ـٌ(ُ)محمد بكزاىيركفيحكارمعالميندس مديرمكقعمعاجـ،أخبرنابأٌفمكقعمعاجـت
إنشاؤهبمبادرةشخصٌيةمنو.

اـ،مفكاقعجاءتفكرةإنشاءالمكقعفيأحداأليٌأٌماعففكرةنشأةمكقعمعاجـقاؿ:"
غة،فما(أنثىالس ًبع،حيثأنكرصديقيكجكدىافيالمٌسىبيعىةممة)رىافمعصديؽليحكؿك
كتمٌنيتكقتيا،لكأٌنيأجدمكقعايبحثليعفالكممةفيأكثرليؿ،كافعمٌيإالأفآتيوبالدٌ

؛كلكٌفىذاالمكقعيبحثعفالكممةكماىيفي(ِ)مفقامكس،فبحثتكلـأجدإالمكقعاكحيدا
تيؾبأجكبةفيكثيرمفاألحيافالعبلقةليابالكممةاٌلتيتبحثعنيا؛كألٌنوكٌؿقامكس؛فيأ

                                                           

(ُ كقدمحمد بكزاىير( المغرباألقصى، في لمبرمجة صاحبشركة كميندسإعبلمٌيات، األصؿ، مغربٌي ،
 حصمناعمىىذهالمعمكماتمنوشخصٌيا.

 .مكقع الباحث العربي:(يقصدِ)
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دائمايحٌزفينفسيمستكلالٌمغةالعربٌيةفياإلنترنت؛قٌررتأفأنجزمكقعمعاجـ،كىذاما
.(ُ)حٌفزنيإلنشائو"

أفضؿـ؛حيثكانتبدايةالعمؿأكالعمىمعجـلسافالعرب؛فيكيعٌدمفَُُِفيصيؼ
معاجـالٌمغةكأشيرىا.ككافإطبلؽأٌكؿنسخةلممكقعبتاريخالٌرابعكالعشريفمفشيرفبرايرمف

(،ككمانعمـأٌفكٌؿبدايةصعبة،لكٌفarabdictionaries.comـ،تحتاسـ)َُِِعاـ
كالٌتط األفكار كتأتي الخطكات، بقٌية ذلؾ بعد تمييا ـٌ ث بخطكة، يبدأ األلؼميؿ كرات؛مشكار

ىك ميزتوعٌما لكٌف فيالبداية، فالمكقعكافبسيطا بأفضؿصكرىا. خراجيا كا  لتحسيفالفكرة،
مكجكدتكمففيآلٌيةالبحثالمتطٌكرةكاٌلتيتمٌكفالمستعمؿمفالحصكؿعمىنتائجأقربلما

يحٌفزعم ىاستمراريريده.كأٌمعمؿمنجزيتزايدعميواإلقباؿ؛يمنحودرجةمفالٌنجاح،كما
الحظ الفكرة. لتطكير تطكيره،محمدالعمؿ عمى أكثر حٌفزه مٌما كبيران؛ إقباالن لقي المكقع أٌف

أطمؽَُِِ(،ككافذلؾفياألٌكؿمفشيرإبريؿمفعاـmaajim.comفحٌكلوإلى) ـٌ ـ.ث
 لساف أخرلإلىمعجـ معاجـ إضافة مع فينفسالٌشير، المكقع مف الثٌانية العربالٌنسخة

إضافة تٌمت ذلؾ بعد ـٌ ث العركس. تاج كمعجـ الكسيط، كالمعجـ الٌصحاح، مختار كمنيا:
.حيثإٌف،كالزاؿالمكقعفيتطكيرمستمرإلىأفيصؿإلىأفضؿصكرهالٌصحاحفيالٌمغة

 يناير كاٌلتيأطمقتفي الخامسة فينسختو اآلف عمىإطبلؽَُِّالمكقع العمؿ ـٌ يت ك ـ،
الٌسادسةقريباإفشاءاهلل.الٌنسخة

إلكتركنٌيا إخراجيا ـٌ ث كمف طكيؿ، ككقت كبير، جيد إلى تحتاج المعاجـ حكسبة إٌف
بطريقةسيمةاالستخداـكالبحثكالعرض،سألناعفآلٌيةحكسبةالمعاجـالمستخدمة،فقاؿ:"أنا

(،Wordاتككرد)لـأحكسبالمعاجـ،بؿاعتمدتعمىمعاجـمحكسبةسابقانعمىشكؿممف
قمتبتحكيمياإلىبيانات ـٌ فمعيارا ،كرتٌبتيابطريقةيسيؿالبحثفييا؛فكافلدمMySQLٌث

كىكمدلسيكلةتحكيؿالمعجـإلىقاعدةبياناتحسبمعيار تقني:أٌكال: المعاجـ:فياختيار
 المخٌطط الٌمغكيٌمعيار لغكم:كثانيا:الذماعتمدتو. المعجـ أىمٌية حيثالبساطةكىك مف ة،
العرب،كالٌسيكلة، كمساف الٌشارح حيثالتٌفصيؿ مف أك الٌصحاح، كمختار الكسيط، كالمعجـ

                                                           

 ممحؽالمقاببلتالمسٌجمة.ينظر:الميندسمحمدبكزىير.:مدير مكقع معاجـمعحكار مقتطفات مف(ُ)
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مستقبمٌيةترتقيبيا،كحكؿ لنظرة بحاجة كالمتطٌكرة، األفكارالمفيدة كمثؿىذه كتاجالعركس".
ىناؾمجمكعةمف أٌف كما "المكقعاليزاؿفيتطكيرمستمر، المشاريعالمرتبطةذلؾأجبنا:

اليكاتؼ عمى كتطبيقو قريبا لممكقع جديد تصميـ المشاريع: ىذه كمف عمييا، أعمؿ بالمكقع
.(ُ)الٌذكٌية،كتطبيقاتأخرل"

بقكالبتقنٌيةتسٌيؿعمى العربٌية،كتقديميا الٌمغة مفالمكقعىيخدمة المرجٌكة كالغاية
ةسيمةكسريعة.المستخدـالكصكؿإلىالمعمكمةالمفيدةبطريق

























                                                           

 ممحؽالمقاببلتالمسٌجمة.ينظر:الميندسمحمدبكزىير.:مدير مكقع معاجـمعحكار ات مفمقتطف(ُ)
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 .(ُ)مكقع الباحث العربي .ِ

( الٌصكرة ينظر اإلنترنت. إلكتركنيلغكممتكٌفرعمىشبكة مكقع كاجيةُ-ْكىك ،)
المكقع.







 (ُ-ْالٌصكرة )

القكاميسكالمراجعالٌمغكٌيةالعربٌية.كالقكاميس حيثيقٌدـالمكقعخدمةالبحث،فيأىـٌ
يكف التي الٌمغة،الٌمغكٌية كمقاييس العرب، لساف مراجع: خمسة ىي العربي الباحث مكقع ٌرىا

الباحث كالٌصحاحفيالٌمغة،كالقامكسالمحيط،كالعباب،كمايمكفاختيارالمرجعالذميريده
.(ِ)(ُ-ٓلمبحثعفأممفردة؛كذلؾبالٌتحديدأكعدـالٌتحديد،ينظرالٌصكرة)

 
 (ُ-ٓالٌصكرة )    

مجمكعة،كممةَََ.0َََْأكثرمفك،ةماد0ٌَََُّعمىأكثرمفالمكقعيحتكمك
.(ّ)رةفيالعالـالعربيةالمتكفٌغكيٌالمعاجـالمٌمفأىـٌ

                                                           

:عمىالٌرابط، مكقع الباحث العربي:(ينظرُ)
http://baheth.info/ 

 نفسو.الباحث العربيمكقع(ِ)
 المكقعنفسو.(ّ)

http://baheth.info/
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اٌلتي المكاضع كٌؿ يعرضلنا البحثعنيا، نريد طريقةعرضالمكقعألممفردة أما
ٌؿمايتعٌمؽبمشتٌقاتيا،كمايميكردتفيوىذهالمفردة،كليسفقطالمفردةمجردةأكمزيدةبؿكك

ثى نمكذجيكٌضحطريقةالعرض.مثاؿ:عندالبحثعفمادة) ثى (.حيثتردماٌدة)بىحى (فيبىحى
يتعٌمؽ جميعمكاضعيا،باإلضافةإلىالمكاضعاألخرلالتيكردتفييا،سكاءأكافمكضعيا

عدـاقتصارطريقةالعرضعمىالماٌدةبالماٌدةنفسياأككردفيمتفماٌدةأخرل؛مٌمايٌتضحلنا
نفسيافقط؛مٌمايشٌكؿصعكبةفيالكصكؿإلىالمعنىأكالمكضعالمراد،كىذايحتاجإلىكقت
يتفرع كما المعجمٌية، ماٌدتيا يعرضلنا البحثعفأممفردة فعند كبحثأكثر؛ لقراءة أكبر؛

المكادالمعجمٌيةاألخرل؛فيظيرلناعنيا،كمايعرضكؿمايتعٌمؽبياحسبكركدىافيمتف
ثى عندالبحثعفماٌدة)-الٌنتائجحسبالمصدر-المكقع (،يظيرلناماىكمكٌضحبالٌصكرةبىحى

(ٔ-ُ.)
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 (ُ-ٔالٌصكرة )

(.ُ-ٕكينظرالٌصكرة)

 (ُ-ٕالٌصكرة )



 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ُٖ 
 

( ماٌدة أف كبحثرفنبلحظ عنيا، نبحث اٌلتي بالماٌدة تتعٌمؽ ال أخرل ماٌدة ىي لكف(
ثى حركفيااشتممتعمىنفسحركؼماٌدة) (.رى (،باإلضافةإلىحرؼ)بىحى

اكتفينا لذا منيـ؛ رٌد أٌم نتمٌؽ فمـ المكقع، عمى المسؤكليف مع الٌتكاصؿ حاكلنا كقد
بالحديثعفالمكقعحسبتجربتنالو،كمايتكٌفرلدينامفمعمكماتذكرىاالمكقعنفسو.

نستطيعتحديدالف رؽبيفمكقعكآخرعفطريؽآليةتناكؿالمعاجـالمحكسبة،كىكذا
كطريقةالعرضالمعتمدةلممعمكمات.كعفتطكيرالمكقع،يذكرلناالمكقعبأٌفالخدمةفيو،ال

.(ُ)تزاؿقيدالٌتطكير























                                                           

:الٌرابطعمى، مكقع الباحث العربي(ُ)
http://baheth.info/ 

http://baheth.info/
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 .(ُ)مكقع قامكس المعاني .ّ

انمفالخدمات،منيا:كىكمكقعإلكتركنيلغكم،متكٌفرعمىشبكةاإلنترنت.يقٌدـعدد
معاجـمتنٌكعةلٌمغةالعربٌية،كصفحةخاٌصةبالقرآفالكريـكتحميؿمفرداتو،كيحتكمالمكقععمى
خاص معجـ عمى يحتكم كما أخرل، كلغات كالٌتركٌية، كالبرتغالٌية، كالفرنسٌية، أخرل لغات

نجميزية،كذلؾيراعياستخداماتبالمرادفات،كآخرلؤلٌضداد،كمعجـثنائيبيفالمغةالعربيةكاال
(.ُ-ٖالكممةفيالٌسياؽ.ينظرالٌصكرة)


 (ُ-ٖالٌصكرة )

 عاـ مف آذار فيشير قامكسالمعانيرسمٌيان إطبلؽمكقع ـٌ كفيحكارََُِت ـ.
 المكقع عمى المباشر المسؤكؿ مع (ِ)عاطؼ شرايعةمسٌجؿ

بالمحتكم  جدا ميتـٌ بأٌنو أخبرنا
المك عمى متخٌصص.الٌمغكم مف أكثر المكقع عمى اشتغؿ حيث كتطكيره قع،

العربٌية، الٌمغة يسعىلخدمة عربٌي كٌؿ يراكد ىكحمـ بالمحتكلالٌمغكمرقمٌيا، االرتقاء
المكقعكاف "فيالحقيقة يقكؿعاطؼشرايعة: العنكبكتٌية. المحتكمالعربيعمىالٌشبكة ثراء كا 

،كلكفعدـتكٌفربعضاإلمكاناتكالماٌدة،كالمحتكلالمناسب،ـَََِحممايراكدنيمنذعاـ
كافسببانفيتأٌخراإلنجازالمبٌكر،كمعذلؾلـأتكٌقؼعفجمعالمحتكلالٌمغكممفمصادر

                                                           

:،عمىالٌرابطقامكس المعاني مكقع:ينظر(ُ)
http://www.almaany.com/ 

الكريكسفيمفاألردف،كىكالمسؤكؿالمباشرعمىمكقعقامكسالمعاني،حصؿعمىالبك،عاطؼ شرايعة(ِ)
مفجامعةبيرنامبكككـ،كالماجستيرفيىندسةاالٌتصاالتُْٖٗعاـاليندسةالكيربائٌيةمفالجامعةاألردنٌية

 ـ.كقدحصمناعمىىذهالمعمكماتمنوشخصٌيا.ُْٗٗاالٌتحاديةفيالبرازيؿعاـ

http://www.almaany.com/
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مكقع يكٌفره ما مثؿ الٌمغكم، بالمحتكل خاٌصة متكٌفرة إلكتركنٌية كنسخ اإلنترنت، عمى متناثرة
ـٌإدماجيافيالمكقع"،ثـٌمبلءم(ُ)الٌشاممة .(ِ)تياكقاعدةبياناتمناسبةيت

ذاماقمنابالبحثعفماٌدة) ثى كا  (فيقامكسالمعاني،فإٌنويعرضلناخمسعشرةبىحى
(.ُ-ٗلعددالمعاجـالمدمجةفيو،ينظرالٌصكرة)نتيجةلمبحث؛كذلؾنظران


 (ُ-ٗالٌصكرة )

                                                           

:،عمىالٌرابطالٌشاممةمكقع :ينظر(ُ)
http://islamport.com/ 

حكار مقتطفات مف(ِ) المقاببلتينظر:الميندسعاطؼشرايعة.:مدير مكقع قامكس المعانيمع ممحؽ
 المسٌجمة.

http://islamport.com/
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المكقعتحتالٌتطكيرحيثسيت كالكثيرمفالخدماتاألخرلكاليزاؿ لغاتأخرل، إضافة ـٌ
ذلؾفيطكراإلنشاءكاإلضافةفيالمكقع. كٌؿ العادم، الطالبكالمستخدـ منيا التييستفيد

كحكؿالٌنظرةالمستقبمٌيةلممكقعقاؿ:"نقكـحالٌياجاىديفبعمؿاآلتي:

ةالبحث،كالكصكؿعربيمكٌحد،يككفسيؿاالستخداـمفحيثسرع-عمؿمعجـعربي -
 لمكممةالمرادةحسبالكمماتالمدخمة.

إنجازمحٌرؾبحثمرفشامؿلكٌؿالمعاجـ،كيشمؿالبحثتصريفاتالكممةكمايتٌبعيامف -
 سكابؽكلكاحؽ.

المحتكمالٌرقمي - يتناسبمع بما صياغتو عادة كا  ثرائو، كا  المحتكمالٌمغكملممعاجـ، تييئة
 المعاصر.

 خدماتأخرل،كالٌتصريفات،كالٌتحميؿالٌصرفي،كالٌتشكيؿاآللي.نحفبصددإطبلؽ -
 .(ُ)العمؿعمىإنجازتطبيقاترقمٌيةتتبلءـمعتطبيقاتاليكاتؼالٌذكٌية" -


















                                                           

مقتطفاتمف(ُ) مع المقاببلتينظر:الميندسعاطؼشرايعة.:مدير مكقع قامكس المعانيحكار ممحؽ
 المسٌجمة.
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 .(ُ)مكقع الٌرديؼ .ْ

ىكمكقعإلكتركنيلغكممتكٌفرعمىشبكةصة،المتخصٌةالعربيٌديؼلممعاجـالرٌمكقع
فيكسيرالتٌجمكعمعجـداد،األضٌالمترادفات،معجـعمى:معجـاآلفتىحكيشتمؿاإلنترنت،

القكافيمعجـ،ةالعربيٌ كالٌرديؼمكقعيفيد.)ما(بحرؼالمنتييةالكمماتإيجادفيكيستعمؿ:
المستخدـفيالبحثعفكمماتمرادفة،أكأٌضداد،أكجمعكممةمعٌينة،كمايسٌيؿالبحثعف

(كاجيةالمكقع.ُ-َُيةمعٌينة،ينظرالٌصكرة)كمماتتنتييبقاف















 (ُ-َُالٌصكرة )


أك أخرلمرادفة، كممة عف بدال كممة استبداؿ كالٌصحفي كالباحث، المستخدـ يحتاج
البحثعف في الٌشاعر يفيد كما الٌتكسير، جمكع مف ما كممة فيجمع يحتار كقد مضاٌدة،

)أمالقافية(.كمماتليانفسالحرؼاألخير

                                                           

:ىالٌرابط،عمالٌرديؼمكقع:ينظر(ُ)
http://radif.sourceforge.net 

http://radif.sourceforge.net/
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العربيٌبعضتكفيرإلىالمشركعىذايطمحك العربيٌيحتاجياتيالٌةالحرٌةالقكاميس
.كقداعتمدالمكقععمىمجمكعةمفمعاجـالمترادفاتكاألٌضدادالمتكٌفرةعمىةخاصٌركالمطكٌ

ت ـٌ ت ـٌ حكيمياإلىقكاعدشبكةاإلنترنت،أماماٌدةجمعالٌتكسيرفقدأخذتمفالمعجـالكسيط.ث
بياناتبسيطةيمكفحكسبتيا.

المجاؿ، فيىذا الٌمسانٌية لممكارد الممٌحة فييالحاجة الٌرديؼ؛ مكقع إنشاء فكرة كعف
(Open Officeكالسٌيماالحصكؿعمىخدمةالمترادفاتمفأجؿالبرامجالمكتبٌيةالحٌرة،مثؿ:)

(.Liber Officeك)
يحٌددماكيكٌفرالمكقعأداةلمبحث ـٌ ،حيثيقكـالمستخدـبالبحثعفكممةمعٌينةكمفث

(.ُ-ُُيريدهمفخدماتالمكقعالمتكٌفرة،فتظيرلوالٌنتائجالتٌالية،ينظرالٌصكرة)

 (ُ-ُُالٌصكرة )
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عمىإدارتومجمكعةمفالباحثيف،منيـَُُِكقدأطمؽىذاالمشركعفيعاـ ـ،كيقـك
.(ُ)ستاذالٌدكتكراليادمشريفيككبلىمامفالجزائراألستاذطوزركقي،كاأل

ذلؾ عف شريفي اليادم الٌدكتكر أجابنا فقد الٌرديؼ لمكقع المستقبمٌية الٌنظرة عف أٌما
ثرائوبالماٌدةالٌمغكٌية؛فالمكقعفي بقكلو:"نظرتناالمستقبمٌيةلمكقعالٌرديؼتككفبتحييفالمكقع،كا 

ينقصوىكاإلثراء،كاستكماؿصيغتوالحالٌيةىكطبعةأ أٌنويعمؿبطريقةجٌيدةفما ٌكلٌية؛كبما
داد،..." .(ِ)قكاعدبياناتوالٌمغكٌيةكاٌلتيتتمٌثؿفيالمترادفات،كاألضى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

:"ة عظيمةمشاريع لٌمغالمكقع":ينظر.المشاريع القائمة(لممزيدمفُ)
http://tahadz.com/ 

ممحؽالمقاببلتينظر:الٌدكتكراليادمشريفي.:مكقع الٌرديؼمىمعأحدالقائميفعحكار مقتطفات مف(ِ)
 المسٌجمة.

http://tahadz.com/
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ـٌ ذكرىا آنفا: تعميقنا عمى المكاقع )المشاريع المنجزة(  اٌلتي ت

اعتمدت التي بعضالمكاقع عمى اٌطبلعنا خبلؿ المحكسبة،مف الٌمغكٌية الماٌدة عمى
ٌنما الحظناأٌفالمسؤكليفعمىىذهالمكاقعىـتقنٌيكف،كلـييٍدًؿلناأحديىـبمساعدةأملغكم،كا 
مف المعاجـ بشراء يقكمكف أك اإلنترنت، شبكة عمى المتكٌفرة الٌمغكٌية الماٌدة عمى يقتصركف

الٌمغة كاألكلىلخدمة مكمفة، بأسعار أٌفأصحابيا كما كالتٌقنٌييف. الٌمغكٌييف بيف الٌتعاكف العربٌية
التٌقنٌييفيعتمدكفالٌنسخاإللكتركنٌيةمفمكتباتإلكتركنٌيةمتاحةعمىالٌشبكة،كالييـإفكانت
لغكٌيةيمكفاالستعانة تحتكمعمىماٌدة أٌنيا الميـ الٌنسخكاممةأكغيرمطابقةلؤلصؿ، ىذه

متا أٌنيـيفٌضمكفالمصادرالمٌيمةبيا،عمىأٌنيا حةلمجميعكغيرمكمفة.كمٌمانبلحظوأيضا
كتاج كالٌمساف، كمقاييسالٌمغة، كالٌصحاح، كالعباب، )أٌمياتكتبالمعاجـ( العربٌية فيتاريخ
ىذه فيأٌف تتمٌثؿ ىنا اإلشكالٌية كلكٌف مفمعمكماتقٌيمة. تحتكيو لما نظران العركسكغيرىا؛

متاحةدكفأمشركطأكمعاييرتقٌيدىابحيثيمكفاعتمادىاعممٌيا.كمانبلحظأفالمصادر
ٌنمايقكمكف كا  الٌمغكٌيةالخاـكماىيدكفأمتغييرأكتعديؿفييا الماٌدة التٌقنٌييفيستغٌمكفىذه

حديثة،بتييئتيابمايناسبقاعدةالبياناتاٌلتييمكفحكسبتيا.كيقٌممكفمفاستخداـالمعاجـال
فتككفاألكلكٌيةألميات القديمة؛ المعاجـ مفمنيجٌية تككفقريبةجدان لقمةتكٌفرىا؛كألٌنيا نظرا
كالٌمغة الٌثرملمعمكماتقٌيمةالتزاؿتدٌرسفيالمدارسكالجامعات. الحتكائيا كتبالمعاجـ؛

كتحديث كصناعتيا، المعجمية العمكـ في كالبحث الٌدراسة شحيحة بإعادةالعربٌية يككف يا
صياغتيا،كتبكيبيابمايتناسبمعالٌطمبةالباحثيفكالٌدارسيف؛كذلؾلتسييؿحكسبتياكاستغبلليا
كاليكاتؼ الحاسكب، تطبيقاتبرامج في يتمٌثؿ كاٌلذم الٌرقمنة، تكاكبعصر تقنٌية قكالب في

الٌذكٌية،كاألجيزةالٌمكحٌية.

المنيجٌية كالٌترتيب الٌزمني:

لتمؾالمكاقع،الحظناأٌفالمسؤكليفعمىالمكاقعمفخبلؿدراستنالممنيجٌيةالمتٌبعةأٌما
كماأٌفالماٌدةالمستغٌمة.كالحاسكبييفالمسانييفبيفعاكفالتٌفينقصىـتقنٌيكف،مٌمايعنيلنا

المعالـ،فيىذهالمكاقعىيماٌدةخاـ،أخذتكماىيمتكٌفرةدكفمنيجٌيةصٌماء،غيرمحٌددة
صكرنةأكنمذجةلمماٌدةالٌمغكٌيةكتييئتيالقاعدة:.كلـنمحظأمأكخٌطةكاضحةكدقيقةعممٌيان
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بياناتتككفعبارةعفجداكؿتقتصرعمىمعمكماتمحدكدة،كمااقتصرناعمىاألفعاؿدكف
فرزماجاءفيالمعجـ؛لسيكلةالبحثعف ـٌ صكؿإليياالمعمكمةكسرعةالكاألسماء،حيثيت
أف نقكـبإعدادمنيجٌيةقائمةعمىفيكقتقياسٌي.كحٌتىنقٌدـخدمةثرٌيةلٌمغةالعربٌيةعمينا

يعتمدعمى:القامكسالمحيط،كالعبابالباحث العربي:مكقعأسسعممٌيةكاضحةكدقيقة،فمثبلن
ف الٌزاخر، العباب عمى مؤلفو اعتمد القامكسالمحيط بأٌف عمما نكررالٌزاخر، أاٌل األكلى مف

كذلؾ بالمعمكماتالٌمغكٌية. قٌيمةكثرٌية فيمعاجـ اعتمدمكقع معاجـ الٌمغةالمصادرالمعتمدة
عمى اعتمد منظكر ابف بأٌف عمما لمجكىرم، الٌمغة صحاح كمعجـ العرب، لساف معجـ عمى

المع بدراسة فقمنا فيمنيجٌيتنا؛ لو تنٌبينا ما كىذا مفحيثعصرالٌصحاحفيمعجمو. اجـ
المؤٌلؼكتاريخكفاتو،كالمعاجـاٌلتياعتمدعمييافيمعجمو.كبالتٌالينككفقدأبرزناالمعاني
الممكنةلكؿفعؿبطريقةمتسٌمسمةزمنٌيا،كحسباألزمنةالمتقاربةاٌلتيأٌلفتفيياالمعاجـ.كىذا

يرجعإلىنقصالٌتعاكفبيفالفريقيفكماأسمفنا.
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 (.English Ontology/ WordNetاالنجميزية )الٌمغة أنطكلكجيا  .ٓ

»      WordNet is a large electronic lexical database for English. It 

originated in 1986 at Princeton University where it continues to be 

developed and maintained. George A. Miller, a psycholinguist, was 

inspired by experiments in Artificial Intelligence that tried to 

understand human semantic memory (1) . WordNet is considered to be 

the most important resource available to researchers in 

computational linguistics, text analysis, and many related areas. Its 

design is inspired by current psycholinguistic and computational 

theories of human lexical memory. English nouns, verbs, adjectives, 

and adverbs are organized into synonym sets, each representing one 

underlying lexicalized concept. Different relations link the synonym 

sets«.
(2)  

 يعني كىذا ىيWordNet)اؿأٌف غةلمٌكاسعةةلكتركنيٌإةمعجميٌبياناتقاعدة(
لقد.التحييفكاإلثراءقيدتزاؿالحيثبرينستكفجامعةفيـ،ُٖٔٗعاـأنشئتة،نجميزيٌاال

تجاربمف،(WordNet)ة،فكرةاؿفسيٌاتالنٌسانيٌفيالمٌمختٌصكىك"ميمر. أ جكرج"استميـ
إلىأف؛(WordNet)اؿكيطمح.لئلنسافةالليٌالدٌاكرةالذٌفيـتحاكؿتيالٌاالصطناعيكاءالذٌ

مفكالكثيرص،النٌكتحميؿة،الحاسكبيٌاتسانيٌالمٌفيالباحثيفمتناكؿفيمكردأىـٌيككف
الصمةذاتالمجاالت تصميمو. مفإف اتسانيٌكالمٌةفسيٌالنٌاتسانيٌالمٌاتنظريٌمستكحى
ركؼكالظٌفات،كالصٌكاألفعاؿ،األسماءتنظيـيتـٌ.لئلنسافةالمعجميٌاكرةلمذٌةالحاليٌةالحاسكبيٌ

االلمٌ )مجمكعاتفيةنجميزيٌغة (،Synsetsالمرادفات مفيكماكاحدةكؿتمٌثؿحيث منيا
مختمفة.ةدالليٌبينيابعبلقاتكترتبطىذهالمجمكعاتفيماا،اأساسيٌمعجميٌ

                                                           

مفكتاب:بتصٌرؼ (الفكرةمستقاةُ)
Christiane Fellbaum, WordNet (PDF): An Electronic Lexical Database, MIT Press, 
1998. 

ينظر:(ِ)
Christiane Fellbaum, WordNet (PDF): Theory and Applications of Ontology: 
Computer Applications, Springer Press, 2010, pp 231-243 

 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-8847-5
http://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-8847-5
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 :(ُ)عامالف (WordNet) كقد ساىـ في إنجاح

عمؿفريؽمتكامؿزادعفعشرسنكات.نضجالمشركعبفضؿ-

ةتعديميامعإمكانيٌمفأجؿمراجعتياأككانتةالكصكؿإلىمصادرالمشركعسكاءحريٌ-
لة.سخةالمعدٌإعادةتكزيعالنٌ

بناءىيكؿالمكانز،مماتلمكشرحعمىقكاميسعادةالتحتكم ـٌ يت بينما
حكؿالمفاىيـ

يك الىذا الكممة عمى الحصكؿ في المستخدـ مفيكـمناسبةساعد عف البحث أمٌ(ما)عند ا،
(WordNet)،ٌوفيالكاقع،إعادةىيكمةلمبلمحنٌإقميدمكالمكنز:فبلىكقامكسبمفيكموالت
ذمالٌة،دالليٌشبكةأكبيانيرسـمثؿ،(WordNet)اعتباركيمكف.(ِ)ةالمعجميٌالمكاردؿٌك

مفمفيكماعقدةكؿٌؿتمثٌحيث، (Light Ontology)الخفيفةباألنطكلكجياندعكهماغالبا
حفظ:العقمٌية تمثيؿ المعرفة نظريات،إلى(WordNet)تصميـكيستند.الحقيقيالعالـمفاىيـ
تيالٌ(تضميف)العبلقةتخداـباسكذلؾة،ىرميٌبطريقةكالمفاىيـالكممات سبيؿعمى-تربط
.(ّ)"نسر"ك"طير"،"حيكاف"الثالثية-المثاؿ

:مثؿدانمجرٌأكمفيكمان،"معٌمـ":مثؿأككائنان"،مركبة"مثؿيمكفأفيككفالمفيكـشيئان
اعتبارعقدةمجمكعةمفالكمماتترتبطكؿمنيابمفيكـتمؾالعقدة.كيمكفكؿٌ".كتضـٌالفف"

كمجمكعةمفالكممات نفسالمفيكـثٌمتأمعقدة  ؿكؿمنيا ؛ مثبل(المركبة)فمفيكـ تمثٌمو:
تسمىمثؿىذهالمجمكعاتفيمصطمحات"،كناقمة"،"مركبة"،"سيارة:"اليةمجمكعةالكمماتالتٌ

نت synset)الككرد يكفٌ(. إفٌانكدقيقبلنمفصٌانكصف(WordNet)اؿر ىذهىيكلمكممات. مة
نجدفيبعضبناء،كعمىىذاالالٌمسانٌياتالٌنفسٌيةعمىأساستيبنى(WordNet)الكمماتفي

                                                           

 الٌسابقة.-االنجميزٌية–(كماجاءفيالٌنصكصُ)
مفكتاب:بتصٌرؼ(الفكرةمستقاةِ)

Christiane, Fellbaum, Wordnet (PDF) – An Electronic Lexical Database, The MIT 

Press، Cambridge, Mass. ed. 1998. 

ينظر:(ّ)
COLLINS A. M. & and Quillian M. R., 1969. « Retrieval Time From Semantic 

Memory » (PDF). Journal of Verbal Behavior and Verbal Learning 8 : 240-247. 
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.كيمكف(ُ)معنى(ِٕ)لديو:مثبل(give)معنىلنفسالفعؿ،فالفعؿعشريفاألحيافأكثرمف
(.ُ-ُِ) (ِ)(،ينظرالٌصكرةCarتمثيؿذلؾفيكممة)

 (ُ-ُِالٌصكرة )

تعطي )كالٌصكرة لمفيكـ أنطكلكجٌيا االنجميزم،WordNet(،حسباؿ)carتصنيفا )
)فمثال: الكائفيكجدفيرأساليـر تنحدرالمفاىيـمعالعبلقاتإلىأفيصؿإلىمفيـك ـٌ (ث
الٌسيارة.
WordNet)يقٌسـ َْ)أربعإلىالمعطيات( يختمؼبطرؽمنتظمةبيانات،قكاعد(
حيث.ك"األحكاؿ" ك"الصفات" ك"األفعاؿ"، "األسماء"،:اليةالتٌبالفئاتؽتتعمٌكبعض،عفبعضيا

ىك)"،بمعنى«Is- a»نكعمفالعبلقاتبةىرميٌتسمسبلتفيكاألفعاؿاألسماءتنظيـيتـٌ
                                                           

مفكتاب:بتصٌرؼقاةالفكرةمست(ُ)
Christiane, Fellbaum, Wordnet (PDF) – An Electronic Lexical Database, The MIT 

Press، Cambridge, Mass. ed. 1998. 

تمفرسالةماجستيربعنكاف:"اإلنشاءبطريقةشبوآلٌيةلؤلنطكلكجٌياتانطبلقامفالٌنصكصذىخًأيالصكرة(ِ)
،حيثإٌفلغةالٌرسالةىي)الٌمغةبدرالٌديفبفعيسى:لصاحبياالجزائرم،بمقايدبالجزائرمفجامعةالعربٌية"،

:الفرنسٌية(،كعنكانيابالفرنسٌية
BENAISSA Bedr-Eddine (PDF), Construction semi-automatique d’ontologies à 
partir de textes arabes, Mémoire de magister en « informatique » Option « 
Intelligence Artificielle et Aide à la Décision », Université Abou Bakr Belkaid, 

Tlemcen, 2012, p. 58. 
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أصكؿ"تربط،"(مفكاحد صاتيـتخصٌ"بمختمؼكاألفعاؿاألسماء" يتـٌالجذر،مستكلعمى".
مفأكثرعمقاىياألسماءشبكةإفٌ.ةاألساسيٌأنكاعياحسبةليرميٌاسمسبلتالتٌىذهتنظيـ

.(ّ)ـََِٖ (ِ)يكٌضحلناإحصائٌيةجكيمٌية(:ُ-ُالجدكؿ ).(ُ)األخرلاألجزاء









(معالكحداتالمعجمٌيةليسمفخبلؿالكممات،بؿمفخبلؿWordNetيتعامؿ)
كىيمجمكعةمفالكمماتأكالعباراتاٌلتي-كماأسمفنا–(synsetمجمكعةمفالمترادفات)

مختمف كداللٌية تصنيفٌية بعبلقات المجمكعات ىذه كتربط المفيكـ، نفس عف تسٌمىتعٌبر ة
(synset relations)(ْ).


                                                           

مفكتاب:بتصٌرؼ (الفكرةمستقاةُ)
Christiane, Fellbaum, Wordnet (PDF)– An Electronic Lexical Database, The MIT 

Press، Cambridge, Mass. ed. 1998. 

(لعاـWordNet(،كىذهاإلحصائٌيةتكٌضحعددمفرداتاؿ)July(كيقصدبكممة)جكيمٌية(شيريكليك)ِ)
 ـ.ََِٖ

اإلنشاءبطريقةشبوآلٌيةلؤلنطكلكجٌياتانطبلقامفالٌنصكصذىخًأيالجدكؿ(ّ) مفرسالةماجستيربعنكاف:"
،حيثإٌفلغةالٌرسالةىي)الٌمغةبدرالٌديفبفعيسى:ائرمالعربٌية"،مفجامعةبمقايدبالجزائر،لصاحبياالجز

:الفرنسٌية(،كعنكانيابالفرنسٌية
BENAISSA Bedr-Eddine(PDF), Construction semi-automatique d’ontologies à 
partir de textes arabes, Mémoire de magister en « informatique » Option « 
Intelligence Artificielle et Aide à la Décision », Université Abou Bakr Belkaid, 
Tlemcen, 2012, p. 63. 

(ْ :ينظر( الرسالة بالفرنسٌية عمىتحتدكتكراه "الٌتصنيؼالٌدالليالمعتمد : لمتٌعنكاف نقيبعفاألنطكلكجيا
مصطفىباعزيز::"،مفجامعةتكلكزبفرنسا،لصاحبياالجزائرممةالمعمك

Mustapha BAZIZ (PDF), Indexation conceptuelle guidée par ontologie pour la 
recherché d'information, thèses de doctorat de l'université Paul Sabatier 
spécialité informatique, 2005,p. 65. 

 

 الفئة
 الصيغ

Forms 

 

Synsets 

Nouns 117798 82115 
Verbs 11529 13767 

Adjectives 21479 18156 
Adverbs 4481 3621 

 

Total 

 

155287 

 

117659 
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 مشاريع قيد اإلنجاز:  .ِ

 بعض منيا:ال نقتصر عمى ذكرالمشاريع القائمة، كثيرة كعديدة، 

 (.Arabic Ontologyمشركع األنطكلكجيا العربٌية ) .ٔ

( التحميمٌيةOntologyكممة الفمسفة فركع مف فرع إلى تشير يكنانٌية كممة ىي )(ُ)،
(كىيOnto(مفجذرالكممة)Ontologos(فيأصميااليكنانٌي)Ontologyكتتكٌكفكممة)

( كالبٌلحقة كائف، يككف كاف (logosالفعؿ الٌ، تعني التي المعنىدٌالخطابأك فيصبح راسة؛
أكٌ كاف كقد مكجكد، ىك حيث مف الكائف مجاؿدراسة في األنطكلكجيا لمصطمح ظيكر ؿ

 في َُٗٗسنةالحكسبة مشركع خبلؿ مف اختصار(ِ)ARPAـ،  Advanced)كىك

Research Projects Agency)بيف كمف المتقٌدمة، لؤلبحاث األمريكٌية الككالة أم ،
 ييعنى(Knowledge Sharing Effort)مشاريعيا اٌلذم المعرفٌية، البيانات بقكاعد

اآلفاريةتالمعمكماتكماىيج،كليسمعرفةبيفاألنظمةاآللٌيةفقطكاألنطكلكجٌيات،كتقاسـال
الفمسفية لمعانييا ككفقا اآللٌية. كاألنظمة البشر ف،(ّ)بيف المنيجٌيإٌف التٌفسير ىي األنطكلكجيا

.(ْ)لمكائف
ىي العربٌية الٌمغة أنطكلكجيا أٌنيا يتمٌخصفي العربٌية الٌمغة أنطكلكجيا كتعريؼمشركع

كمعاني العربٌية الكممات لتعريؼمفاىيـ جديدة حيثطريقة كتشجيرىا تصنيفيا، طريؽ عف يا

                                                           

العربٌية،جامعةبيرزيت،فيار،نحكتأصيؿمنيجيألنطكلكجياالٌمغةكتكرمصطفىجرٌمشاركةالدٌ:ينظر(ُ)
ـ:َُِّ،مايكالمؤتمرالٌدكليالثٌانيلٌمغةالعربٌية،دبيٌ

http://www.jarrar.info/publications/J11.pdf 

ينظر:فاصيؿحكؿىذاالمشركع،(لمزيدمفالتٌِ)
T.R.Gruber (PDF), The Role of Common Ontology in Achieving Sharable, Reusable 
Knowledge Bases, In J.A.Allen, R.Fikes, and E.Sandewall (Eds), Principles of 
Knowledge Representation and Reasoning, Proceedings of the Second 
International Conference, Cambridge, MA, 1991, Morgan Kaufmann, pp. 601-602, 
1991. 

 .َِٔكَُٔ:(نفسوّ)
مفكتاب:بتصٌرؼ(الفكرةمستقاةْ)

Gómez-Pérez, A. (PDF), Fernández-López, M., and Corcho, O. Ontological 
Engineering with examples from the areas of Knowledge Management, e-
Commerce and the Semantic Web. Springer, 2004. 

http://www.jarrar.info/publications/J11.pdf
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تككفاألنطكلكجياعبارةعفشجرةمفمعانيالكمماتالعربٌية،كليستشجرةمفكمماتالٌمغة
.(ُ)العربٌية

تصنيؼ أساسيا معرفٌية قاعدة عف عبارة ىي األنطكلكجيا أٌف القكؿ نستطيع كما
الك أشكاؿ حدكد تتعدل المعرفٌية القاعدة كىذه حمقاتالمفاىيـ، مجمكعة مف لتتشٌكؿ ممات؛

الٌمفظٌية، كالمشتركات كاألٌضداد، لغكٌية: بطرؽ المفاىيـ فييا تصٌنؼ كمترابطة متداخمة،
كالمترادفات،كأخرلمنطقٌيةرياضٌية،كتمؾاٌلتيتربطالمجمكعاتمثؿ:)تنتميإلى،كجزءمف،

كجنسؿ،كجنسمف،...(.

 :(ِ)عربٌيةكيفٌية بناء أنطكلكجيا لٌمغة ال

:كاآلتييمكفإجمالياثالث خطكاتيمكفبناءأنطكلكجيالٌمغةالعربٌيةباتٌباع

 .تبدأالخطكةاألكلىبتجميعالمستطاعمفكمماتالٌمغةالعربٌية -
كضعالمعانيالممكنةلكؿٌ - يتـٌ ـٌ الٌمغةالعربٌيةتحتمؿعٌدةمعافكممة،فالكممةفيكمفث

 .ممكنةلياأكمغايرة
تصنيؼكأخيران - اإلنسافنقكؿ:(،كأفجنس مفتسٌمى)المعانيتصنيفانمفاىيمٌيانبعبلقةيتـٌ

،كنقصدبذلؾالمعانيكليسالكممات.اإلنسافجنس مفكالٌرجؿالحٌية،الكائناتجنس مف

 طكلكجٌيات الخاٌصة بمختمؼ المياديف:األن
»     An ontology defines the basic terms and relations comprising 

the vocabulary of a topic area as well as the rules for combining 

terms and relations to define extensions to the vocabulary«. (3)  

                                                           

 ممحؽالمقاببلتالمسٌجمة.ينظر:بتصٌرؼ.،مصطفىجٌرار:معالٌدكتكرمف حكار مقتطفات(ُ)
 ممحؽالمقاببلتالمسٌجمة.ينظر:بتصٌرؼ.نفسوالحكار(ِ)
ينظر:(ّ)

Asuncion Gomez-Perez (PDF), "Ontological Engineering: a State of the Art", 
Expert Update. British Computer Society. Vol. 2. nº 3. pp. 33 – 43 (1999). 
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 المفردات تتأٌلؼمنيا التي كالعبلقات األساسٌية، المصطمحات فيتعٌرؼاألنطكلكجيا
تمؾنطاؽلتكسيعكالعبلقاتالمصطمحاتبيفالجمعقكاعدؾككذل،المياديفمفميداف

.المفردات
بيفكالعبلقاتةاألساسيٌالمفرداتتحديدالأكٌعميناميداف،أمٌفيأنطكلكجياننشئلكيك
إعطاءيايةالنٌكفيالعبلقات،ىذهفيـتتحكٌالتيالقكاعدتحديدعميناثـالميداف،ىذامفردات
تعريفياتـٌتيالٌالمفرداتمفتتضٌالأنطكلكجياىيتيجةكالنٌ.كالعبلقاتلمفرداتاليذهتعريفات
.أيضاالقكاعدليذهطبقااالستنتاجباستخداـإنشاؤىايمكفالتيالمفرداتبؿ،فحسببكضكح

كىذاالٌتعريؼيستخدـفيالحكسبةالسٌيماميدافالٌذكاءاالصطناعي.
»An ontology is an explicit specification of conceptualization«. (1)  

 كىي داللٌية، شبكة عف عبارة ىي األنطكلكجيا إٌف القكؿ نستطيع تحديدكبذلؾ
بناء،إضافةإلىمفرداتعبارةعف،كماأٌنياةمفاىيميٌتناابيقكاعدلبناءبلزمةالٌمكاصفاتلم

.صريحةقكاعدكفؽبينياةالليٌالدٌالعبلقاتمفشبكة
يمكفاالٌطبلععمىإحدلالمقارباتإلنشاءاألنطكلكجيا كلممزيدحكؿتصنيفاتاألنطكلكجيا،

نحك منيجٌية لبناء ىندسة األنطكلكجٌيات، كرقةبحثبعنكاف:"،في(ِ)الٌتصنيؼبالٌصفاتكىي
كتقنٌيةالٌتصنيؼ بالٌصفات الحاسكب، حكؿ بفمسطيف الثٌالث الٌدكلي المؤتمر في قٌدمت ،"

.(ّ)(فيالخميؿPICCIT 2010لمعمكمات)ا
ليندسةمنيجٌيانيعرضلناإطارانممخصوكىناؾبحثآخرلمٌدكتكرمصطفىجٌراركفي

تسٌمى) كاٌلذمييدؼإلىDODMAاألنطكلكجٌيات، بناءنحكاألنطكلكجيامصٌمميتكجيو(،
عادةكلبلستغبلؿقابمةاتأنطكلكجيٌ يستعرض.كالٌصيانةالٌتحديثمةكسيالبناءسيمةاالستخداـ،ا 

لبناءمدلكتحميؿات،األنطكلكجيٌىندسةفيةالٌرئيسيٌاتالٌتحديٌ المصٌمـ أنطكلكجيااستطاعة
                                                           

ينظر:(ُ)
Oscar Corcho (PDF), “A layered declarative approach to ontology translation 
with knowledge”, Frontiers in Articificial pp. 1-2. 

متكٌفرةعمىالٌرابط:مصطفى جٌرار،  بحثلمٌدكتكر:كرقة:ينظر(ِ)
http://www.jarrar.info/publications/DJ10.pdf 

(ّ لبناء منيجٌية نحك جٌرار، مصطفى ضاىر، جماؿ المؤتمرىندسة األنطكلكجٌيات، الٌتصنيؼ بالٌصفات( ،
المعمكماتالٌدكليالثٌالثبفمسطي  (PICCIT 2010)فحكؿالحاسكبكتقنٌية آذار/مارس، فمسطيف، الخميؿ،

ـ.ََُِ

http://www.jarrar.info/publications/DJ10.pdf
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في إعادةقضٌيةكيناقشكالٌتكظيؼ،الٌتطبيؽباتمتطمٌعفمستقؿٌبشكؿدميدافمحدٌخاٌصة
DODMA)اةالمسمٌالمقاربةكعرضاألنطكلكجيااستخداـ كصكرنتيافم( كلمحديث(ُ)سفتيا، .

العربيٌ األنطكلكجيا عف شرحأكثر مشاىدة يمكف العربٌيةة، الٌمغة ألنطكلكجيا كتكرمدٌلمبٌسط
.(ِ)ارمصطفىجرٌ

(:Arabic WordNetة مشركع )إرىاصات األنطكلكجيا العربيٌ 

العربٌية الٌمغة لتحقيؽأنطكلكجيا المبذكلة .(Arabic WordNetمشركع) مفالجيكد
إٌفثمةجيكدكثيرةتبذؿفيكٌؿالٌدكؿ؛لبناءأنطكلكجيالكٌؿلغة،"ىناؾمحاكلتافلبناءككردنت

 )األكلى:عربي، الممٌكؿ كاف كتحديدان ينجحذلؾالمشركع؛CIAكانتفيأمريكان لـ كلكف ،)
يايةالمشركع(االنجميزم،كاستنتجكافينWordNetبسببأٌفالقائميفعميوقامكابترجمةاؿ)

أٌفذلؾاليؤٌدمماىكمطمكب،يعنياليعكسالٌمغةالعربٌية.كماكانتىناؾجيكد،كلكٌنيا
.(ّ)"متكاضعةجدامفقبؿجامعةالٌدكؿالعربٌية

 :(ْ)كمعاجميا، كبدايات األنطكلكجيا لمحة تاريخٌية سريعة عف الٌمغة،

م مجمكعة الٌمغة يعٌدكف كانكا اإلغريؽ، اٌلتييجبأففيزمف المفرداتالمعيارٌية ف
المعجـ فإٌف ىذا؛ كحسباعتقادىـ الٌمغة؛ عف تعبيرا لذلؾكانتالمعاجـ الجميع؛ ليا يخضع
يتغٌير بؿ ساكنا، يىعيٍد فمـ يتطٌكر؛ المعجـ أف بعد فيما تبٌيف كلكف األنطكلكجيا، كاؼلتمثيؿ

يمكنيالكحدىاتمثيؿالٌمغةأحسفتمثيؿ.اٌلذمالكيتحرؾكأٌفالمعاجـكباقيالمكاردالٌمسانٌيةال
الٌصفة تمؾ االعتبار بعيف تأخذ الٌمغة لتمؾ أنطكلكجيا بكجكبتطكير إاٌل إليو الكصكؿ يمكف
المكجكدةفيالٌمغة،كىيالحركٌية،فيناؾعبلقاتداللٌيةكمفاىيمٌيةبيفالمفرداتيجبتمثيميا،

                                                           

ينظر:(ُ)
Mustafa Jarrar and Robert Meersman (PDF): Ontology Engineering -The DOGMA 
Approach. Book Chapter in "Advances in Web Semantics I". Chapter 3. Pages 7-
34. LNCS 4891, Springer.ISBN:978-3540897835. (2008). 

لمٌدكتكرمصطفىجٌرار،عمىالٌرابط:شرحمبٌسطألنطكلكجياالٌمغةالعربٌيةينظر:(ِ)
http://www.slideshare.net/jarrar02/building-a-formal-arabic-ontology-invited-
paper 

ممحؽالمقاببلتالمسٌجمة.ينظر:.مصطفىجٌرار:الٌدكتكرمعحكارمقتطفات مف (ّ)
 ممحؽالمقاببلتالمسٌجمة.ينظر:اليادمشريفي.:كتكرمعالدٌمقتطفات مف حكار(ْ)

http://www.slideshare.net/jarrar02/building-a-formal-arabic-ontology-invited-paper
http://www.slideshare.net/jarrar02/building-a-formal-arabic-ontology-invited-paper
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الع ىذهكتمثيؿإمكانٌيةتطكيرىذه عبراستخداـ مفرداتجديدة تكليد كبالتٌاليإمكانٌية بلقات،
 المفاىيمٌية. الٌداللية الٌشبكة اآلكنةفيةالبشريٌغاتلمٌةاآلليٌالمعالجةشيدتالعبلقاتضمف

غةالمٌنالتكقدقدمتيا،تيالٌطبيقاتالتٌفيعانكتنكٌاتيا،كتقنيٌمناىجيافيممحكظانرانتطكٌاألخيرة
مفاليمـاستنفارتستكجبةالعربيٌغةلمٌةاآلليٌالمعالجةف.عنكٌكالتٌرالتطكٌذلؾمفاحظٌةربيٌالع
عمىكذلؾيف؛كالحاسكبيٌيفغكيٌالمٌ الخصائصيستكعبأفةالعربيٌغةلمٌالحاسكبيمثيؿالتٌألٌف
فيكثراءة،غكيٌالمٌكحداتوفيكاقتصادمستكياتو،بيفتداخؿمفبوسـيتٌبمالنظاميا،غكيةالمٌ

ةياضيٌالرٌالمبادئيكافؽنحكوعمىوكمٌذلؾكتكصيؼالكاحد،يءالشٌعفعبيرلمتٌالممكنةالبدائؿ
.الحاسكبتتحٌكـفيتيالٌ

 ميالد أنطكلكجيا الٌمغة العربٌية:

(،أكمانسٌمييابشبكةWordNetالشٌؾأٌفأنطكلكجياالٌمغةالعربٌيةاستفادتمفاؿ)
المت فيجامعة أكأكاخرىا الٌثمانينات، كاٌلتيظيرتفيبداية فيبرينستكفرادفاتاالنجميزٌية

أمريكا.حيثطٌكرىذهاألنطكلكجياأناسغيرمتخٌصصيف،فقدطٌكرتمفأجؿأغراضأخرل
مف مباشر بشكؿ تستفيد ال العربٌية الٌمغة كأنطكلكجيا مشيكرة. أنطكلكجيا كلكٌنيا ليستتقنٌية؛

.(ُ)(،بؿيمكفاتٌباعطريقةتمثيؿالبياناتنفسيا،لمٌربطبينيمافقطWordNetؿ)ا

 جيا العربٌية بالمعاجـ الٌمغكٌية:عالقة األنطكلك 

الٌمغةالعربٌيةتعدٌ ؛فالمعاجـ(ِ)ىيالجيؿالحديث،كالجديدلممعاجـالعربٌية""أنطكلكجيا
ترٌكز كال الكممات، تصريؼ عمى ترٌكز معانيالعربٌية تعريؼ في الجكىرٌية الٌصفات عمى

جٌدا، دقيقا كصفا الكممات معاني كصؼ في العربٌية األنطكلكجيا دكر يتمٌثؿ كىنا الكممات،
فتركيزاألنطكلكجياعمىالٌصفاتالجكىرٌيةيجعمياتمٌيزالمفيكـعفباقيالمفاىيـاألخرل.كال

لياأىمٌيةبالغةفيالعصرالحديث،حيثيمكفنقٌمؿمفشأفالمعاجـالعربٌيةىنا،بؿأصبح
كاإلنساف لآللة، جٌدا ميٌمة فيي كغيرىا. البحث، كمحركات تطبيقات عٌدة في .(ّ)استغبلليا

                                                           

 ممحؽالمقاببلتالمسٌجمة.ينظر:.بتصٌرؼمصطفىجٌرار:الٌدكتكرمعمف حكار مقتطفات(ُ)
 ممحؽالمقاببلتالمسٌجمة.ينظر:الحكارنفسو.(ِ)
 ممحؽالمقاببلتالمسٌجمة.ينظر:.بتصٌرؼالحكارنفسو(ّ)
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كالمكانز، المسارد، مثؿ: المتاحة الٌمسانٌية المكارد كباقي المحكسبة المعاجـ فإٌف كبالتٌالي
ركيزةمفبيفالٌركائزاٌلتيكالمدٌكناتالٌنصٌيةاٌلتييكجدالبعضمن بالٌشبكةالعنكبكتٌية،تعٌد يا
تساىـفيعممٌيةبناءاألنطكلكجياالعربٌية.

» . . . An ontology may take a variety of forms, but will necessarily 

include a vocabulary of terms and some specification of their 

meaning«.  (1)  

فالمسارد،قمن تشتمؿعمىالمفرداتباإلضافةإلىمكاصفاتمعانييا؛ األنطكلكجيا إٌف ا
 األشكاؿ أحد تعٌد الٌنصٌية المدٌكنات ككذلؾ كالمكانز، لةالبدائيٌكالمعاجـ، كلبناءؤلنطكلكجيا.

األنطكلكجٌياتالمتقٌدمةيجباالنطبلؽمفىذهالمكاردالٌمسانٌيةالمحكسبة.

 إلى-إذف–فاألنطكلكجيا باإلضافة .)... مسرد، )معجـ، لؤللفاظ بيانات قاعدة ىي
استغبلليا يمكف خاـ، مكاد تعٌد كاٌلتي الٌمسانٌية المكارد كىذه الٌداللٌية. لمعبلقات بيانات قاعدة
المفردات، مف مجمكعة ىي المحكسبة فالمعاجـ صيغيا. أحد تعٌد ألٌنيا األنطكلكجيا؛ إلنجاز

ككالمعانيالممكن فيماترتبطالمفرداتىذهتجعؿتيالٌةالليٌكالدٌةرفيٌالصٌالخصائصبعضة،
مفرداتبينيا لتكليد الٌصرفٌية؛ الخصائص كبعض الٌمفظي، كاالشتراؾ كالٌتضاد، كالٌترادؼ، ،

عبلقات تحمؿ اٌلتي المفردات في تتجٌمى تطٌكران؛ األكثر بمعناىا األنطكلكجيا كلكٌف جديدة.
كصفان البدائٌيةمكصكفة الٌصيغ ىيمف المعاجـ فإٌف لذلؾ المفردات؛ مثؿكصؼتمؾ دقيقان،

شبكة عمى الحصكؿ تعني المياديف مف لميداف التاٌمة األنطكلكجيا أٌما العربٌية. لؤلنطكلكجيا
كاف ف كا  المفرداتفقط. لتمؾ محكسبان كليستمعجمان الميداف، لمفرداتذلؾ داللٌية مفاىيمٌية

كمفأحدالٌركائزاألساسٌيةإلنجازاألنطكلكجيا،ككذلؾباقيالمكاردالٌمسانٌيةالمتاحة.المعجـىنا
كاصؿ،كتبادؿالفيـالمشترؾلمجاؿمفالمجاالتئيسةإلنجازاألنطكلكجياىكالتٌكافعالرٌبيفالدٌ

.(ِ)ةبيفالبشركاألنظمةاآلليٌ

                                                           

،مفكتاب:بتصٌرؼ(الفكرةمستقاةُ)
M. Uschold, Knowledge level modeling (PDF): Concepts and terminology. 
Knowledge Engineering Review, 1998, 13(1). 

 -الٌسابؽالٌنصاالنجميزم-رحمبٌسطلمفكرةاٌلتياستقيناىامف(ىذاشِ)
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 :(ُ)عة بيرزيت بفمسطيفمشركع أنطكلكجيا الٌمغة العربٌية القائـ في جام

الٌدكتكر ىك المشركعكالقائـعميو األنطكلكجيا(ِ)مصطفى جرٌارمديرىذا بدأتفكرة ،
العاـ بيرزيتمنذ تطٌبؽفيجامعة ثبلثسنكات،ََُِالعربٌية إلىاآلفمضىمفعمره ـ،

فمف نطبلقتو،كلبناءمشركعضخـكمشركعاألنطكلكجياالعربٌيةالبٌدمفعقباتتكاجوبدايةا
 بينيا عقبتاف، ىما:

بناء - ـٌ بناءالمستكياتالعميالؤلنطكلكجياكىيالٌصعكبةالقصكلفيبناءاألنطكلكجيا؛فإذات
ىذهالمستكياتبشكؿصحيح،تككفاألمكربعدذلؾأسيؿ،أسرعكأكثردٌقة،كىذاماقاـ

يثبمغعددالمعانيثبلثمائةبوالكثيرمفالباحثيففيمعيدابفسينابجامعةبيرزيت،ح
 معنىلبناءالمستكياتالعميا،كلـيزيدكافيذلؾ.

العربٌية،كدمجبعضيا - المعاجـ رقمنة كانتإعادة لذا المحكسبة، الٌمغكٌية تكٌفرالماٌدة عدـ
 البعضأىـٌخطكة،كأصعبياعمىاإلطبلؽ.

بناءالمستكياتالعميالؤلنطكلكجيا، ـٌ أٌنومنذثبلثةأشيربدأتلقكؿ:يمكف اكبعدأفت
 مفيـك إلىثبلثمئة حكاليمائة إضافة ـٌ حيثيت بشكؿمتسارعجدان، األنطكلكجيا بناء عممٌية

جديديكمٌيا.

 ٌية لمشركع األنطكلكجيا العربٌية:الرؤية المستقبم

العربٌيةىكمشركعطكيؿاألمد،كلعٌؿذلؾيرجعإلىأٌف مشركعكمشركعاألنطكلكجيا
مفاىيـكٌؿلغةطبيعٌيةليستثابتة؛فمكٌؿلغةمفاىيـجديدة،تتغٌير،كتتبٌدؿ.كتختمؼمفدكلة
إلىأخرل،كىدؼاألنطكلكجياأفتشمؿكٌؿذلؾ،فتبقىدائمةالٌتحديث،كىيتبنىعمىمبدأ

أكمنيجٌيةستككفمنيجٌيةبحثجديدة،الٌتغيير.أٌماعفمستقبؿاألنطكلكجياقاؿالٌدكتكرجٌرار:

                                                           

 ممحؽالمقاببلتالمسٌجمة.ينظر:.بتصٌرؼمصطفىجٌرار:الٌدكتكرمعحكارمقتطفات مف (ُ)
(الٌدكتكرمصطفىجٌرارأستاذمشارؾفيجامعةبيرزيت،كمديرمعيدابفسيناليندسةالمعرفة،كالٌتقنٌياتِ)

كعنكافالعربٌية، ببمجيكا، برككسؿ جامعة مف الٌدكتكراه عمى كالحاصؿ العربٌية، األنطكلكجيا مشركع كمدير
ينظر:"،المبادئ المنيجٌية ليندسة األنطكلكجيارسالتو:"

http://www.jarrar.info/phd-thesis/JarrarPhDThesisV167.pdf 

http://www.jarrar.info/phd-thesis/JarrarPhDThesisV167.pdf
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في تكٌجو ذاتو، كأكثرمفمشركعبحد تكٌجو، فيك بشكؿعاـ المعاجـ فيالٌتعامؿمع جديدة
المكجكدة المعاجـ ىندسة إعادة العربٌية، الكممات تعريؼ مستقبؿ(ُ)إعادة يككف أف كيأمؿ .

األنطكلكجياالعربٌيةمحكرامنيجٌياجديداليندسةكٌؿالمعاجـالعربٌية.

 Arabic Lexicon on Historicalلمعجـ التٌاريخي لٌمغة العربٌية )مشركع ا .ٕ

Basis.) 

المعجـالتٌاريخيلٌمغةالعربٌيةمشركعلغكٌمعممٌيتنيضبإنجازهىيئة)المعجـالتٌاريخي
العممٌية الٌمغكٌية المجامع الٌتحاد تابعة مستقٌمة اعتبارٌية ذاتشخصٌية كىيىيئة العربٌية( لٌمغة

اٌلذميعٌدكاضع"ًفشىرمشركعالمستشرؽاأللماني"كيعكدالفضؿإلى(ِ)ة،كمقٌرىاالقاىرة."العربيٌ
عاـأكشؾعمىطباعةالجزءاألٌكؿمفمعجمومعجـتاريخيلٌمغةالعربٌية،حيثحجراألساسل

العالمٌيةُّٓٗ الحرب أٌف إاٌل الثٌانيةـ، عممودكفحالت لمكاصمة القاىرة؛ إلى فيعكدتو
المنٌية كافتو كقد المعجـ. (ّ)ـُْٗٗعاـ الٌدراسات. مف الكثير تفتقد العربٌية الٌمغة زالت كال

مفالٌمغات.كألٌفالٌمغةالعربٌيةؿىذهالٌدراساتتغٌنتبياالكثيرالمعجمٌيةالمحٌدثة،كالتٌقنٌية.فمث
تاري الخبراىياألحكجمفبيفالٌمغاتإلىمعجـو تنٌبو فقد كالمعجمٌيكخٌي؛ فلذلؾ،ءالٌمغكٌيكف،

فكافمؤٌخرامعجـالٌدكحةالتٌاريخيلٌمغةالعربٌية.ك"ىكمشركعقكمي،مشركعنيضكم،مشركع
لمٌ تككف أف إلى بحاجة كمعارفيا كعمكميا اإلنسانٌية ألٌف العربيٌإنساني؛ مرجعٌيتياغة ة

.(ْ)التٌاريخٌية"

                                                           

 ممحؽالمقاببلتالمسٌجمة.ينظر:.بتصٌرؼمصطفىجٌرار:الٌدكتكرمعحكارمقتطفات مف (ُ)
(،محمدحسفعبدالعزيز،دارالٌسبلـلمٌطباعةكالٌنشر،PDF(المعجـالٌتاريخيلٌمغةالعربٌيةكثائؽكنماذج)ِ)

 .ُُـ،ص:ََِٖ،ُمصر،ط
 ٌرؼ.،بتصّْ،كِٖ:(نفسوّ)
(ْ( الجزيربعنكاف: المسٌدمفيتقريرلقناة الٌسبلـ عبد المركز العربي لألبحاث كالٌدراسات في الٌدكحة يعتـز (

الٌدقيقةإطالؽ مشركع معجـ تاريخي لٌمغة العربٌية بكخفة، سعيد تقديـ كحٌتىالٌدقيقةُِ:ُ(، ينظر:.ّْ:ُ،
 ممحؽالٌتقاريرالمصٌكرة.
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،فيفندؽـَُِّأيار/مايكِٓالمكافؽلػ،ىػُّّْرجبُٓكفييكـالٌسبتبتاريخ
إطبلؽمشركععفكحةياساتفيالدٌلؤلبحاثكدراسةالسٌأعمفالمركزالعربيٌ،"الريتز كارلتكف"

.(ُ)ةغةالعربيٌاريخيلمٌكحةالتٌمعجـالدٌ

التٌاريخي(ِ)"عزمي بشارة"افتتحالٌدكتكر الجمسةحيثأٌكدعمىأىمٌيةمشركعالمعجـ
تحٌدثالٌدكتكر.(ّ)عتبارهحمـأجياؿمفالٌمغكٌييف،كالخبراءالعرببا ـٌ (ْ)"رمزم البعمبكي"كمفث

 :(ٓ)كأشارإلىثبلثةعناصر.رئيسالمجمسالعمميٌ

سمٌؿيتمثٌالعنصر األٌكؿ: - الدِّفيما لنجاحن اه ىٌيأ كاٌلذم المشركع، مدير بو كيقصد اـ،
 المشركع.

قطرجامعةأساتذةفي،فريؽمفالٌشبافؿفيفريؽالعمؿ،كىكيتمثٌالعنصر الثٌاني: -
ب اٌلذيفيقكمكف األجبٌلء العمماء مجمكعة في يتمٌثؿ كما كتقنٌيا. تنفيذٌيا، المشركع إدارة

 يشٌكمكفالمجمسالعممٌي.
أٌنوأحدالعنصر الثٌالث: - كيتمٌثؿفيالٌتمكيؿ،كاٌلذمىكالعصباألساسيلممشركع،كما

ابتعٌثرالكثيرمفالمشاريعالٌسابقة.كمفاٌلذيفقٌدمكاالٌتمكيؿكالٌرعايةلممشركعالٌشيخأسب
 تميـبفحمدآؿثانياٌلذمتعٌيدبالٌدعـالماٌدمكالمعنكملممشركع.

                                                           

:،عمىالٌرابطز العربي لألبحاث كدراسة الٌسياساتالمرك مكقعينظر: (ُ)
-87df-4097-1200-http://www.dohainstitute.org/content/f8ca1cd3

346e7b43abaa 

الٌسيِ) لؤلبحاثكدراسة العربٌي المركز مدير باحثككاتب( كىك المركز. في مجمساإلدارة كعضك اسات،
كالٌنظرٌيةاالجتماعٌيةكالفمسفة،إضافةإلىبعض معركؼنشرالعديدمفالكتبكالمؤٌلفاتفيالفكرالٌسياسٌي

،أعضاء المجمس العممي عمى مكقع المركز العربي لألبحاث كدراسة الٌسياساتصفحة:ينظرالمؤٌلفاتاألدبٌية.
:،عمىالٌرابطنقـك بتعريؼ األعضاء المذككريف مف خاللوحيث

http://www.dohainstitute.org/dohadicmembers 

:،عمىالٌرابطبتصٌرؼمكقع المركز العربي لألبحاث كدراسة الٌسياسات(ّ)
http://www.dohainstitute.org/content/f8ca1cd3-1200-4097-87df-
346e7b43abaa 

ةلوعددكبيرمفالكتببالعربيٌراساتالعربٌيةفيالجامعةاألميركٌيةفيبيركت.لمدٌ "(أستاذكرسي"جيكيتْ)
  .ثرمفسٌتيفمقالةفيمجبٌلتعالمٌيةمحٌكمةميزٌيةكأكجكاإلن

(ٓ إلطبلؽ األكلى الجمسة السٌمعجـ الٌدكحة الٌتاريخي لٌمغة العربٌية( ، المكافؽ ِٓبت فيدَُِّ/مايك يكـ،
 ممحؽالجمساتالمصٌكرة.ينظر:بتصٌرؼ.ْٓ:ُٓ،ْٓ:ُُمصٌكر،الٌدقيقة

http://www.dohainstitute.org/content/f8ca1cd3-1200-4097-87df-346e7b43abaa
http://www.dohainstitute.org/content/f8ca1cd3-1200-4097-87df-346e7b43abaa
http://www.dohainstitute.org/dohadicmembers
http://www.dohainstitute.org/content/f8ca1cd3-1200-4097-87df-346e7b43abaa
http://www.dohainstitute.org/content/f8ca1cd3-1200-4097-87df-346e7b43abaa
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  أىمٌية مشركع الٌدكحة التٌاريخي لمعجـ الٌمغة العربٌية:

خبلؿالجمسة(ُ)"عٌز الٌديف البكشيخي"لٌدكتكرتتمٌثؿأىمٌيةالمشركعكجدكاهفيكممةا       
ٌفالجدكلمفىذاالمعجـمتعٌددةيمكفإجماؿالقكؿفيعناصرالعممٌيةلممشركع،حيثقاؿ: "كا 

 منيا:

تمكيفاألٌمةمففيـلغتيافيتطٌكراتياالٌداللٌيةعمىمدلعشريفقرنان،كتحصيؿالفيـأٌكال: -
.(ِ)العممٌي،كالحضارمٌالٌصحيحلتراثياالفكرٌم،ك

التٌاريخيثانيا: - كالمعجـ العربٌية، المكتبة اٌلتيتفتقرإلييا الفرعٌية مفالمعاجـ تكفيرعدد
كالفمكٌية كالفيزيائٌية، الٌطٌبٌية، العممٌية، لممصطمحات التٌاريخٌي كالمعجـ الحضارة، أللفاظ

كا كالٌنحكٌية، كالفمسفٌية، كالجغرافٌية، الٌشامؿكالٌرياضٌية، كالمعجـ كغيرىا. كالٌشرعٌية لببلغٌية،
لٌمغةالعربٌيةالمعاصرة،كالمعاجـالٌمغكٌيةالٌتعميمٌية.

فيثالثا: - كالعممٌي الفكرٌم، تراثنا بتقييـ دراساتكأبحاثمتعٌمقة تمكيفالباحثيفمفإعداد
ضكءمايتيحوالمعجـالتٌاريخٌيمفمعطياتجديدة.

رابعا: - الخاٌصةدٌكنة الٌمغكٌية العربٌيةالماستثمار الحاسكبٌية البرامج مف عدد تطكير في
بالمعالجةاآللٌيةلٌمغةالعربٌية،كالمحٌمؿالٌصرفٌي،كالمدٌقؽالٌنحكٌم،كالمحمؿالٌداللٌي،كالٌترجمة
تطكيران البرامج ىذه تطكير ستتيح الٌضخمة الٌمغكٌية المدٌكنة ستتيح إذ كغيرىا. اآللٌية،

 .(ّ)ضحان"كا

                                                           

الدٌ(ُ) فيالمٌحصؿعمىدكتكراه تخصٌات)سانيٌكلة ةات الكظيفيٌ سانيٌ ات كالمٌ داكليٌ التٌ ص: عاـ )ُٖٗٗ مفـ،
شغؿمنصبنائبالعميدفيشؤكفالبحثالعممية.عيؿبمكناسفيالمغرب،بأعمىرتبجامعةمكالمإسما

ارتيا،ةكحضغةالعربيٌكتكراه،كمديرالممركزالجامعيلتعميـالمٌةذاتيا،كمديرالمركزدراساتالدٌعاكفبالكميٌكالتٌ
لمختبرالدٌ ؽالبيداغكجيلمسمؾة،كالمنسٌغةالعربيٌة،كرئيسقسـالمٌطبيقاتالحاسكبيٌةكالتٌسانيٌراساتالمٌكمديرا

لؤلبحاثكدراسةابعلممركزالعربيةالتٌغةالعربيٌاريخيلمٌنفيذملمشركعالمعجـالتٌة،كالمديرالتٌراساتالعربيٌالدٌ
 ة.كحياساتبالدٌالسٌ
عمىالٌرابط:،لمجزيرةنتالبكشيخيتصريح:ينظر،(لممزيدِ)

http://aljazeera.net/news/pages/8f61ff43-0a55-40ad-8f23-b20df3938a98 

ينظر:.ٔ:ِٔ،كحٌتىالٌدقيقةّٖ:ِْالٌدقيقة:ي لٌمغة العربٌيةمعجـ الٌدكحة الٌتاريخ(الجمسةاألكلىإلطبلؽّ)
 ممحؽالجمساتالمصٌكرة.

http://aljazeera.net/news/pages/8f61ff43-0a55-40ad-8f23-b20df3938a98
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نةغةالعربٌيةعمىماذكرنامفصفاتو،يتطٌمببناءمدكٌإٌفإنجازالمعجـالتٌاريخٌيلمٌ"
لغكٌيةشاممةتتضٌمفالٌنصكصالعربٌيةالفصيحة،الكرقٌيةكاإللكتركنٌيةمنذأقدـنٌصإلىنياية

.(ُ)لؼكأربعمائةككاحدكعشريفلميجرة"عاـأ

 :(ِ)كحة التٌاريخي لٌمغة العربٌيةلدٌ منيج عمؿ معجـ ا

لممدلالٌزمني" نظرا إلىمراحؿ؛ العمؿ تقسيـ كاإلجرائٌية المنيجٌية، كتقتضيالٌضركرة
ساعالجغرافٌي،كلضخامةالٌتراثالمعرفٌي،كالعممٌي،كالثٌقافٌيالمدٌكفبالٌمغةالعربٌية،الممتٌد،كلبلتٌ

آلتي:عمىالٌنحكامنيج العمؿكيسير

(شاممةماأمكفمفمصادرالمعجـالتٌاريخٌيBibliography)بيبميكغرافياإعدادأٌكال: -
 حسبكؿمرحمةمفالمراحؿالٌزمنٌيةالمحٌددة.

 حصرالمصادرالمحكسبة،كتقكيـمدلمطابقتياألصكليا.ثانيا: -
 مراجعةمايحتاجإلىتدقيؽمفالمصادرالمحكسبة.ثالثا: -
 المصادرغيرالمحكسبة،كتدقيقيا.رقمنةرابعا: -
 بناءالمدٌكنةالٌمغكٌيةالمرحمٌية.خامسا: -
 استخبلصالمدٌكنةالٌنصٌيةمفالمدٌكنةالٌمغكٌيةالعاٌمة.سادسا: -
 تييئةالمدٌكنةالٌنصٌيةلممعالجةالمعجمٌية.سابعا: -
 كضعالمداخؿالمعجمٌية،كالمصطمحٌية.ثامنا: -
 راجعتو،كاعتماده.تدقيؽالمعجـ،كمتاسعا: -

كيعتمدفيكٌؿمرحمةمفىذهالمراحؿعمىاالستفادةالقصكلمفالتٌقنٌياتالحاسكبٌية
عفطريؽاستثمارالمدٌكناتاإللكتركنٌية،كتطكيربرامجحاسكبٌيةخادمةلممعجـ،كتصميـجذاذة

ك كمعالجتيا. األعماؿ، لجميع إلكتركنٌي مرصد كبناء فيمعرضالحديثعفإلكتركنٌية، نكٌد
فيمايمي:بالمحٌددات المنيجٌية المكٌجية ليذا العمؿمنيجالعمؿ،أفنذٌكر

                                                           

ينظر:.ِّ:ِٔ،كحٌتىالٌدقيقةٖ:ِٔالٌدقيقة:معجـ الٌدكحة الٌتاريخي لٌمغة العربٌيةالجمسةاألكلىإلطبلؽ(ُ)
 ممحؽالجمساتالمصٌكرة.

 ممحؽالجمساتالمصٌكرة.ينظر:.ٕٓ:ٌِٗدقيقة،كحٌتىالْٖ:ِٔالٌدقيقةالجمسةنفسيا:(ِ)
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إٌفالتٌأٌخرالكبيرفيإنجازمعجـتاريخٌيلٌمغةالعربٌيةيجبأاٌليككفمسٌكغانإلنجازمعجـ -
 دكفمستكلالمعاجـالتٌاريخٌيةلٌمغاتالعالمٌيةتحتكطأةىذاالتٌأٌخر.

إٌفإمعافالٌنظرفيالمعاجـالتٌاريخٌيةلٌمغاتالعالمٌيةيدٌؿداللةكاضحةعمىتعٌدد:ثانيان  -
األساليب،كاالختياراتالمنيجٌيةفيإعدادىا،كمعنىذلؾ:أٌفاالنحيازإلىاختيارمنيجٌي

 (ليسحكماعمىعدـصبلحٌيةاالختياراتاألخرل.ما)
ثالثان: - أحد إلى االنحياز ىذاإٌف بجدكل مدعكمان يككف أف يجب المنيجٌية االختيارات

 أخرل. اعتبارات أٌم دكف فقط، المعجـ ألىداؼ تحقيقو كبمدل كالمقصكداالختيار،
بالجدكلىناإنجازالمعجـبالٌصفاتالمثمىلممعاجـالتٌاريخٌيةبأنسبمايبذؿمفمجيكد،

 ككقتكماؿ.
(فيإنجازالمعجـالتٌاريخٌيلٌمغةالعربيىةاليصادرامإٌفاعتماداختيارمنيجٌي)رابعان: -

أٌمجيةكانتفيإنجازمعجـتاريخٌيآخركفؽاختيارمنيجٌيآخرمثمماحدث حٌؽ
 كيحدثفيالٌمغاتالعالمٌية،كالفرنسٌية،كاالنجميزٌية،كالٌركسٌية،كغيرىا".

ـٌ إنجازه مف معجـ ال  :(ُ)ة العربٌيةٌدكحة التٌاريخٌي لٌمغمجاالت ما ت

حسب مصٌنفة نعرضيا فإٌننا ما؛ منجزات عف نتحٌدث أف المرحمة ىذه في صٌح ذا "كا 
المجاالتاآلتٌية:

العربٌيةبعدعرضيافي مجاؿ إعداد الخٌطة: - لٌمغة التٌاريخٌي إنجازالمعجـ إعدادخٌطة ـٌ ت
نجازدراسةلمٌتداكؿ،كالمناقشة،كعقدثبلثندكاتلخبراءالمعجـالتٌاري لٌمغةالعربٌية،كا  خٌي

كالييكمٌية األساسٌي، الٌنظاـ عداد كا  كالمالٌية، كالتٌقنٌية، البشرٌية، المعجـ لمتطٌمبات مفٌصمة
 اإلدارٌية،كاختيارأعضاءالمجمسالعممٌيكتكميفو.

فيفي مجاؿ بناء المدٌكنة: - مدلإفادتيا كتقييـ المكجكدة، المدٌكناتالٌمغكٌية إنجازدراسة
عداد ـٌبيبميكغرافيامدٌكنةالمعجـالتٌاريخٌيلٌمغةالعربٌية،كا  المرحمةاألكلىكىيجاىزةاآلف،ث

 الٌشركعفيبناءالمدٌكنةالٌمغكٌيةلممرحمةاألكلى،كقدقطعنافيياشكطاميٌما.

                                                           

ينظر:.ْٖ:ّّ،كحٌتىالٌدقيقةٔٓ:ِٗالٌدقيقة:معجـ الٌدكحة الٌتاريخي لٌمغة العربٌية(الجمسةاألكلىإلطبلؽُ)
 ممحؽالجمساتالمصٌكرة.
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 في مجاؿ الحكسبة: -
لٌمغأٌكال: التٌاريخٌي الٌدكحة لمعجـ إلكتركنٌية صفحة الٌرسمٌيإعداد المكقع ضمف العربٌية ة

.لممركزالعربٌيلؤلبحاثكدراسةالٌسياسات
الٌشركعفيإعدادالبكابةاإللكتركنٌيةلممعجـ.ثانيا:
تجريبمجمكعةمفالبرمجٌيات،كالمنٌصاتالبرمجٌيةالمتعٌمقةبحكسبةالمدٌكنةالٌمغكٌيةثالثا:

لممعجـ.
قاعرابعا: تصميـ إعداد عمى الٌمغكٌيةالعمؿ المدٌكنة عمييا ستككف اٌلتي المعطيات دة

المكسكمة.
إعدادكثيقةالمتطٌمباتالتٌقنٌيةإلنجازالمعجـ.خامسا:
الٌتحضيرلكرشةالتٌقنٌياتالحاسكبٌيةفيخدمةالمعجـالتٌاريخٌيلٌمغةالعربٌيةالمقترحسادسا:

ـ.َُِّعقدىافينيايةالشيرالتٌاسعمفالعاـ
ـٌالعمؿجاؿ الفيرسة كالٌتكثيؽ: في م - عمىبرنامجأرشيؼرقمٌي؛لتخزيفالكثائؽ،كحمايتيات

مف الٌرئيسٌية مجمكعاتو كبناء الٌرقمٌي األرشيؼ تأسيس كاستكماؿ كالٌضياع، الٌتمؼ، مف
 الٌناحيةالتٌقنٌية،كالتنظيمٌية.

كفي مجاؿ الٌتعاكف: - الٌتعاكف يمكف اٌلتي المؤٌسسات تحديد ـٌ المعجـ،ت إنجاز في معيا
أك الحاسكبٌية، برامجيا أك المؤٌسسات، ليذه المممككة نصكصالمدٌكنات مف كاالستفادة
عدادمذٌكرةتفاىـ المساعدةعمىرقمنةالٌنصكص،كتدقيقيا،كغيرذلؾمفكجكهالٌتعاكف،كا 

 معبعضالمؤٌسساتالمالٌيةاٌلتيسيتـتكقيعياالحقا.
المتضٌمفأبحاثندكةكفي مجاؿ الٌنشر: - العربٌية" لٌمغة تاريخٌي نشركتاب"نحكمعجـ ـٌ ت

 الخبراءاألكلى.
أما في مجاؿ اإلجراءات اإلدارٌية المكاكبة، المكازية لمجيكد العممٌية، كالٌتقنٌية المبذكلة: -

راتاٌتخذالٌدكتكرعزميبشارةالمديرالعاـلمركزاألبحاثكدراسةالٌسياساتسمسمةمفالقرا
 كاإلجراءاتتمٌثمتفياآلتي:

االجتماعٌية،أٌكال: لمعمكـ الٌدكحة معيد ضمفىيكمة التٌاريخٌي الٌدكحة معجـ إدراجمؤٌسسة
كاإلنسانٌية.
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تخصيصمقٌرمؤٌقتلمعامميفبالمعجـ.ثانيا:
العربٌية.إقرارالٌنظاـاألساسٌي،كالييكمةاإلدارٌيةلمؤٌسسةالمعجـالتٌاريخٌيلٌمغةثالثا:
تعييفالمديرالتٌنفيذٌم،كنائبيو.رابعا:

تعييفأعضاءالمجمسالعممٌي.خامسا:
تعييفرئيسالمجمسالعممٌي،كنائبيو.سادسا:
تعييفأميفسٌرالمجمس.سابعا:
دارٌييف".ثامنا:  تعييفباحثيف،كا 

 :(ُ)العربٌيةلٌدكحة الٌتاريخي لٌمغة المٌدة الٌزمنٌية المتكٌقعة إلنجاز معجـ ا

صٌرح التٌاريخي، لممعجـ المجمسالعممٌي لجنة قبؿ مف المتكٌقعة الٌزمنٌية المٌدة عف أٌما
–الٌدكتكرعٌزالٌديفالبكشيخيبذلؾقائبل:"كمفالمتكٌقعبعدثبلثسنكاتمفاليكـإفشاءاهلل

فالثٌانيلميجرة؛كبإنجازهيتحٌقؽمعوإنجازالمعجـالتٌاريخٌيلٌمغةالعربٌيةإلىنيايةالقر-تعالى
إنجازمايأتي:

 الٌشاممةلنصكصالٌمغةالعربٌيةإلىنيايةالقرفالثٌانيلميجرة.بيبميكغرافياال -
 مدٌكنةالٌمغةالعربٌيةإلىنيايةالقرفالثٌانيلميجرة. -
 برامجحاسكبٌيةمطٌكرةخاٌصةبمعالجةالٌمغةالعربٌية". -

ذك ـٌ ت التٌاريخيلٌمغةما الٌدكحة األكلىإلطبلؽمعجـ جاءخبلؿالجمسة ىكما آنفا ره
يحتاجإلى العربٌيةخصكصا؛ لٌمغة تاريخٌي اٌلذميتمٌثؿفيمعجـ العمؿالٌضخـ ىذا العربٌية.
خٌطةمنيجٌيةدقيقة،كمنيجقكيـ،يمٌرافبعٌدةمراحؿإجرائٌية.كماأٌفذلؾيستغرؽمٌدةزمنٌيةال
يمكفتقريبيافياعتقادنا؛ألٌفتقريبالٌزمفيككفحسبالجيكدالمبذكلة،كمدلتعاكفالفريؽ
مفذلؾ العمميالمكٌمؼبيذاالعمؿ،كحسباإلمكاناتالمتكٌفرةمفدعـمادٌمكمعنكٌم،كاألىـٌ

ىكاستمراره.

                                                           

ينظر:.ُٗ:ٌّْتىالٌدقيقة،كحْٖ:ّّ:الٌدقيقةمعجـ الٌدكحة الٌتاريخي لٌمغة العربٌية(الجمسةاألكلىإلطبلؽُ)
 ممحؽالجمساتالمصٌكرة.



 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

َُٖ 
 

المؤٌقتلمعجـحدالتٌقنٌييفعرضمفخبللياالمكقعكانتمداخمةأفينيايةالجمسةك
العربيٌ لٌمغة التٌاريخي العربيٌ(ُ)ةالٌدكحة المركز مكقع تضٌمنو كاٌلذم كدراسة، لؤلبحاث

عرضالٌشكؿالتٌاليحيثيكٌضح(ِ)الٌسياسات تـٌ ـٌ لممجمسالعممٌي.نظيميالييكؿالتٌ.كمفث
(.ُ-ُ)ينظرالٌشكؿ

 (ُ-ُ) الٌشكؿ







                                                           

:،عمىالٌرابطلمعجـ الٌدكحة الٌتاريخي لٌمغة العربٌية المكقعالمؤٌقتينظر:(ُ)
http://www.dohainstitute.org/dohadictionary 

:عمىالٌرابط، ربي لألبحاث كدراسة الٌسياساتالمركز الع مكقعينظر:(ِ)
http://www.dohainstitute.org/ 

http://www.dohainstitute.org/dohadictionary
http://www.dohainstitute.org/
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يرةالٌمغكٌية،كمشركعمعجـالٌدكحةالتٌاريخٌيلٌمغةالعربٌية،صٌرحكحكؿمستقبؿمشركعٌيالٌذخ
ـ،َُِِ،ديسمبرةغة العربيٌ شر اإللكتركني بالمٌ مؤتمر النٌ فيصالح بمعيدكتكراألستاذالدٌ

:بمايمي  (ُ)ةغةالعربيٌالجزائر،المجمساألعمىلمٌ

العربيٌ" االعالـ مشركع كبيريف: مشركعيف إنجاز في المٌلذٌدخؿ كمشركع،(ِ)ةغكيٌخيرة
كتكرالحاجٌخيرةالذميقكـباإلشراؼعميوأستاذناالدٌة.فمشركعالذٌغةالعربيٌاريخيلمٌالمعجـالتٌ

لمعديدمفريؽنظرانحمف،كلكفماأعرفوأٌفىذاالمشركعالزاؿفيمنتصؼالطٌصالحعبدالرٌ
ة،فيناؾمفبينيامفكؿالعربيٌوالعديدمفالدٌعكباتالتياعترضتو.فالمشركعقدتقاسمتالصٌ

العمميٌمعتبرانيجزءاناستطاعتأفتغطٌ كؿلـ،كىناؾبعضالدٌكالثقافيٌكالفكرمٌمفنتاجيا
يخٌص فيما أٌما المشركع. التٌتمسحكالكتابفيىذا العربيٌاريخيلمٌمشركعالمعجـ كأناغة ة،

أنٌأتحدٌ المؤسسثبحكـ في مراحؿنيعضك بإنجاز قمنا فقد المشركع عمىإنجاز المشرفة ة
أمإلىغايةالقرف؛بيدمقائشإلىعصرالزٌةمنذعصرالنٌكإعدادالمٌدكنةبصفةعامٌ،ةميمٌ
فيوكٌمانُٗ ناتفمـنستطعمفالمدكٌمعتبرانـ،كلكفلـنصؿإلىالقرفالعشريفالذمكجدنا

إنجاز ـٌ عاكفبيفالخبراءفيكحدةالحاسكببالمؤسسةكبيفكبالتٌ-الفصؿفيالمكضكع.لقدت
ةئيسيىكفيتكفيراآلليٌالعائؽالرٌبرمجياتإلدخاؿبياناتالمشركعلمحاسكبكلكفٌ-يفغكيٌالمٌ
قائشيعنيمنذأفخـكتستكعبومنذعصرالنٌراثالضٌىذاالتٌفتمسحكؿٌأقنيةالتيتستطيعالتٌ

فأةإلخ...قبؿفكيٌمكديةكالصٌاريخيةاألكلى:الحضرميةكالثٌفيعصكرىاالتٌةغةالعربيٌكانتالمٌ
تيكصمتناإلىعصرناالحاضر.صعكبةتيعرفتمنذالعصرالجاىميكالٌةالٌدكمغةعربيٌتتجسٌ

ىذاكفيرسةكؿٌ،كتصنيؼ،كتبكيب،كاسترجاع،الةلمبحثةفعٌناالنممؾمنظكمةآليٌأخرلأنٌ
التٌ النٌالضٌراث استغبلؿ حاكؿ مف فيناؾ جدا، الخاٌصخـ اآللي المٌظاـ الفرنسيٌبمكنز ةغة
(Thesaurus de la langue françaiseٌكحاكؿتكييفولتطبيقوعمىالم)ٌةفكجدغةالعربي

                                                           

:،عمىالٌرابط،الجزائرالمجمس األعمى لٌمغة العربٌية مكقعينظر:،(لممزيدُ)
http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=com_content&view=article&id=190
:2012-09-25-15-50-27&catid=1:2008-06-02-11-49-47&Itemid=50 

بةالٌتراثبكٌؿمعارفو،كميادينوالعممٌيةكالٌتقنٌية،كلـأتحٌصؿ(كىكمشركععربيإلكتركنيييدؼإلىحكسِ)
 ىك صاحبو أٌف سكل المشركع، ىذا عف يتكٌمـ مرجع أٌم كانتعمى طريقة األستاذ الٌدكتكر حاج عبد بأٌم

،كيمكفاالٌطبلععمىالمكقعالخاٌصبمشركعالٌذخيرةالعربٌية:الٌرحمف صالح
http://www.dhakhira.jo/Default.aspx 

http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=com_content&view=article&id=190:2012-09-25-15-50-27&catid=1:2008-06-02-11-49-47&Itemid=50
http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=com_content&view=article&id=190:2012-09-25-15-50-27&catid=1:2008-06-02-11-49-47&Itemid=50
http://www.dhakhira.jo/Default.aspx
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يءلكممة"يزيد"كاألفعاؿكفعؿمضارعكنفسالشٌاصعكباتمنيامثبلكممة"أحمد"فجاءتصنيفي
فيذهاألنظمةاألجنبيٌةلالمبنيٌ غةاتالمٌةالمترجمةالتيراعيخصكصيٌممجيكؿاليتعٌرؼعمييا
مثؿقضيٌالعربيٌ الٌة، المثٌنىكاألسماء الرٌة فيحالة تيلـعكباتالٌفعكباقيالصٌتيىيدائما

ةالمبادرةتيٌة،فعمىشبابناالمشتغميففيميدافالمعمكماغةالعربيٌنستطعلحٌداآلفتجاكزىافيالمٌ
لكؿٌ دعكة فيذه اإلشكاالت، ىذه حٌؿ المعجـألنٌ؛يفالمختصٌإلى مشركع في كضعنا قد و

)التٌ أعباء" "دفتر لتبكيبcahier de chargeاريخي آلي نظاـ إنجاز ضركرة بينيا كمف )
غكية.كماأٌكدخيرةالمٌسبةلمشركعالذٌيءبالنٌخـ،كنفسالشٌراثالضٌةليذاالتٌكىندسةكفيرسةآليٌ

األىميٌ مف أخرلىي نقطة قضيٌإثارة بمكاف، مثؿة تمكيؿ الحيكيٌة المشاريع التٌىذه مكيؿة،
لكفبتبرعاتلصالحىذهيمكٌفالخيرفيالكطفالعربياليزالك،ماعدابعضأىؿضعيؼجدان

ة،فيحيفأفٌرديٌاريخي،كلكنوتمكيؿبسيطحسبإمكاناتيـالفالمشاريعمثؿمشركعالمعجـالتٌ
خيرة،ذٌمفمشركعمثؿالانبسيطاندكلة(لـتستطعتمكيؿكلكجزءِّةمجتمعة)كؿالعربيٌالدٌ

ميتدخٌخبلؿمفأخمص،أفكأريدمكيؿ.كربيذهالكتيرةمفالتٌاليلفيرلىذاالمشركعالنٌكبالتٌ
عندكـمعشرالحاسكبيٌ:يميماإلىىذا إالعيدة أردنا إذا المٌيف، العربيٌقحاـ الرٌغة قمنة:ةعالـ

آلية حاسكبيٌ-ةقاتنحكيٌمدقٌ-ترجمة آليٌ-ةمعاجـ المٌفيرسة تككف أف بمعنى العربيٌة... ندٌغة اة
بإنجازاتةأكأفنتباىىغةالعربيٌأفنتباكىعمىالمٌريؽعكضانغاتاألخرل،ىذهىيالطٌلمٌ

.(ُ)"األسبلؼفيعصكرغابرة





 

                                                           

تفريغمداخمةالٌدكتكرصالحبمعيدمفقبؿالٌدكتكراليادمشريفي،محٌرركتابمؤتمرالٌنشراإللكتركنيُ) (تـٌ
الحَُِِبالٌمغةالعربٌيةاٌلذمعقدبالجزائر،ديسمبر صكؿعمىىذهالمداخمةـ،كالكتابقيدالٌنشرحالٌيا.كتـٌ

مفشخصالٌدكتكراليادمشريفي.
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 الفصل ا
 
 انيلث

 "املعاجم وحىسبتها"

 

 لالمبحث األو  

عدادّاملعجمّاحملوسب ّخطواتّا 

 انيالمبحث الث   

ّال فعالّمعاينّحتديدّيفّعلهياّاملعمتدّاملوارد

 الثالمبحث الث   

ّّال مثةلّاس تخراج ّياقيةالس  

 ابعالمبحث الر  

ّاحلوس بةّمشاريعّيفّاملعجمّتوظيف
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 انيالفصؿ الثٌ 

 ؿالمبحث األكٌ 

 اد المعجـ المحكسبخطكات إعد

 ة:حكسبدة لمة المجرٌ الثيٌ خطكات إعداد معجـ معاني األفعاؿ الثٌ 

ىذه يتطٌمبتحديدخطكاتإعدادالمعجـالمحكسبكضعمنيجٌيةكاضحةتسيرعمييا
مكانٌية لطبيعةالٌمغة،كا  الخطكات؛كتمٌثمتمنيجٌيتنافيتييئةبيئةالعمؿلمحكسبة،بعددراستنا

قمنابتحديدالماٌدةالٌمغكٌية،كبناءقاعدتيف،ىما؛قاعدةبياناتحصرج ـٌ زئيةمنيافيالمعجـ،ث
عرضالمعجـ، كمنيج المعاني، استقاء منيج منيجيف؛ كرسمنا المعطيات، كقاعدة المعجـ،

كسنذكرذلؾبالتٌفصيؿفيماسيأتي.

المكسكـبعنكاف:)منيجإعدادالمعجـ(ُ)كقداٌطمعناعمىمنيج"مركافالبٌكاب"فيبحثو
(،حيثسردخبللوخطكاتحكسبةالمعجـحسبالمنيجٌيةاٌلتيرسميالو،(ِ)العربيالحاسكبي

يتبلءـمع كلكفحسبما عمىنفسالخطكات؛ فسرنا عميو؛ اٌطمعنا التختمؼعٌما كخطكاتنا
".المحكسب معجـ معاني األفعاؿ الٌثالثٌية المجٌردةمنيجٌيةمعجمنا"



                                                           

(ُ بحث: فياالجتماعمنيج إعداد المعجـ العربي الحاسكبي( مؤٌلفو بحثشارؾفيو كىك البٌكاب، مركاف ،
ك كالثٌقافة لمٌتربية العربٌية المنٌظمة أقامتو كاٌلذم العربٌية، لٌمغة الٌتفاعمي الحاسكبي المعجـ لخبراء الثٌاني العمـك

كالٌتقنية،كاٌلذمكاففيالفترةالكاقعةبيف ،مفٓ/ِكحٌتىْ/ِٗ)األلكسك(،كمدينةالممؾعبدالعزيزلمعمـك
اليجرم المكافؽُِْٗالعاـ ٕ/ٓق، العاـ مف العربٌيةََِٖمايك، المنٌظمة مكقع عمى كالبحثمنشكر ـ،

)األلكسك(،عمىالٌرابط: لمٌتربيةكالثٌقافةكالعمـك
http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=399&
Itemid=82&lang=ar- 

ألٌننانرلأٌفىناؾفرقادقيقابينيا؛معجمنا(،فمـنخترىاكصفالحاسكبيعمىكممة)لنا تعميؽ بسيط فقط(ِ)
( كممة الحاسكبالمحكسبكبيف إلى كرقي معجـ بنقؿ قمنا أٌننا فالمعنى حاسكبي"، "معجـ نقكؿ: فعندما ،)

كاف البداية كمنذ المعجـ أٌف يعني فيذا محكسب"، "معجـ نقكؿ: عندما أٌما منو، إلكتركنٌية نسخة كأصدرنا
 اسكبٌيامفالٌتقعيدإلىالٌتصميـإلىاإلنجاز،بمعنىأٌفاليدؼمنوىكالحكسبة.تصميمو؛لكييككفح

http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=82&lang=ar-
http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=82&lang=ar-
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 طبيعة الٌمغة كالمعجـ: -

ساعأغراضيا،فبمجردأفةكاتٌرالحياةاإلنسانيٌسعبتطكٌركتتٌغةكتتطكٌ"تنمكالمٌ 
.(ُ)تكجداألغراضتخمؽمعيااأللفاظ؛لتككفكسيمةتعبيرعنيا"

اهلل حبانا فالمٌالعربيٌبكلقد العربيٌة، قدسيٌغة ليا كثيقخاٌصة،ةة ارتباطا بقدسيٌترتبط ةا
رة"تحمؿفية،كنامية،كمتطكٌلغةحيٌكماأٌنيا،فييلغةالقرآف،محفكظةبحفظو؛القرآفالكريـ

النٌ خكاص كالتٌثناياىا الزٌحكٌشكء مقتضيات عمى كالجرم المركنةؿ مف كفييا كالمكاف، ماف
ؿمعنىفيكؿعبيرعفكالعجيبة،كاالشتقاؽاألعجبماسٌيؿعمىأىمياكأغناىابضركبالتٌ

حدكد،كمطمب،فاشتممتعمىمااليحصىمفالمفردات،كالقيكد،كالٌضكابط،كالفركؽكالففٌ
أىؿالٌمغةبيافألٌ(ِ)عفطكؽالعصر"كالٌتعريفاتلمسٌمياتشٌبت ـٌ كتبكاك،فكاالمؤٌلفات.كلقداىت

فكانتدكاكيفالٌمغةالتستكعباأل لكثرتياكمايقكؿ؛يالفاظكمٌالٌدكاكيف،ككضعكاالمعجمات"كا 
إٌفكتبالٌمغةالتحكمجميعالمفرداتفإٌفالجكىرمذكرأربعيفألؼ"األبأنستاسالكرممي:

ابف أٌما ألؼكممة. بستيف ديكانو في فجاء ألفا، عشريف عمييا القامكسزاد كصاحب كممة.
فأنتترلمفىذا..،.ؼكممةوأكصمياإلىثمانيفألمنظكراإلفريقيصاحبلسافالعربفإنٌ

.(ّ)""وأفدكاكيفالٌمغةالتستكعباأللفاظكٌميا؛لكثرتياكمٌ

اخترنااألفعاؿالٌثبلثٌيةالمجٌردة،نحففيمعجمناىذاك ـٌ ؛اقتصرناعمىاألفعاؿفقط،ث
(.ماجاءفيياحرفافمىًثبلف،كػػ)-ثنائٌيةالجذكر–كاستثنينامنيااألفعاؿالٌثبلثٌية ،ككىر  ،كفىر  مىر 

عناصرالجممة أٌمااختيارنالؤلفعاؿفقط؛فؤلٌفالفعؿيعٌدمفأىـٌ
"فيكاٌلذميسيطر(ْ)

ف يقاؿ كاٌلذم أجزائيا، تنسيؽ في كيتحٌكـ بنائيا إعمى إذ مشتٌقاتو، عمى ينطبؽ الفعؿ ٌفي
المعركفة" حسبالقاعدة كلمفعؿمع(ٓ)المشتٌقاتتعمؿعمؿأفعاليا تختمؼباختبلؼ، افكثيرة

                                                           

 .ُُ:رالمعجـالعربيٌ(تطكٌُ)
 .ُُ:(نفسوِ)
 .ُّْ:(نفسوّ)
 بتصٌرؼ.ٓ(معجـأٌمياتاألفعاؿ:ْ)
 .ٓ:(نفسوٓ)
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أكجواستعماليافيالٌسياقاتالمتعٌددة،كماتختمؼمعانيالفعؿحسبتعٌديوإلىحركؼالجٌر،
 قتصراختيارناعمىاألفعاؿفقط.ا؛لذا(ُ)كغيرىامفاألدكات

 المجٌردة الٌثبلثٌية لؤلفعاؿ تحديدنا الجذكر–كأٌما األفعاؿ؛-ثبلثٌية مف غيرىا كاستثناء
مكينككفأكثردٌقةككضكحافياستقاءالمعاني،كبيافمعانيياالمختمفةمفخبلؿكضعيافيف

مختمؼالٌسياقات.

 الماٌدة الٌمغكٌية:  -

بحثناجاىديفعمىفلقدبذلناقصارلجيدنا؛لمحصكؿعمىالماٌدةالمعجمٌيةالمطمكبة؛
محدكدة؛كبالتٌاليتصرتعمىاألفعاؿالٌثبلثٌيةفكجدناالكتباٌلتياق؛األفعاؿالٌثبلثٌيةفيؼلِّماأي

الٌثبلثٌية العربٌية األفعاؿ "معجـ كتاب عميو، اختيارنا  كقع كمٌما قميمة، أمامنا اٌلتي الخيارات
مف جيدمضفو فبعد الكصكؿلممصدرحاؿبيننا؛ صعكبة كلكٌف لسميماففٌياض، المعاصرة"،

كمفخبلؿالٌتكاصؿمعبعضالجا الكتابمتكٌفرفيالبحث، ىذا أٌف كجدنا معاتالخارجٌية؛
كتاب كىك اليرمكؾفياألردف، جامعة كمكتبة فيمصر، اإلسكندرٌية جامعة مكتبة مكتبتيف،

جدان، ـ،كلـنجدلوأمطبعةأخرلحديثةمنشكرة،أكُٖٖٗتعكدطبعتواألكلىإلىعاـقديـه
كىكغيرمتكٌفرعمىالٌشبكة رقمٌيا نسبتو)مصٌكرة كاممةسكلما %(مفصفحاتٓبصكرة

.(ِ)الكتاب؛أممايقارباثنتيعشرةصفحة

بصعكبةتصكير فبيمِّغنا الجامعة؛ معبعضطمبة تكاصمنا فمقد جامعةاإلسكندرٌية؛ أٌما
صفحات بتصكير كفقطيسمح الجامعة، بمكتبة الكتبالمحفكظة حقكؽ لقكانيف كفقا الكتاب،

ييف أف عمى مفقميمة نتمٌكف فمـ الجامعة، مكتبة تحٌددىا فتراتزمنٌية كآخر تصكير بيف صؿ
معجـاألفعاؿالحصكؿعمىالكتاببيذهالٌطريقة.فرأيناأفنختاركتاباآخرمكسكـبعنكاف:"

لمٌدكتكر"خالدتككاؿمرسي"،كلقدتكاصمنامعشخصالٌدكتكرعبرالبريدالٌثبلثٌيةفيالعربٌية "
متكٌفراإللكتركن غير كتابو كأٌف فٌياض، عمىكتابسميماف فيمعجمو اعتمد أٌنو فأخبرنا ي؛

                                                           

 بتصٌرؼ.ٓمعجـأٌمياتاألفعاؿ:(ُ)
:الٌرابط%(،عمىٌٓفرالكتاببنسبة)،حيثيتكقمٌيةدار مستكدع األصكؿ الرٌ مكقعينظر:(ِ)

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-
Job:300436&q=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%
D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:300436&q=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:300436&q=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:300436&q=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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كجكد ىناؾإمكانٌية كأٌف الٌنشر، دار الكتابىيلصالح حقكؽطبع ممكٌية أٌف كأخبرنا رقمٌيا،
الكتابمطبكعافيسكراألزبكٌيةفيمصر،كماكافمٌناإاٌلأفسألناعفإمكانيةكجكده،فكاف

ٌدبكٌؿأسؼغيرمكجكد.الر

كبالٌنسبةلجامعةاليرمكؾ؛فقدتكاصمنامعطمبةالجامعةأيضا،كأيتيحلناتصكيرالكتاب
تكٌفر مععدـ الكتابإلىغٌزة، إيصاؿ لصعكبة حالتبيننا؛ الٌظركؼالٌسياسٌية كلكٌف كامبل،

الكتاببنسخةرقمٌية.

عمىأحدالكتابيف،كرغـذلؾلـيعرؼكىكذالـنتمٌكفبأمحاؿمفاألحكاؿالحصكؿ
كالٌمغكٌييف الحاسكبٌييف مف المجاؿ ىذا في بعضالميتٌميف مع تكاصمنا فقد سبيبلن، اليأسلنا
لناخيرمعيف،كىكمتخٌصصفيمجاؿحكسبةالٌمغة؛كقد كذلؾ؛فكافاألستاذ"طوزركقي"

عمىمايقاربعشرةآالؼمنياتحٌصمناة؛فأرسؿإليناقاعدةبياناتمحكسبةألفعاؿالٌمغةالعربيٌ
اقتصرنامفالمعجـالكسيطقاـبجردىا،نٌيؼكممةك ـٌ رأيناك،امنيالٌثبلثٌيةعمىاألفعاؿفقط،ث

أفنحدٌ د ،العمؿأكثرماٌدة صغرتأفٌعمما العمؿكمما كافالعمؿأدؽٌ،دائرة كأقربكمما
ثبلثٌية–دةباألفعاؿالٌثبلثٌيةالمجرٌكارتأينااالكتفاءٌيةمنيا،األفعاؿالٌثبلث،فاقتصرناعمىكضكحلم

إلىاألفعاؿالٌثبلثٌيةالمجٌردةإلىأفكصؿعدد،عمىثبلثةأحرؼمختمفةمنياماكقع-الجذكر
.مااعتمدناهفيمعجمناىذا.فعؿثبلثةآالؼكنٌيؼ

 بيئة العمؿ: -

كاٌفةاألدكاتاٌلتيسنستخدميافيإنجازىذاقمنابتييئةبيئةالعمؿ،حيثتشتمؿعمى
القديمة العربٌية مفمعجماتالٌمغة عمييا اٌلتيسنعتمد أكالمصادرنا فحٌددنا كحكسبتو؛ المعجـ

( أقراص عمى متكٌفرة المصادر ىذه معظـ أف بالٌذكر كجدير أقراصCDكالحديثة. أك ،)
(DVDأكعمىمكاقعمختمفةمفالٌشبكةالعنكبك،)تٌية؛مٌمايسٌيؿعميناعممٌيةاستبلؿالمعارؼ

حٌددناكبعداٌطبلعناعمىعددالبأسبومفالمعاجـاٌلتيتكٌفرتلدينا؛المعجمٌيةمفمظاٌنيا،
 معجمنا مصادر معٌينة ذكرىا–حسبمنيجٌية .-سيأتي نأخذ أف الٌضركرم جميعكليسمف

عمييا اٌطمعنا اٌلتي أساسيٌالمصادر فبعضيا ثانكمٌ؛ كبعضيا المعجـ، إلعداد عميو؛ اٌطمعنا ؛
إعدادمنيجٌيةالمعجـ؛بحيثالتتكٌررالمصادركبالتٌاليتتكٌررالمعارؼ.لنككفأكثردٌقةفي
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يميالجدكؿ) اعتمادىاِ-ُكفيما ـٌ (،نذكرفيوالمصادراٌلتيكقعاختيارناعمييا؛ت
ار،كتجٌنبالٌتكرار؛فقداقتصرناعمىذكراسـلتككفمصادرلممعجـالمحكسب.كطمبالبلختص

المصدركمؤٌلفو،كأىممناذكردارالٌنشر،كمكافالٌنشر،كرقـالٌطبعة،كسنةالٌطبع،كسنثبتذلؾ
،كلـنرٌتبىذهالمصادرتبعاألىمٌيتياأكأقدمٌيتيا؛-إفشاءاهلل–فيقائمةالمصادركالمراجع

األلفبائٌية.بؿرتٌبناىاعمىحركؼالمعجـ

 األفعاؿ الٌثالثٌية المجٌردة.معاني معجـ  مراجع (:ِ-ُالجدكؿ)

األفعاؿ الٌثالثٌية المجٌردة معاني معجـ مراجع
تاجالعركسمفجكاىرالقامكس،لمٌزبيدم-
العيف،لمخيؿبفأحمدالفراىيدم-
القامكسالمحيط،لمفيركزأبادم-
كتاباألفعاؿ،لمٌسرقسطي-
العرب،البفمنظكرلساف-
مختارالٌصحاح،لمٌرازم-
المصباحالمنير،لمفٌيكميالمقرم-
معجـأمياتاألفعاؿ،ألحمدبكٍّير-
معجـتعدماألفعاؿ،ألنطكفقيقانك-
معجـعيفالفعؿ،لجكزيؼالياسكآخريف-
معجـالٌمغةالعربٌيةالمعاصرة-
 المعجـالكسيط-

 
 حكسبة المعجـ: -

طبيعة مع تتبلءـ لكي المعجمٌية؛ الماٌدة كتنسيؽ ىيكمة إعادة المعجـ بحكسبة نقصد
لمبحث، )برنامج( تطبيقٌية برمجٌية نجاز كا  تصميـ ثـٌ اآللٌية، كالمعالجة اإللكتركني، الٌتخزيف

كاالستخراج،كالعرضمفالمعجـ.
 منيج استقاء المعاني: -

 التٌالية: لمبادئفيعتمد عمى اأٌما منيج استقاء المعاني 
 مكاممةمعانياألفعاؿمفالمصادرالمذككرةكالمعتمدة. -
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 تبلفيماعمييامفمآخذ،كمافييامفأخطاء. -
 استدراؾمافاتبعضالمعجمات. -
إغناءمعانياألفعاؿباألمثمةالٌسياقٌية،كالٌشكاىداٌلتيتبٌيفكجكهاستعماؿالفعؿاستعماالن -

إحدلمزاياىذاالمعجـ،كيجبأفتككفكاضحةفيمعناىا،صحيحان.كىذهاألمثمةىي
كسياقانصحيحان.  حٌيةفياستعماليا،تؤدممعنىمفيدا،ن

القرآفالكريـ،كالحديثالٌشريؼ)الكتبالٌستة(،كالٌشكاىد مف:الٌسياقٌية، تيستقى األمثمة  -
كاألم كالغنٌيةباالستشياداتالمتنٌكعة، المكسكعٌية كالخطب،كمفالمعاجـ كالحكـ، ثاؿ،

كالٌشعر،إضافةإلىبعضاألمثمةالمستعممةفيالحياةاليكمٌية؛كالمستقاةمفالمدٌكنات
 الٌمغكٌية،كمف)الٌصحؼ،كالمجبلت،كنشراتاألخبار،...إلىغيرذلؾ(.

 قاعدة بيانات المعجـ: -
(،Accessقاعدةمعطيات)تكضعالمعمكماتالٌمغكيةالمستقاةمفالمصادرالٌسابقةفي

بالٌتحييف)تغييرا،كحذفا، القاعدةمستقٌمةعفبرنامجالمعجـ،كبذلؾيمكفتعديؿمحتكاىا كىذه
ضافة(،دكفأفيؤٌثرفيبرنامجالمعجـ. كا 
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 (:Accessقاعدة المعطيات ) -

عاؿ،كجدكؿالمعاني،تتكٌكفقاعدةالمعطياتمفأربعةجداكؿأساسٌية،كىي:جدكؿاألف
كجدكؿاألمثمةالٌسياقية،كجدكؿاإلحصاء،كماىكمكٌضحفيالٌشكؿالتٌالي:



ٍعنىى أىٍكثىري ًمٍف ًفٍعؿ   ييٍمًكفي أىٍف يىكيٍكفى ًلٍممى





ٍعنىى ًمثىاؿ ًلكيؿِّ   مى

 ييٍمًكفي أىٍف يىكيٍكفى ًلٍمًفٍعًؿ أىٍكثىري ًمٍف مىٍعنىى 

 ًلكيؿِّ ًمثىاؿو مىٍعنىى 









(ِ-ُالٌشكؿ)

كالعالقات ي بنية المعجـ المحكسبمبٌسطة الجداكؿ المعتمدة فبصيغة(ِ-ُالٌشكؿ)حيكضٌ
جدكؿاإل،عمماأٌفبينيا لىغايةاستكماؿكؿٌجريبٌيةإسخةالتٌفيىذهالنٌبناؤهحصاءاتلـيتـٌ

المعجـ.



 الفعل

 رقـالفعؿ-
 الفعؿ-
 كزفالفعؿ-
-... 

 اإلحصاءات

 إحصاءاتالمعاني-
 إحصاءاتاألفعاؿ-

 

 األمثلة الس ياقي ة

 المثاؿالٌسياقي-
 ياقيمرجعالمثاؿالسٌ-

 المعنى

 المعنى-
 مرجعالمعنى-
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 :لمجداكؿاألخرلشرح مفٌصؿكفيمايمي
 كؿ األفعاؿ:جد .ُ

الجدكؿعمىاألفعاؿالٌثبلثٌيةالمجٌردة،كيتأٌلؼمف ة أعمدة تكضع أربعيشتمؿىذا
 فييا المعمكمات التٌالية:

 رقـمفتاحالفعؿ،كيستعمؿىذاالٌرقـلربطىذاالجدكؿبالجداكؿاألخرل.ؿ:العمكد األكٌ  -
ـٌاني:العمكد الثٌ  - كيككفالفعؿتا الماضي، كييذكرالفعؿفيصيغة الفعؿالٌثبلثيالمجٌرد،

 الٌضبط.
كييذكركزفالالث:العمكد الثٌ  - كالمضارع،كزفالفعؿ، فيصيغتيالماضي، فعؿمضبكطان

 كيذكررقـبابوالٌتصريفي.
حقؿ نكع نكعالفعؿ،مفحيثالٌمزكـكالٌتعدية؛فإذاكافالفعؿالزمان،كتبناالعمكد الرٌابع: -

ذاكافمتعٌديا،كتبنا:)متعدٍّ(.الفعؿ: (،كا   )الـز
ألكزا الٌستة األبكاب ترميز مف لنا بٌد ال معككاف المجٌرد الفعؿ مف الماضي صيغة ف

 .(ُ)المضارع
 أكزاف الفعؿ الٌثالثي المجٌرد، صيغة الماضي مع المضارع. (:ِ-ِالجدكؿ)

البابكزف الفعؿرمز الكزف
األٌكؿؿعًيىفٍ-ؿىعىفى ُ
الثٌانيؿعييىفٍ-ؿىعىفى ِ
الثٌالثؿعىيىفٍ-ؿىعىفى ّ
الٌرابعؿعىيىفٍ-ؿىعًفى ْ
الخامسؿعًيىفٍ-ؿىعًفى ٓ
الٌسادسؿعييىفٍ-ؿىعيفى ٔ

 (.أىفىؿى )جدكؿ الفعؿ(:ِ-ّالجدكؿ)مثاؿ:

 نكع الفعؿ كزف الفعؿ الفعؿ مفتاح الفعؿ
الـزُأىفىؿى َُْ

 
                                                           

محمدينظر:(أكزافصيغةالماضيالٌثبلثيالمجٌردمعالمضارع.ُ) أسسالٌدرسالٌصرفيفيالعربٌية،كـر
 .ّٔكّٓـ،ص:ََِِ"منٌقحةكمصٌححة"،ّزرندح،مكتبةدارالمنارة،غٌزة،ط
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 جدكؿ المعاني: .ِ
يشتمؿىذاالجدكؿعمىمعانيالفعؿ،كينفردكٌؿمعنىمفمعانيالفعؿبسطرمستقٌؿ،

كيتأٌلؼ مف األعمدة التٌالية:معنىبفعمواعتمادانعمىرقـمفتاحالفعؿ،كيرتبطكؿٌ

 رقـمفتاحالفعؿ)كىكنفسواٌلذمكردفيجدكؿاألفعاؿ(.العمكد األٌكؿ: -
 معنىالفعؿ)كينفردكٌؿمعنىمفمعانيالفعؿبسطرمستقٌؿ(.العمكد الثٌاني: -
م(ُ)المرجعالعمكد الثٌالث: - ايٍستيٌؿ حسباٌلذم برقميا تيذكر المراجع كىذه المعنى، نو

 (التٌالي:ِ-ْترتيبياكفؽالجدكؿ)

( ـٌ اعتمادىا، كقد رٌتبناىا كفقا لمٌتسمسؿ (:ِ-ْالجدكؿ يكٌضح مراجع معاني األفعاؿ اٌلتي ت
 الٌزمني ليا.

 مرجع المعنى رقمو
العيف،لمخميؿ ُ
كتاباألفعاؿ،لمٌسرقسطي ِ
رازممختارالٌصحاح،لم ّ
لسافالعرب،البفمنظكر ْ
المصباحالمنير،لمفيكمي ٓ
،لمفيركزأبادمالمحيطالقامكس ٔ
تاجالعركس،لمٌزبيدم ٕ
الكسيط،مجمعالٌمغةالعربٌيةبمصر ٖ
معجـالٌمغةالعربٌيةالمعاصرة،ألحمدمختارعمر ٗ
تعٌدماألفعاؿ،ألنطكفقيقانكالمتقف،معجـ َُ
اتاألفعاؿ،ألحمدبكيرأٌمي ُُ
عيفالفعؿ،لجكزيؼالياسكآخركف ُِ



                                                           

حتىالييمتىبسعمىالقارئ؛فيقع:مصدرالمعنى؛كذلؾنقؿكلـ ،كنقصدبومرجعالمعنى،المرجع:قمنا(ُ)
ٌنمانقصدبوالمرجعالذماستقينامنوىذهالمعاني. فينفسوالمصدرأماالسـالمشتؽلممعنى،كا 
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 (.أىفىؿى )جدكؿ معنى الفعؿ(:ِ-ٓالجدكؿ)مثاؿ: 

مرجعالمعنىمعنىالفعؿمفتاحالفعؿ
:غى- َُْ ُابىالقىمىري
بىتٍ- َُْ :غىرى ٍْتالش ٍمسي

 
 :الٌسياقٌية األمثمة جدكؿ .ّ

األم عمى الجدكؿ ىذا المختمفةكيشتمؿ المعاني استعماؿ كجكه تبٌيف اٌلتي كالٌشكاىد ثمة
لمفعؿاستعماالنصحيحان،كيرتبطكؿمثاؿبفعمواعتماداعمىرقـمفتاحالفعؿ،كيتأٌلؼجدكؿ

ثالثة أعمدة، كىي:أمثمةمعانياألفعاؿمف

 رقـمفتاحالفعؿ)كىكنفسواٌلذمكردفيجدكؿاألفعاؿ(.العمكد األٌكؿ: -
المثاؿ)يكتبالفعؿاٌلذمىكمكضعالمثاؿبخطغامؽ(،حيثينفردعمكد الثٌاني:ال -

 كٌؿمثاؿمفأمثمةالفعؿبسطرمستقٌؿ.
:المرجعاٌلذمايٍستيٌؿمنوالمثاؿ،كىذهالمراجعتيذكربرقمياحسبترتيبياالعمكد الثٌالث -

 (التٌالي:ِ-ٔكفؽالجدكؿ)

( ـٌ اعتمادىا، كلـ نأخذ بعيف االعتبار يكٌضح مراجع األم(:ِ-ٔالجدكؿ ثمة الٌسياقٌية اٌلتي ت
 تمقائٌيا.ترتيب ىذه المراجع حسب أىٌميتيا، بؿ كاف ترتيبا 

 مرجع األمثمة الٌسياقٌية رقمو
مكقعاألكفى ُ

محٌرؾبحثفيالقرآفالكريـ
http://www.alawfa.com/

 
مكقعالجامعلمحديثالٌنبكم ِ

أدٌؽكأعظـمكسكعةلكتبالٌسٌنةالمطبكعة
http://www.sonnaonline.com/SearchSarfi.aspx

 
مكقعالمدٌكنةالعربٌية ّ

كالٌتقنيةالمدٌكنةالٌمغكٌيةالعربٌيةلمدينةالممؾعبدالعزيزلمعمـك
http://www.kacstac.org.sa/Pages/Search.aspx

 

http://www.alawfa.com/
http://www.sonnaonline.com/SearchSarfi.aspx
http://www.sonnaonline.com/SearchSarfi.aspx
http://www.kacstac.org.sa/Pages/Search.aspx
http://www.kacstac.org.sa/Pages/Search.aspx
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مكقعقامكسالمعانياإللكتركني ْ
http://www.almaany.com/

 
مكقعمعاجـالٌمغةاإللكتركني ٓ

http://www.maajim.com/
 

 معجـاالستشيادات،لعميالقاسمي ٔ
 ،ألحمدمختارعمرمعجـالٌمغةالعربٌيةالمعاصرة ٕ
 ،ألحمدبكيرمعجـأٌمياتاألفعاؿ ٖ
 ،لجكزيؼالياس،كجرجسناصيؼمعجـعيفالفعؿ ٗ
 ،البفمنظكرمعجـلسافالعرب َُ
 ،لمٌزبيدمـتاجالعركسمعج ُُ



استحداثالٌسياقاتومفساىـفي؛ككفقالماتىذهمراجعاألمثمةالٌسياقٌيةاٌلتياعتمدناىا
الٌمغة في كالٌرسمٌية،المعاصرة المعتمدة لمحٌركاتالبحثاإللكتركنٌية إىمالنا عدـ مع العربٌية،

 جكانب عٌدة مف الٌمغكم الكاقع تحاكي بالقرآفكاٌلتي الخاٌصة البحث محٌركات فيناؾ مختمفة؛
اعتماد في كلنا اعتماده، ـٌ ت المكقع كىذا الٌدعكم، اإلسبلـ كمكقع الٌنبكٌية كباألحاديث الكريـ،
المكاقعاإللكتركنٌيةمنيجاسيأتيشرحوفيالمبحثالتٌالي،معشرحآليةاستخبلصالٌسياقات

.المختمفةمفالمكاقعالمذككرةآنفا

 (.ؿى )أىفى أمثمة سياقٌية لمعاني الفعؿ الٌثالثي اآلتييبٌيف الجدكؿ (:ِ-ٕالجدكؿ)مثاؿ: 

مرجع المثاؿ الٌسياقيالمثاؿ الٌسياقيمفتاح الفعؿ
ىىػذىارىبِّي" َُْ بىاًزغانقىاؿى فىمىم ارىأىلاٍلقىمىرى

ا بِّيأىفىؿى فىمىم  يىٍيًدًنيرى ـٍ لىًئفل  قىاؿى
الِّيفىألكيكنىف  الض  اٍلقىٍكـً 77نعا،  األ "ًمفى

ُ

َُالش ٍمسيأىفىمىتٍ  َُْ




http://www.almaany.com/
http://www.maajim.com/
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 جدكؿ اإلحصاء: .ْ
يتضٌمفىذاالجدكؿإحصائٌياتعفمحتكياتالمعجـباستعماؿبرامجخاٌصة،تحصي

فيجدكؿإحصائيٌ كتضعيا مفأفعاؿ، المعجـ يحتكيو البرامجما أفنيجرمفيياىذه يمكننا
يٌعمم مختمفة بحث قميؿ-ات بعد سنرل مفيدة-كما اإلحصائٌيات ىذه أٌف القكؿ عف كغني

لمعامميففيحقؿالٌمغةالعربٌية،السٌيماالعامميففيحقؿمعالجةالٌمغةالعربٌيةبالحاسكب.مف
 المثاؿ: تي معرفة تنافر الحركؼ كائتالفيا، كمعرفة عالقة األفعاؿ الٌثالثٌية الٌ ذلؾعمىسبيؿ

 عينيا كالميا حمقي ببابيا الٌصرفي.
إحصائٌيات األفعاؿ:كتشتمؿىذهالجداكؿعمىعددمفاإلحصائٌيات؛مفذلؾمثبل

األفعاؿاٌلتيتبدأبحرؼمعٌيف،كاٌلتيتنتييبحرؼمعٌيف،كاٌلتيحسب مكاقع الحركؼ: -
 تتضٌمفحرفامعٌينافيمكقعمحٌدد.

يتتضٌمفحرفيفمعٌينيففيمكقعيفمختمفيف)األٌكؿاألفعاؿاٌلتحسب تتابع الحركؼ: -
 كالثٌانيمفالفعؿ،كالثٌانيكالثٌالث...،كاألٌكؿكالثٌالث...(.

كالٌمفيفةحسب نكع الفعؿ: - كالٌناقصة، كالميمكزة، كالمعتٌمة، كالٌصحيحة، الٌسالمة، األفعاؿ
 المفركقة،كالٌمفيفةالمقركنة،....

ك...،ريفي:حسب باب الفعؿ الٌتص - كالثٌاني، األٌكؿ، الباب مف تتصٌرؼ اٌلتي األفعاؿ
 كالٌسادس.

 ؿ(.عييىفٍ-ؿىعيؿ(،)فىعىؿ،كيىفٍعًكيىفٍ-ؿىعًؿ(،)فىعىؿ،كيىفٍعًؿ،كيىفٍعييىفٍ-ؿىعى)فىحسب كزف الفعؿ: -
 األفعاؿالٌثبلثٌيةالبٌلزمة،كالمتعدٌية.حسب الٌمزـك كالٌتعدية: -

إجراء جرد لألفعاؿ راءعٌدةإحصاءاتبخصكصالمعانيكمصادرىا،مثبلكمايمكفإج
 اٌلتي تتعٌدل بحرؼ معٌيف مف حركؼ الجٌر في قائمة المعاني الخاٌصة بيا، ...
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 منيج عرض المعجـ:

 لغة البرمجة: .ُ

( تناقمٌية برمجة لغة استخداـ مفPortableنقترح كاسعة شريحة عمى كتعمؿ ،)
ا )األجيزة الكٌفٌية األجيزة فييا بما كاليكاتؼالٌنقالة،Pocket PCلحاسكبٌية منيا، الٌمكحٌية ،)

كمختمؼالٌنظـالٌتشغيمٌية.كباستعراضسريعلمغاتالبرمجةيمكفاألخذبأحدالٌمغتيفالتٌاليتيف:

 (.Javaلغةجافا) -
 (.++Cلغة) -
 :لقكاعد معطيات المعجـ الكسط البرمجي .ِ

مفأنظمةقكاعدالبياناتافيبيئة لٌتطكير،كرغبةفيتسييؿالعمؿيمكفاستخداـأمٍّ
(،كاٌلتيمنياعمىسبيؿالمثاؿميكركسفتRelational Database Systemsالعبلئقٌية)
( Ms Accessأكسس ميكركسفت مف البيانات قكاعد خادـ أك ،)(MS SQL Server)،

(MySQL.المجاني)
نش عند مفكيفٌضؿ البياناتالمطمكبنشرىا تحٌكؿ أف إلى الٌنيائي لممستفيد المعجـ ر

:كذلؾ لممزايا التٌالية(،Flat filesالمعجـإلىممفاتمنبسطة)
 تقميؿحجـالمعجـ. -
 سيكلةالتٌثبيت. -
 زيادةدرجةالٌتكافقٌيةمعأنظمةالٌتشغيؿالمختمفة. -
 ئي.سيكلةالٌتحديثلممعجـمفقبؿالمستفيدالٌنيا -
الٌشبكة - كعبر األقراصالمدمجة، منيا كسائط عٌدة عبر المحكسب المعجـ طرح يمكف

 اإللكتركنٌية.
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 انيالمبحث الثٌ 

 المكارد المعتمد عمييا في تحديد معاني األفعاؿ

 ة:غة العربيٌ دة في المٌ ة المجرٌ الثيٌ معجـ معاني األفعاؿ الثٌ  راجعم

المعاجـ عمى ىذا معجمنا في قمنااعتمدنا أف بعد كالحديثة. منيا القديمة العربٌية،
اقتصرناعمىعددمحٌددمنيا،كاف ـٌ اختيارىا؛ث ـٌ بدراسةعميقةلمجمكعةمفالمعاجـاٌلتيت
مفبينيامعاجـقديمةبمغعددىاثمانيةمعاجـ،كمعاجـحديثةكقعاختيارناعمىأربعةمعاجـ

معانياألفعاؿالٌثبلثٌيةالمٌجردةاثنىعشرمعجما،قدمنيا،كبالتٌالييككفعددمصادرمعجـ
كافكفقالمنيجٌيةكاضحة-اٌلتيسيأتيذكرىا-استبعدنابعضالمعاجـ؛ألٌفاختيارنالممعاجـ

كمحٌددة.

المعاجـ ألنٌاخترنا تعدٌالقديمة؛ تيكرثناىاعفالعظماءمفأٌمياتالمصادرالٌمفيا
بياحفظالٌمغةالعربٌية.عمماءالٌمغةاٌلذيفأ (مفالمعاجـِ:ُفنالتالحظاألكبربنسبة)رادكا

كبالتٌاليتدٌرجتالمعاصرة المعاجـ، ًقدىـً فيتسمسؿ كبيرة أىمٌية أصحابيا؛ تاريخكفاة ث ؿى كمى .
ترتيبياترتيباتصاعدٌيا،مفاألقدـإلىاألحدثحسبالٌتسمسؿ ـٌ معانياألفعاؿفيمعجمنا،فت

لٌزمنيليا.كمفخبلؿدراستناليذهالمعاجـبٌيناالمصادراألساسٌيةاٌلتياعتمدعميياكٌؿمعجـا
حيث عنو. غنى في نحف اٌلذم الٌتكرار لتجٌنب لنا؛ بالٌنسبة ميٌمة الخطكة كىذه ًحدىة؛ عمى

ختارة.أٌماساىمتىذهالخطكةبشكؿكبيرفياستبعادنالممعاجـاٌلتياعتمدتعميياالمعاجـالم
فيو، كالجديد المعجـ، فيمعرفةمنيجٌية أفادنا فيذا معجـكدكافعتأليفو؛ دراسةخصائصكٌؿ
ككذلؾمعرفةاالستدراكاتالمعجمٌيةعمىالمعاجـاألخرلكماجاءفيكتاباألفعاؿلكٌؿمف:

 .كيمكفإيجازآلٌيةاعتمادمصادرنابمايمي:الٌسرقسطي، كابف القكطٌية

 عجـ معاني األفعاؿ الٌثالثٌية المجٌردة:م راجعاعتماد م ةآليٌ 

 الٌتسمسؿالٌزمنيلممعجـ. -
 تاريخكفاةالمؤٌلؼ. -
 دكافعتأليؼالمعجـ. -



 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ُِٔ 
 

 المعاجـاٌلتياعتمدىاالمؤلؼفيمعجمو،كىذهنقطةميٌمة،أيخذتبعيفاالعتبار. -
 خصائصالمعجـمفحيثمكانتوكشيرتوبيفالمعاجـاألخرل. -
 اتنٌكعتمصادرمعجمنامابيفالمعاجـالقديمةكالمعاجـالحديثة.كأخير -

عددان استثنينا اآللٌية اعتمدتبعضيامفالمعاجـ،كبيذه ٌنما كا  ليستقميبلمفشأنيا،
خيارانكمصدرأساسي،أكاختصارانلمبعضاآلخر.

نيناالمعجـالكجيز.الكسيط؛فاستثالمعجـفيجاءلمااختصارالمعجـالكجيز؛ىكفمثال:
أٌلؼكىذااألخيرالٌسرقسطي،كتاباألفعاؿالبفالقكطٌية؛ألٌفابفالقكطٌيةىكأستاذاستثنيناك

الٌسرقسطي،اعتمدهالذماألساسىكالقكطٌيةالبفاألفعاؿفكتابألستاذه.كفاءاألفعاؿ؛كتاب
كتابفكتابالٌسرقسطيبديبلنعفكعميو،يككتركو؛ماعميوستدرؾكاأستاذهكتابكمؿأكفيو

تمامان.استبعدناهفابفالقكطٌية.أٌماكتاباألفعاؿالبفالقٌطاع
فتحٌدثناعفمعجـلسافالعربالمكسكعيٌ أحدالمصادرالمعتمدة؛فيككا  كاٌلذميعٌد

ىعمبٌرمابفلمجكىرم،كحكاشيالٌمغةصحاحخمسة معاجـ، كىي:معجـاعتمدفيماٌدتوعمى
سيده.البفاألثير،كالمحكـالبفالحديثغريبفيلؤلزىرم،كالٌنيايةالٌمغةالصحاح،كتيذيب

اٌلتياعتمدعمييا.الخمسةكماكافمٌناإاٌلأٌننااعتمدناالٌمساف،كاستبعدناالمعاجـ
األٌكؿ الجدكؿ يكٌضح حيث بدراستو، قمنا ما المطركحة الجداكؿ خبلؿ مف كسنبٌيف

انييبٌيفخصائصياكمكاردىا.المعاجـ،كالجدكؿالثٌبيانات
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 بيانات المعاجـ: -الأكٌ 

 بيانات المعاجـ القديمة: (:ِ-ٖالجدكؿ) -

تاريخ الكفاةالمؤلؼالمعجــ
قُٕٓاىيدمالخميؿبفأحمدالفرالعيف ُ
قََْرقسطيأبكعثمافالسٌكتاباألفعاؿ ِ
قٔٔٔبعدازمبكرالرٌمحمدبفأبيحاحمختارالصٌ ّ
قُُٕاألنصارماإلفريقيالمصرمابفمنظكرلسافالعرب ْ
قَٕٕالمقرمالفيكميعميبفمحمدبفأحمدرحالكبيرالمصباحالمنيرفيغريبالشٌ ٓ
قُٕٖآبادمالفيركزيعقكببفمحمدالقامكسالمحيط ٔ
قَُِٓبيدمالزٌمرتضيمحمديدلسٌاالقامكسجكاىرمفالعركستاج ٕ
قَُْٓمجمعالٌمغةالعربٌية،مصرالمعجـالكسيط ٖ

 
 بيانات المعاجـ الحديثة: (:ِ-ٗالجدكؿ) -

إلصدارتاريخ االمؤلؼالمعجــ
ـََِٖ(ُ)ـ(ََِّ-)أحمدمختارعمرمعجـالٌمغةالعربٌيةالمعاصرةُ
ـََِٓانكأنطكفقيقةالعربيٌغةالمٌفياألفعاؿتعدممعجـالمتقفِ
ـُٕٗٗأحمدعبدالكىاببٌكيراستعمالياكأكجومعانييااألفعاؿياتأمٌمعجـّ
ـُٓٗٗجكزيؼالياس،كجرجسناصيؼالفعؿعيفمعجـْ
 

 

 

 

 

                                                           

،عمىالٌرابط:مكقع الٌشاممةنبذةعفحياةأحمدمختارعمر،ينظر:(ُ)
 http://shamela.ws/index.php/author/941 

http://shamela.ws/index.php/author/941
http://shamela.ws/index.php/author/941
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 :(ُ)يكٌضح خصائص المعاجـ المعتمدة، كما اعتمدت عميو مف معاجـ (:ِ-َُجدكؿ) -ثانيا

اعتمد عميياالمعاجـ التي المعجمية الخصائصالمعجـ
ةالعربيٌفيمعجـؿأكٌىكاعتمدعمىطريقةالٌتقاليب العيف

استدرؾفيوالمؤٌلؼماتركوأستاذه كتاب األفعاؿ
ابفالقكطٌية

البف األفعاؿ كتاب ىك عميو اعتمد اٌلذم األساس
القكطٌية

كجمعلمجكىرمةلعربيٌاكصحاحغةالمٌتاجعفاختصرهخاطرمحمكد،ََِّحديثةطبعة حاحمختار الصٌ 
األزىرمتيذيبمفكثيرةفكائد

،حاحالصٌعمىمبرٌابفحكاشي،لمجكىرمغةالمٌصحاحةميمٌمعاجـخمسةعمىاعتمد لساف العرب
لؤلزىرمغةالمٌتيذيب البفالحديثغريبفييايةالنٌ،
سيدهالبفالمحكـ،األثير

المصباح المنير في غريب 
 رح الكبيرالشٌ 

الكجيزشرحغريبفيوجمع
افعيلمرٌ



مفثبلثةأصكؿعمىاعتمد القامكس المحيط
المعاجـ

سيدهالبفالمحكـ بفالحسفيفالدٌلرضىكالعباب،
اغانيالصٌمحمد

 جكاىر مف العركس تاج
 القامكس

ىحتٌإليناكصؿلغكممعجـأضخـ
اآلف

فيماصلخٌكالقامكسالمحيط،لمقامكسشارحاجالتٌ
.لمجكىرمحاحالصٌاجالتٌكذكركالمحكـابالعب

قَُْٓالمكافؽـُٖٓٗعاـصدر المعجـ الكسيط
يقؼعمىالكممات معجـ الٌمغة العربٌية المعاصرة معجـعصرم،

الحديث، العصر في المستعممة
لـ اٌلتي المستحدثة كاالستعماالت
تفقدالٌصٌحةالٌمغكٌية،كيغٌطيمعظـ

بجميعأقطاراالستعماالتالخاٌصة
المحيط مف ابتداء العربٌية، الٌدكؿ

إلىالخميج

غٌطتالماٌدةالمسحيةفيليذاالمعجـ،المصادرالٌتالية:
خبلؿ االنتشار الكاسعة العربٌية كالمجبٌلت الٌصحؼ
تقٌدـ اٌلتي المسمكعة المكاد األخيرة، العشريف السنكات

كأ األنباء، كمكاجز حديثلمفصحىمفنشراتاألخبار،
ككتابات الٌناشئة، كقصص الدينٌية، كاألقكاؿ الٌصحؼ،
مجاالت كاٌفة المسحية غٌطتالماٌدة كما الكٌتاب، كبار

المعرفة،...إلىغيرذلؾ.
 األفعاؿ تعدم معجـ ؛المتقف

 العربية المغة في
عاماأربعكفتأليفوفيقيضي

 معانييا األفعاؿ أميات معجـ
 استعماليا كأكجو

ا ىك:الغرض تأليفو، مف لمقصكد
األفعاؿ ألميات معجـ تخصيص
يككفمرجعالممتعٌمميفكغيرىـمٌمف
المطالعة، عند األفعاؿ تفٌيـ يريد

كالٌتثٌبتعنداستعماليا

المعجـعمىعٌدةمصادرمتنٌكعةكمعاصرة، اعتمدىذا
كرسائؿ خطب الٌنبكٌية، األحاديث الكريـ، القرآف منيا:

ع اإلماـ الكٌتابنبكٌية، بعض طالب، أبي بف مي
المشيكريف،كمصادرأخرلمختمفة

                                                           

استقائيامفالكتبنفسيا.ُ)  (جميعالمعمكماتالكاردةفيالجدكؿتـٌ
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كييٌيف الفعؿ عيف معجـ الٌثبلثي، الفعؿ عبف يضبط
معانيو، اختبلؼ كيبٌيف مصادره،
أك العيف حركة باختبلؼ كذلؾ

المصدرأكسياؽاالستعماؿ

كمصادر اعتمداىا اٌلتي المعاجـ المؤٌلفاف يذكر لـ
)معجـحديث(أساسٌيةلممعجـ،كىك
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 المبحث الثٌالث

 ياقيةاستخراج األمثمة السٌ 

،كلمٌسياؽأثرفيلؤلمثمةالٌسياقٌيةأىمٌيةبالغةفيإبرازالمعانيالمختمفةلمكممةالعربٌية
فيـالمعنى؛فيككالٌركحيجرمفيالكبلـ؛فينٌسقوكينٌظمو؛ليككفداالعمىالمعنىالٌصحيح.

فك ؛حيثإٌفىناؾصمة(ُ)افىناؾخبلؼفيتحديدالكممة؛فإٌفالخبلؼفيالمعنىأكثر""كا 
"فالٌمغةىيقكؿيفصح.(ِ)كثيقةبيفالمعنىكالٌنحك؛كالٌمغةتؤٌدمكظيفتياعندماتكٌضحالمعنى

كعناصر كدالالتيا المفردات مف تحتكيو بما الٌمغكٌية الٌثركة مكانز ىي كالمعاجـ معنى، عف
.(ّ)بمايدؿعمىقدرةالٌمغةعمىأداءمختمؼالٌتصٌكرات"الٌتعريؼبيا؛

فيصكر يعرضالٌصيغ فيك الٌنحك؛ عف يستغني ال المعجـ أٌف فيو شٌؾ ال "كمٌما
الٌتجريدات(ْ)نحكٌية" يتناكؿ الٌنحك أٌف أحدىما فيأمريف "ينحصر كالمعجـ الٌنحك كالفرؽبيف .

الٌدارسعمى المعجـفيكيتناكؿاٌلتييطمقيا أٌما صيغالٌمغةجممةاسمٌية،جممةفعمٌية،....
" يعرؼ،صفح... شمس، قمر، ذاتيا الٌمغة كبالتٌاليمجاؿاالحتماالتفيالمعجـ(ٓ)صيغ ،

جٌدا االختيار(ٔ)كاسع في المجاؿ أٌما نظاما، يسٌمى مغمؽ اختيار في االحتماالت "كمجاؿ ،
مجمكعة، فيسٌمى بيفالمفتكح لمٌتمييز مفتكحة؛ كمجمكعة مغمؽ، نظاـ عف الحديث فيككف

.(ٕ)االثنيف؛فاألٌكؿخاٌصبالٌنحككالثٌانيخاٌصبالمعجـ"

                                                           

 .ُِ:(PDF(المعاجـالٌمغكٌيةفيضكءدراساتعمـالٌمغةالحديث)ُ)
 بتصٌرؼ.ُّ:(نفسوِ)
 .ُُ:جميعندالعربىجالٌتأليؼالمع(مناّ)
 .ُْ:(PDF(المعاجـالٌمغكٌيةفيضكءدراساتعمـالٌمغةالحديث)ْ)
 .ُْ:(نفسوٓ)
 بتصٌرؼ.ُْ:(نفسؤ)
 .ُٓكُْ:(نفسوٕ)
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الّشاممة، ال بّد أن نستخدم الّطرق الّتحميمّية اّلتي "ولموصول إلى المعنى في صورتو 
المختمفة، ...، والحقائق اّلتي نصل إلييا بواسطة الّتحميل عمى  تقّدميا لنا فروع الّدراسات الّمغوّية

 .(1)ىذه المستويات حقائق جزئّية بالّنسبة إلى المعنى الّداللي"

إلى ثالثة أقسام: المعنى الّمغوي، والمعنى  "،المعنىويقّسم الّدكتور محّمد أحمد أبو الفرج "
 .(2)الّسياقي، والمعنى االجتماعي

 :ثالثة أنواع منيا لّمغوي أنواع متعّددة، سنقتصر عمى ذكرلممعنى ا :أنواع المعنى الّمغوي
 المعنى المعجمي، والمعنى الّسياقي.و  المعنى الّمغوي،

 "فيو يشمل كّل ما يمكن أن تدّل بو األصوات الّمغوّية، والّتركيب الّمغوي  المعنى الّمغوي؛
 .(3)عمى المعنى"

 "المعاني مجموع عن عبارة وىو السياق، عن بمعزل الكممة معنى وىو ،المعجمي المعنى 
 .(4)"المغوي الجذر معنى إلى إضافة والصرفية الصوتية: الوظيفية

 "ةالوظيفيّ  المعاني محصمة فيو مفيم، سياق إطار في الكممة، معنى وىو ،ياقيالسّ  المعنى 
 من أو ةفظيّ المّ  مجاوراتيا من أخرى معان من الكممة اكتسبتو ما إلى باإلضافة ة،والمعجميّ 
 لمحدث ةيائيّ النّ  مةالمحصّ  ىو المعنى وىذا اشتمميا، الذي غويالمّ  غير الموقف مالبسات

 .(5)"امعوالسّ  ملممتكمّ  سبةبالنّ  غويالمّ  االستعمال ىدف وىو ن،المعيّ  الموقف في غويالمّ 

                                                           

م،  1994، 1، دار الثّقافة، دار البيضاء، المغرب، طان، تمام حسّ (PDF( الّمغة العربّية، معناىا ومبناىا )1)
 .341ص: 

 .12: (PDF( المعاجم الّمغوّية في ضوء دراسات عمم الّمغة الحديث )2)
 .12: ( نفسو3)
محّرك بحث داللي وشبكة داللّية لممفاهيم ( قاعدة بيانات معجمّية داللّية أللفاظ القرآن الكريم وتطبيقاتيا، 4)

ندوة القرآن الكريم . وىو بحث منشور ضمن أبحاث 5و 4، ص: حسين محمد عمي البّسومي، لألستاذ: القرآنّية
المقام بمجمع الممك فيد لطباعة المصحف الّشريف ، خالل الفترة  المعمومات(،والّتقنّيات المعاصرة )تقنّية 

م. ينظر موقع ندوات مجمع الممك فيد لطباعة 2119أكتوبر، 13/15ه، الموافق 1431شّوال،  24/26
 المصحف الّشريف، الّتطبيقات اّلتي تخدم القرآن الكريم، عمى الّرابط:

http://nadawat.qurancomplex.gov.sa/explorer.php?id=15 

  الموقع نفسو.( 5)

http://nadawat.qurancomplex.gov.sa/explorer.php?id=15
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 استخراج األمثمة الٌسياقٌية مف المدٌكنات المحكسبة: -أٌكال

المٌ المدٌكنة ىي نقصدىا اٌلتي المدٌكنة ـٌإٌف يت متقٌدمة، حاسكبٌية تقنٌية تعٌد كاٌلتي غكٌية،
إجراءمسحلغكممكٌثؼ ،تمٌثؿ"مخطكطةكمنطكقة":ةأكنقكؿةكصكتيٌيٌلمكادنصٌبمقتضاىا

الٌمغةالعربٌيةالمعاصرةأصدؽتمثيؿ؛لككنياتمٌيزتبالٌسياقاتالمستعممةكالعصرٌية،إضافةإلى
فيسياؽمألكؼلدلالمستخدـ،كرٌبماتتجاكزفيحجميامائةاالستعماالتالجديدةاٌلتيترد

مميكفكممةكمثاؿ.كىذاالحجـالٌضخـمفالماٌدةالمسحٌيةأعطاناصبلحٌيةالحكـعمىمعنى
إىمالياكحذفيامفالمعجـ. ـٌ إدخاليافيالمعجـ،أكبعدـالٌشيكعكمفث ـٌ )ما(بالٌشيكع؛كمفث

ا الماٌدة ىذه كتمٌدنا المصاحباتالٌمفظٌيةألمكممة؛كبخاٌصةحركؼالجٌر،لمسحيةأيضا بكٌؿ
حيثيمكننامعرفةأكثراالستعماالتشيرة،ككذلؾتتٌبعأنماطيااألكثراستعماال.

الكصفٌية الٌمسانٌيات مفيكـ في الحمزاكم رشاد الٌدكتكر يذكر كما الٌمغكٌية "كالمدٌكنة
 مف معٌينة مجمكعة ىي المراجعالحديثة: مف مجمكعة أك المقكلة أك المكتكبة الٌنصكص

 .(ُ)المختارة،تؤخذسندانأسسلكضعلغة)ما(أكمعجـأكمؤٌلؼفيمكضكعمفالمكاضيع"

كمفأشيرالمدٌكناتالٌمغكٌيةالعربٌيةانتشاران،ىيالمدٌكنةالعربٌية،كاٌلتيايعتيًمدىتكمرجع
السٌ فياستخبلصاألمثمة لنا لٌمغةميـٌ الحضارٌية المشاريع مفأكبر تعٌد المدٌكنة كىذه ياقٌية،

إطبلؽالمكقعالٌرسميلممدٌكنةالٌمغكٌيةالعربٌيةالتٌابعلمدينة ـٌ العربٌيةعمىالٌشبكةالعالمٌية.كقدت
 بتاريخ كالتٌقنية لمعمكـ العزيز عبد ٔالممؾ عاـ مف "في(ِ)ـَُِِمارس، احتكت حيث ،

دٌكفبالعربٌيةابتداءمفالعصرالجاىميكحٌتىمرحمتيااأل كلىعمىسبعمائةمميكفكممةمٌما
)مخطكطات، فييا الٌنشر أكعية تنٌكع مع كالبمداف، المناطؽ مختمؼ كمف الحديث، العصر

.(ّ)"صحؼ،كتب،مجبٌلت،دكرٌياتعممٌية،...(،كفيشٌتىالمجاالتالعممٌيةكالفكرٌيةالمختمفة

                                                           

 .ُُ:ىجالٌتأليؼالمعجميعندالعرب(مناُ)
إطالؽ مكقع المدٌكنة العالمٌية:،أكبرمشركعحضارملٌمغةالعربٌيةعمىالٌشبكةصكت العربٌية مكقعينظر:(ِ)

،لمكاتب:عبدالعزيزحميد،عمىالٌرابط:الٌمغكٌية العربٌية الٌتابع لمدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالٌتقنية
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id
=1038:2012-03-08-11-11-53&catid=159:2008-08-25-14-57-05&Itemid=327 

كالٌتقنيةالمدٌكنة العربٌية(مكقعّ) :مىالٌرابط،عالٌتابعلمدينةالممؾعبدالعزيزلمعمـك
http://www.kacstac.org.sa/pages/About.aspx 

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:2012-03-08-11-11-53&catid=159:2008-08-25-14-57-05&Itemid=327
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:2012-03-08-11-11-53&catid=159:2008-08-25-14-57-05&Itemid=327
http://www.kacstac.org.sa/pages/About.aspx
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  مدٌكنة الممؾ عبد العزيز الٌمغكٌية" بالمدٌكنة الٌمغكٌيةالٌتعريؼ": 

"المدٌكنةالٌمغكٌيةىي)نصكصإلكتركنٌيةتيجمعلغرضمعٌيفبناءعمىمعاييرخارجٌية(.
أكعية مثؿ بيا، الٌنصعبلقة ليسلمحتكل اٌلتي المعايير أم الخارجٌية؛ بالمعايير كالمقصكد

ك ،... الٌنشر، تاريخ أك إلكتركنٌيةالٌنشر مكتبة ليست المدٌكنة أٌف إليو اإلشارة يجدر مٌما
 أيٍحًسفى إذا لٌمغة ممٌثؿ نمكذج ىي بؿ كٌميا؛ الٌمغة ىي كليست الٌنصكص، الستعراضكقراءة

.(ُ)تصميميا"

  ٌلمدينة الممؾ عبد العزيز  ةة استخراج األمثمة الٌسياقٌية مف المدٌكنة التٌابعشرح آلي
 .لمعمـك كالٌتقنية

الكٌميلمٌنصكص،عمىالعربٌيةتحتكمالمدٌكنة كالعدد الكمماتالكٌمي، إحصائٌياتلعدد
في البحث أداة بينيا مف اٌلتي بعضاألدكات كتكٌفر تكرار. بدكف الكممات كعدد كلممؤٌلفيف،

(،كاجيةالمكقع.ِ-ُمحتكلالمدٌكنة،ينظرالٌصكرة)

(ِ-ُالٌصكرة)
                                                           

كالٌتقنيةالمدٌكنة العربٌيةمكقع(ُ) :،عمىالٌرابطالٌتابعلمدينةالممؾعبدالعزيزلمعمـك
http://www.kacstac.org.sa/pages/About.aspx 

http://www.kacstac.org.sa/pages/About.aspx
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السٌ المثاؿ استخراج معنىطريقة عف سنبحث المثاؿ سبيؿ عمى المدٌكنة، مف ياقي
بكتابةالفعؿفيمحٌرؾ نقـك ـٌ (.نختاراألداةالبحثٌيةالمتكٌفرةفيالمكقع،ث )غاب(،لمفعؿ)أىفىؿى

(.ِ-ِالبحث،ينظرالٌصكرة)

(ِ-ِالٌصكرة)

الٌسياؽ اختيار ـٌ ث كمف جٌيدا، بقراءتيا نقكـ استعراضالٌنتائج، لمعنىكبعد المناسب
(.ِ-ّالفعؿاٌلذمنريده،ينظرالٌصكرة)
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(ِ-ّالٌصكرة)

(كردبعٌدةمعاف،فكقعاختيارناعمىأىفىؿى فمكدٌققنافينتائجالٌسياقات؛فسنجدأٌفالفعؿ)
معنى) اٌلذميحمؿ "غىابى الٌسياؽ كىك ا فأمراء باباف حينما أىفىؿى نجـ أمارتيـ، تكٌجيكا إليي(،

نجـأمارتيـ.غىابى ...".أمبمعنى:كبنكا عقاراتيـ فييا

كبالتٌاليالباحثفييا يحتكمعمىنصكصغيرمشٌكمة؛ العربٌية المدٌكنة مكقع أٌف إاٌل
يجبأفيككفمتخٌصصافيالٌمغة؛ليتجٌنباختيارالمعانياٌلتيالتفيبالغرض.فالكمماتال

 فإٌف لذا اآللي؛ بالٌتشكيؿ تجعؿتحظى أف شأنيا مف كاٌلتي الميٌمة، األمكر مف الٌسياؽ فيـ
الباحثيتمٌيؿفياختيارالٌسياؽاٌلذميريده.
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 :(ُ)(Alawfaاستخراج األمثمة الٌسياقٌية مف مكقع األكفى ) -ثانيا

الكقتالختصارطمباكذلؾ؛القرآنيالنصفيبحثكمحٌرؾاألكفىلمكقعاختيارنايأتي
.األكفىبمكقعتعريؼيميكفيمامكاضعيا،فيبيالبلستشيادالمناسبةاتاآليتحديدفي

مف عمىثٌمة يقكـ كتفسيره، الكريـ، محٌرؾبحثمختٌصفيالقرآف األكفىىك مكقع
حٌفاظالقرآفالكريـ،كأىؿالعمـ،كيتبعلمؤٌسسةعالـالقرآفالكريـفيحمب،سكريا،كقدتعٌذرت

مؤٌسس مع الٌتكاصؿ عمىطرؽ القائميف األخكة مع ىاتفٌيا تكاصمنا ـٌ ث  الكريـ، القرآف عالـ ة
في المكقع فكرة تمٌثمت حيث كممٌيزاتو؛ بالمكقع الخاٌصة ببعضالمعمكمات فزٌكدكنا المكقع؛

يتعٌمؽبالقرآفالكريـ؛ككانتاالنطبلقةاألكلىلوفيالعاـ ـ،كاالنطبلقةََِْفيرسةكٌؿما
"حازعمىالمركزاألٌكؿمكقع األكفىـ.إضافةإلىأٌف"ََِٖكانتفيالعاـالثٌانيةلممكقع

فيجائزةالككيتالٌدكلٌيةلحفظالقرآفالكريـكقراءاتوكتجكيدتبلكتو.

 ممٌيزات مكقع األكفى: -
(يقترحلؾمجمكعةمايدعـاإلكماؿالٌتمقائيالٌذكي؛فعندإدخاؿأٌكؿحرفيفمفكممة) .ُ

أ مفالكممات، تركتفراغا ـٌ إفأدخمتحرفيفمفالكممةث يقترح-مسافة–ٌما بعدىما
عميؾاآلياتاٌلتيتحتكمعمىالكممةالمدخمة،كىكذا.كيجدربالٌذكرىناأٌفالمقترحات

 المطركحةتككفمتعٌمقةفقطبالحركؼالمدخمة.
البحث .ِ عند فمثبل: الٌسكر؛ مف أكعدد معٌينة البحثفيسكرة لفظإمكانٌية عفكممة

فيمحٌرؾالبحث، الكتابة ستككفصيغة كآؿعمراف، فيسكرتيالبقرة، )اهلل( الجبللة
 كالتٌالي:)اهلل:البقرة،آؿعمراف(.

األكفىبعرضكٌؿاالحتماالتليذهالكممة،فمثبل:إذابحثناماعندتحميؿكممة) .ّ (،يقـك
مكف(،كبجانبكٌؿكممةاسـعف)عمؿصالح(،سيعرضاألكفىلنا)عمؿ،يعمؿ،تعم

عمى سينقمؾ عمييا النقر كبمجٌرد كركدىا، كعدد الكممة، ىذه فييا كردت اٌلتي السكرة
 اآلياتاٌلتيتحتكييا.

                                                           

،عمىالٌرابط:األكفى مكقعينظر:(ُ)
http://www.alawfa.com/ 

http://www.alawfa.com/
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اقتصر الكريـ، بالقرآف كالخاٌصة المكسكعٌية، البحث محٌركات مف الكثير تكٌفر كرغـ
 يبةمفالكمماتاٌلتينريدالبحثعنيا.اختيارناعمىمكقعاألكفىلبساطتو؛كإلعطائونتائجقر

  ٌمكقع األكفى:ة استخراج األمثمة الٌسياقٌية مف شرح آلي 

بحثمكقعاألكفى أداة حيثتتكٌفرفيو كتفسيره، ىكمحٌرؾبحثيختٌصبالقرآفالكريـ،
رامجآلٌية،يمكفاستخداميافيالبحثعفآياتالقرآفالكريـفينٌصالقرآف،كتفسيرالقرآف،كب

(كاجيةمحٌرؾالبحث)األكفى(.ِ-ْالقرآفالكريـ،ينظرالٌصكرة)

(ِ-ْالٌصكرة)

(فيآياتالقرآفالكريـ،ستظيرلنا فإفأردناالبحثعفمكاضعذكرالفعؿ)أىفىؿى
(.ِ-ٓالٌنتائجالتٌالية،ينظرالٌصكرة)
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(ِ-ٓالٌصكرة)

كالزاؿالمكقعقيدالٌتطكيربشكؿمستمٌر.

 :(ُ)استخراج األمثمة الٌسياقٌية مف مكقع الجامع لمحديث الٌنبكم -لثاثا

المطبكعة، الٌسٌنة لكتب مكسكعة كأعظـ أدٌؽ مف الٌنبكم لمحديث الجامع مكقع يعٌد
بياناتوحٌتىاآلفأكثرمف) فيقاعدة عفبرنامجمكسكعيكقفييضـٌ (ََْكالمكقععبارة

تكتابمسندمفحديثرسكؿاهلل يزيدعمى)، ما (حديث،0ََََِٓحمؿبيفطٌياتيا
بخدماتياالٌتحميمٌية،كالفيرسٌيةالمتكاممة.

الٌشركة قامت حيث إيجيككـ"، "ركاية شركة فيي المكقع؛ عمى المباشر المسؤكؿ أٌما
البرنامج بإصدارمكسكعةالحديث"الجامعلمحديثالٌنبكم"،كاٌلذميعٌدباككرةإنتاجيا،كمايعٌد

انطبلقةضخمةلمٌشركةحسبماصٌرحتعمىالمكقع.

                                                           

،عمىالٌرابط:الجامع لمحديث الٌنبكم مكقعينظر:(ُ)
http://www.sonnaonline.com/Default.aspx 

http://www.sonnaonline.com/Default.aspx


 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ُّٗ 
 

كانبثقترسالةالمكقعمفخبلؿالكاقعالعمميالٌشرعيكمايحتاجوالباحثكفكالعاممكف
الٌنبكٌية كالٌسٌنة الكتابالعزيز، فيخدمة الٌرسالة حيثتتمٌثؿ الٌشرعيبشكؿعاـ، فيالمجاؿ

مفتمؾالٌرسالةقامت كانطبلقا القائمةعمىاألسسالمطٌيرة، الخططالمنيجٌية بإعداد الٌشركة
العممٌيةالٌسميمةالمنطمقةمفاحتياجاتالعمماءكالباحثيفكطمبةالعمـكالمسمميفبشٌكؿعاـ.كمف
أىـٌ مف كالٌتدقيؽ كالٌتحقيؽ فالٌضبط الكـٌ؛ بالكيؼال اىتماميا ىك الٌشركة عميو تؤٌكد ما أىـٌ

تتٌبعي اٌلتي معالكسائؿ تتعامؿ الٌشركة أف بالٌذكر كيجدر رسالتيا. كأداء أىدافيا، لتحقيؽ ا؛
.(ُ)العمماءكالمتخٌصصيففيالعمكـالٌشرعٌية،كالثٌقافةاإلسبلمٌية

 بعض ممٌيزات مكقع الجامع لمحديث الٌنبكم: -
البرنامجالحديثالٌنبكمبمداخؿمختمفة،فمثبل:مفالفيارس،مفتبكيبالكتاب،يعرض .ُ

 مىمستكلالمكسكعةبالمكٌررات،....ع
كممة، .ِ أك البحثالٌصرفيعفجممة فمثبل: طرؽالبحثبداللة، البرنامجبتعٌدد يمتاز

 البحثعفأحدركاةالحديثأكصفتو،....
فيبعضأك .ّ يقٌدـخدماتإحصائٌية،حيثيمكفالٌتعرؼعمىعدداألحاديثلكٌؿراكو

 كٌؿالكتب.
كـالبرنامجبتخريجوتخريجافيق،فيمكفتحميؿممؼأحاديث،خريجاآلليـخدمةالتٌيقدٌ .ْ

 مبل.كا
  ٌمكقع جامع الحديث الٌنبكم:ة استخراج األمثمة الٌسياقٌية مف شرح آلي 

( الٌصكرة ينظر الٌصرفي، البحث إمكانٌية مع بحثٌية أداة عمى المكقع (،ِ-ٔيحتكم
كاجيةالمكقع.

                                                           

"، المكقعينظر:(ُ) عمىالٌرابط:الٌرسمي لشركة "ركاية إيجيكـك
http://rewayaegycom.com/rewaya_aboutus.html 

http://rewayaegycom.com/rewaya_aboutus.html
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(ِ-ٌٔصكرة)ال

ذاماأردن (االبحثعفالفعؿكا  تظيرلنابحث صرفي؛نقكـباختيارأيقكنة")أىفىؿى ـٌ "،ث
فنكتبفي" فيالمكقع؛ الكتبالمتكٌفرة الفعؿكممة البحثقائمة المنسدلة)أىفىؿ(" ،كمفالقائمة

" نختار أسفؿ فياسـ الكتابإلى مكٌضح ىك كما فييا، البحث نريد اٌلتي الكتب نحٌدد ـٌ ث ،"
(.ِ-ٕالٌصكرة)
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(ِ-ٕالٌصكرة)

(كبعدقيامنابعممٌيةالبحثالٌسابقة،تعرضلناالٌنتائجمكاضعكركدالفعؿ ،في)أىفىؿى
ـٌتحديدىما،فنبلحظالٌنتائجاٌلتيظيرتلنافيالٌصكرة) (.ِ-ٖ"الٌصحيحيف"الٌمذيفت

(ِ-ٖالٌصكرة)

(بمعنىأٌفالفعؿ "،فيحيفلكبحثناال تكجد نتائجنتالٌنتيجة"لـيردفيالٌصحيحيف،فكا)أىفىؿى
(عفكممةأخرل،مثؿ:الفعؿ "،ستككفبي داكدسنف أ،كأضفناكتباأخرل،مثبل:كتاب")أىًفؾى

(.ِ-ٗالٌنتائجمختمفة.ينظرالٌصكرة)
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(ِ-ٗالٌصكرة)

((،حيثكردذكرالفعؿِكمانبلحظأٌفعددنتائجالبحث،ىي:) حفيصحي)أىًفؾى
البخارممٌرة،كفيسنفأبيداكدمٌرة،كماىككاضحفيالٌصكرةالٌسابقة.

 مكس المعاني، كمكقع معاجـ الٌمغة:مكقعي قامف استخراج األمثمة الٌسياقٌية  -رابعا

كقدسبؽالحديثعنيمافيمكضعسابؽبالتٌفصيؿ.كبٌيناالمحتكلالٌمغكماٌلذميتكٌفر
يلذكرىمامٌرةأخرل.فيكبلالمكقعيف؛فبلداع

 مف المعاجـ المطبكعة:استخراج األمثمة الٌسياقٌية  -خامسا

المختمفة، المعاجـ مف عدد عمى الٌسياقٌية األمثمة مراجع اعتماد في اختيارنا كقع لقد
كىي:

 بالٌشكاىدالمختمفةكالمتنٌكعة.ؿ"عميالقاسمي"؛كىكمعجـغنٌيمعجـ االستشيادات -
ؿ"أحمدمختارعمر"؛كىكمعجـقٌيـ،احتكلعمىالكثيرعربٌية المعاصرةمعجـ الٌمغة ال -

 مفالٌشكاىداٌلتيتناكلتألفاظالٌمغةالعربٌيةالمعاصرة.
 استعماليا.؛حيثبٌيفلنامعانياألفعاؿكأكجومعجـ أٌميات األفعاؿ -
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دره،كيبٌيفٌيفمصا،كىكمعجـمعاصر،يضبطعيفالفعؿالٌثبلثي،كيعمعجـ عيف الفعؿ -
 المصدرأكسياؽاالستعماؿ.باختبلؼاختبلؼمعانيو،كذلؾباختبلؼحركةالعيفأك

لمعجمي - اختيارنا لساف العربأٌما يعٌدافمفأضخـمكسكعاتكتاج العركس، فؤلٌنيما ؛
أىـٌ مف أٌنيما كما المتنٌكعة، بالٌشكاىد غنٌياف فيما إلينا؛ كصمت اٌلتي العربٌية المعاجـ

بأمحاؿمفاألحكاؿناٌننااليمكن.كىنايجدربناالقكؿ:إالعربيٌدرالٌتراثالٌمغكمٌمصا
فيكجميسنااالستغناءعفالكتابالكرقي؛كسائؿالتٌقنٌيةكاختمفتكتطٌكرتميماتعٌددتال

)غىرىفعندبحثيعفمثامكاف،كفيأٌمكقت.فيكؿٌ (،فمـؿسياقيلمعنىالفعؿأىفىؿى بى
أفعدتإلىأمٌهفيأجد كافمٌنيإاٌل الٌمغكٌية.فما معجـ،أكمكقعمختٌصبالمعاجـ

تىٍأفيؿي كى تىٍأًفؿي معجـلسافالعرب؛فيكاٌلذمأكردالمعنى،كسياقالو،فجاءفيو"كأىفىمىتالش ٍمسي
بىت" أىٍفبلنكأيفيكالن:غىرى
(ُ).

المعجـ؛إنجازفيالمعتمدةالٌسياقٌيةمثمةاألمراجعبتعٌددالٌمغكٌيةالمعارؼتتٌنكعكبيذا
.(ِ)المكثكقةاإللكتركنٌيةكالمكاقع،المختٌصةالبحثكمحٌركاتالكرقٌية،المعاجـمففجاءت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُِ/ُُ:(لسافالعربُ)
(ِ كاف بعناية فائقةإٌف اختيارنا ليذه المكاقع ( قمنا كقد لممصادرالكرقٌية، كمطابقتيا لجدٌيتيا بالٌتكاصؿمع؛

 اٌلذيفمسؤكلييا بحكسبة مكانٌيةأقامكا كا  مفجٌدٌيةعمميـ، لمٌتأكد كفؽمعاييرأكاديمٌية؛ الٌمغكٌية مياتالمعاجـ
 الفصؿاألٌكؿ.ييا.ينظر:المبحثالٌرابعمفعماالعتماد
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 المبحث الرٌابع

 تكظيؼ المعجـ في مشاريع الحكسبة

ةالمتكٌفرة؛أمقاعدةبياناتجاىزةبعٌدةطرؽتطبيقٌية،تبلئـطبيعةالمادٌيمكفحكسبة
ـٌتكظيفيافيالبرامجالحاسكبٌية.كسنكردىناالٌطرؽالممكنةلتكظيؼقاعدةالبياناتالمعجمٌية ليت
فيالٌمغة المجٌردة الٌثبلثٌية المحكسبلمعانياألفعاؿ بياناتالمعجـ كىيقاعدة لدينا. المنجزة

 لممعجـ، كقبؿأفنتحٌدثعفالبياناتالمتكٌفرة مفإعطاءتعريؼمختصرالعربٌية، لنا البٌد
ـٌنكٌضحأىـمزاياىذاالمعجـ. بالمعجـ،كمفث

 ٌية المجٌردة في الٌمغة العربٌية:األفعاؿ الٌثالثمعاني تعريؼ معجـ  -

ىكمعجـلغكٌمعاـ،أحادمالٌمغة،يختٌصباألفعاؿالٌثبلثٌيةالمجٌردة،متكٌسطالحجـ.
كالمثٌقفيف الٌطبٌلب، عاٌمة مدٌرسييا،يفيد مف العربٌية بالٌمغة كالميتٌميف كالٌشعراء، كالكتٌاب، ،

كمتعمِّمييا،كمحٌبيياأيضا.

 أىـٌ مزايا المعجـ: -
 محكـالتٌبكيب،كاضحاألسمكب. 
 .متعٌددالمعاني،حسبماكردتفيأمياتالمعاجـمفأقدمياألحدثيا 
 ًنٌيباألمثمةالٌسياقٌيةالمختمفةكاٌلتيتمٌثؿالك  اقعالٌمغكم.غى
 .مضبكطضبطانصرفٌيانتاٌمان،بحيثيفيدالٌناطقيفبغيرالعربٌية 
 يعتمدفيعرضالمعمكماتعمىبرنامجحاسكبي،كبالتٌالييكٌفربعضاإلمكانٌياتاٌلتي

مفخبلليايستطيعالمستخدـالٌتحكـبعرضالمعمكماتاٌلتييبحثعنيا،حسبالمرجع
 يختار كأف يريده، )اٌلذم فعؿ معنى كجوماالمستخدـ عمى العرب لساف معجـ مف )

 إضافةإلىإمكانٌيةالٌتحكـفيألكافكأحجاـالخطكط،كأنكاعيا.الٌتحديد،
 ،يسٌيؿعممٌيةتحديثوبشكؿمستمٌر يحتكمعمىقكاعدمعطياتلغكٌيةمستقٌمةعنو،مٌما

 مةالٌسياقٌيةالمستحدثة.إضافةإلىمايمكفإضافتومفالمفردات،كالمعاني،كاألمث
 .سيؿالٌتعامؿ،سريعاألداء،يمكفتشغيموعمىمختمؼاألنظمةالحاسكبٌية 
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 إمكانٌيةإعدادنسختطبيقٌيةمختمفة،صغيرةالحجـ،خفيفةالكزف؛لتبلئـتطبيقاتاألجيزة
المحمكلة،الٌمكحٌيةمنيا،كأجيزةاليكاتؼالٌذكٌية،كغيرىا.

 استعراضأىـٌ فيكبعد تساىـ اٌلتي الٌطرؽ أىـ عف الحديث يمكننا معجمنا، مزايا
تكظيؼىذاالمعجـفيمشاريعالحكسبةالممكنة،مفخبلؿإعدادالبرامجكقكاعدالبياناتاٌلتي

يمكفاستغبلليافيعٌدةمشاريعفيمابعد.

بلثيالمجٌرد،الفعؿالثٌمقٌسمة عمى الٌنحك اآلتي:كيحتكممعجمناعمىالبياناتالتٌالية،
نكعالفعؿمفحيثالٌتعدمكالٌمزكـ،كعددالمعاني ـٌ ككزفصيغتي)الماضيكالمضارع(منو،ث
األمثمة ىذه مراجع ثـٌ الٌسياقٌية، كاألمثمة المعنى، كمراجع الفعؿ، كمعاني كالمغايرة(، )الممكنة

الٌسياقٌية.

ـبعٌدةتطبيقات؛عمماأٌفتكظيؼكبذلؾيمكنناتكظيؼىذهالبياناتالمعمكماتٌيةلممعج
المثاؿ عمىسبيؿ حيثيمكننا تطبيؽ، المعمكماتيككفحسباليدؼالمطمكبمفكٌؿ ىذه
االقتصارعمىمعانياألفعاؿفقط،أكالمعانيكالٌسياقاتمعا،أكالفعؿككزنو،أكالفعؿكنكعو

إلىغيرذلؾمفالٌتطبيقات ... مفكٌؿمفحيثالٌتعٌدمكالٌمزكـ، كحسباألىداؼالمرجٌكة
تطبيؽ.

 طرؽ تكظيؼ قاعدة بيانات المعجـ في مشاريع الحكسبة: -
 المباشر ىكاالستعماؿ المحكسبكما المعجـ طبع حيثيمكننا المستخدميف، ًقبىؿ مف

مف يككفمرجعا كعميو، كحقكؽمحفكظة؛ معتمد، كينشربتسجيؿرسمٌي كرقٌية، بنسخة
 مختٌصةبمعانياألفعاؿ.المراجعالمعجمٌيةال

 لدينا يصبح كبالتٌالي العربٌية، الٌمغة تطبيقاتحكسبة في المعجـ بيانات قاعدة استغبلؿ
 طيؼكاسعمفاالستخدامات،مفبينيا:

فٌعالةلٌمغةالعربٌية .أ لبناءأنطكلكجيا بياناتالمعجـ يمٌكفالحاسكبٌييفمفاستغبلؿقاعدة
 فاىيـ.تعتمدعمىمعاجـالمعانيكالم
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يمٌكفالحاسكبٌييفأيضامفدمجالمعجـ،بعدإعادةصياغتوكتنسيقو،فيبيئةلتحرير .ب
كمعالجةالٌنصكصبالٌمغةالعربٌية،حيثسيككفمصدراحيكٌيالممستخدـاٌلذمسيساعده

 عمىتحريرنصكصو،كدعموبالمعانيكاألفكارالبٌلزمةلذلؾ.
لىالعربٌية.إمكانٌيةاستغبلؿالمعجـبدمجوضمف .ت  نظاـلمٌترجمةاآللٌيةمفكا 

 
 الكٌفيةبكاٌفة إعدادتطبيقاتسيمةاالستخداـ،صغيرةالحجـ،كخفيفةالكزفتبلئـاألجيزة

( الٌمكحٌية األجيزة مثؿ: مكانٌياتيا، كا  كأجيزةipad, Samsung Tablets)أنكاعيا ،
( الٌذكٌية اiphone, Samsung Galaxyاليكاتؼ كاألجيزة المحمكلة(، لحاسكبٌية

(Laptop.كغيرىا،) 
 تكظيؼبياناتالمعجـبعدإعادةترتيبياكتنسيقيا؛لتبلئـالبرامجالٌترفييٌية،مثؿ:األلعاب

انتقاؿالمستخدـمفمرحمةسيمةإلىمرحمة ـٌ الٌمغكٌية،كالكمماتالمتقاطعةمثبل،بحيثيت
 أصعب.

 ثؿ:إيجادالبدائؿالممكنةلمعانياألفعاؿفييمكفتكظيؼالمعجـفيبرامجتعميمٌية،م
 مختمؼسياقاتياالٌمغكٌيةالمستعممة.

 ٌـ يت كعميو، اإللكتركنٌية، الٌشبكة عمى متاحا يككف لممعرفة(، )منتدل خاٌص مكقع إنشاء
 تكظيؼقاعدةمعطياتالمعجـفيو،معإمكانٌيةمكائمةالمكقعلمٌنطؽالٌصكتياآللي.

 اناتالمعجـلممعاقيفبصريا،لفئةالٌطبٌلبعمىسبيؿالمثاؿالالحصر.مكاءمةقاعدةبي 
 تييئةبرامجخاٌصةتقكـبعرضالبياناتبشكؿميٌسريساىـفيمساعدةالٌشعراءكاألدباء؛

 إليجادالمفرداتكالمعانياٌلتييبحثكفعنيا.
 المعاق فئة ناطؽيخدـ مكقع كذلؾبإنشاء البيانات؛ ذلؾاستغبلؿقاعدة ـٌ كيت يفبصرٌيا،

بدمجبرنامجناطؽلٌمغةالمدخمة.
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 بعض المؤٌسسات العمالقة اٌلتي تيتـ بالمكارد الٌمسانٌية المحكسبة: -

 ،مٌمانوالكثيركفمفأبناءالٌمغةالعربٌيةلٌمغةالعربٌية،األمراٌلذميغيبعحكسبةاإٌف
جدكل فما لغتيـ. بحٌؽ منيـ فاجعان تقصيران الٌدراساتالٌنظرٌيةدكفتطبيؽعمميمحكسبيعٌد

يخدـلغتناالمقٌدسة،ككـمفىذهالٌدراساتطيالٌرفكؼ،يعتميياالغبارفيالمكتباتالعربٌية.

األمر؟؟ ىذا فمتىيعيالعربمدلحيكٌية العربٌية؛ الٌمغة مفييتٌمكفبحكسبة قميمكفىـ
راثالٌمغكمبتقنٌيةعاليةكمعاصرة؟؟لماذاالنساىـفيإعادةىيكمةكتنسيؽالتٌ

سبؽ مف فنستفيد كالمؤٌسسات؛ لبعضالٌشركات الٌناجحة بعضالٌتجارب ىنا كنذكر
لمكاليات التٌابعة الٌمسانٌية المكارد اٌتحاد ىيئة مف كٌؿ عمى اختيارنا ككقع كخبلصتيا. الٌتجربة

الٌمس لممكارد األكربٌية كالجمعٌية األمريكٌية، كمكتبتنسيؽالمٌتحدة األكركٌبي، لبلٌتحاد التٌابعة انٌية
الٌتعريببالٌرباطالتٌابعلؤللكسك.

 .(ُ)(Linguistics Data Consortium- LDC) اٌتحاد المكارد الٌمسانٌية ىيئة .ُ

كالمكتباتالجامعاتمفمفتكحةمجمكعةىك،(LDC)ةغكيٌالمٌالمكاردحاداتٌإفٌ
البياناتنقصلمعالجةـ،ُِٗٗعاـفيمتتشكٌة،حككميٌالاألبحاثكمختبراتركاتكالشٌ
المكاردكتييئةبجمعتتكٌفؿفيي؛ةالطبيعيٌغاتالمٌحكسبةفيقنيةالتٌالبحكثتكاجوتيالٌةمٌالمي

.الطبيعيةالٌمغاتحكسبةميداففيلمعامميفإلتاحتيا؛المحكسبة-صكتٌيةأكنٌصٌية–الٌمسانٌية
.ةاألمريكيٌحدةالمتٌبالكالياتبنسمفانياجامعةاتستضيفيالييئةكىذه

ـٌبيعيابمبالغطائمة كميٌمةىذهالييئةتكفيرالمكاردالٌمسانٌيةالمحكسبةلجميعالٌمغات،كمفث
 حاسكبٌية. فيمشاريع بتكظيفيا ـٌ ييت بإتاحةيفالمختصٌاألعضاءبفضؿالييئةتقكـكمالمف

.ةسانيٌالمٌالمكاردىذهمعالجةمففكٌتمالتيةالحاسكبيٌاألدكاتبعض



                                                           

:عمىالٌرابط، ىيئة اٌتحاد المكارد الٌمسانٌية مكقعينظر:(ُ)
https://www.ldc.upenn.edu/ 

https://www.ldc.upenn.edu/
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 ELRA -European Languageالجمعٌية األكركبٌية لممكارد الٌمسانٌية ) .ِ

Resources Association)(ُ). 

تحقيؽأجؿمف.بيعيةالطٌغاتالمٌكتقييـليندسةزمةالبٌلةغكيٌالمٌالمكاردبتكفيرتقكـىيئةىي
كتكزيعياالمحكسبةالمسانيةالمكاردكتحسيفكتكحيد،تييئة،كبجمع،(ELRA)تقكـاليدؼ،ىذا
حمبلتلتنفيذزمةبٌلالةحتيٌالتٌالبنياتبدعـتقكـكما،(ِ)(ELDA)التجاريةككالتياطريؽعف
كمعاجـكمنطكقة،ةنصيٌةلغكيٌمتكفمفةسانيٌالمٌبالمكاردالخاٌصالعمميالحقؿتقييـ

 .كمكسكعات

 .(ّ)(لأللكسك ابعالتٌ ) بالٌرباط ريبالٌتع تنسيؽ مكتب .ّ

 كيعٌدمكتبتنسيؽالٌتعريببالٌرباطإحدلىيئاتالمنظمةالعربٌيةلمٌتربيةكالثٌقافةكالعمـك
(ALECSOلمٌترجمة العربي المعيد أيضا لممنظمة التٌابعة الييئات كمف تكنس، في كمقٌرىا )

جمعمكتبتنسيؽالٌتعريببالٌرباطفيدكرؿبالجزائر،كالمجمسالٌدكليلمعربٌيةببيركت،كيتمثٌ
بفيالعالـالعربيالمعاجـكالقكاميساٌلتيتنتجيامجامعالٌمغةالعربٌيةكؿٌ تقـك ـٌ إعادةىيكمتيا،ث

.انكحاسكبيٌانكنشرىاكرقيٌ

بيف مف كيككف فيو، كيمضي إاٌل سبيبلن يترؾ ال العربٌية الٌمغة لخدمة المتحٌمس إٌف
فكالمنجزيف،لكفسرعافماتحبطوأحياناخمكؿبعضالمؤٌسساتالعربٌية،بالٌرغـمفالميتٌمي

"قصٌدتمكتبتنسيؽالٌتعريب اليادمشريفيقاؿ: الٌدكتكر مع كفيمقابمة أىدافيا. ضخامة
بالٌرباطمٌرتيف،ككٌميأسؼأٌنيكجدتوفيالمرتيفمغمؽ".

 

 

                                                           

،عمىالٌرابط:الجمعٌية األكركبٌية لممكارد الٌمسانٌية مكقعينظر:(ُ)
http://www.elra.info/ 

،كاالختصارىكؿ:"الجمعٌية األكركبٌية لمبيانات الٌمسانٌية"ااالختصار،(كيقصدبيذِ)
European Language Data Association 

،عمىالٌرابط:المنٌظمة العربٌية لمٌتربية كالٌثقافة كالعمـك مكقعينظر:(ّ)
http://www.arabization.org.ma/ 

http://www.elra.info/
http://www.arabization.org.ma/
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الث
 
 الفصل الث

 "احملىسب"مقتطفاث من املعجم 

 

 أو ال

ىلّبرانمجّاملعجمّاحملوسب ّمدخلّا 

 ثانيا

دةّيفّالل غةّالعربي ة،ّّمعاينّأ لي ةّاس تخدامّبرانمجّمعجم ال فعالّالث الجي ةّاجملر 

ور. ّرشحاّابلص 

 ثالثا

ّمقتطفاتّمنّاملعجمّاحملوسب

ّ

ّ
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 مدخؿ إلى برنامج المعجـ المحكسب: -أٌكال 

،يمٌثؿالمستكلالٌتطبيقيلممعجـ؛حيثٌيةالمحكسببرنامجمعجـمعانياألفعاؿالٌثبلث
مفاألبكاب يقابمو بما ترميزه ـٌ ت المحكسبعمىتعكيضما البرنامجالحاسكبيلممعجـ يعمؿ

ـٌذلؾكٌموعندعرضالٌنتائج. الٌسٌتةألكزافالفعؿ،كمراجعالمعنى،كمراجعسياقاتالمعنى؛يت

يففعبلمتنٌكعاحسبالٌترتيباأللفبائي؛حيثاخترنابدأناىذاالعمؿبإنجازسٌتةكخمس
المشركعبإنجازنسبةاألفعاؿ الٌمبنةاألكلىليذا مفكٌؿحرؼفعميف.كبذلؾنككفقدكضعنا
اٌلتيحٌددناىاحسبالكقتالمتاح؛كالٌسببيعكدإلىضخامةىذاالمشركعمقارنةبالمٌدةالمتاحة

المش أٌف بالمكاصفاتالمحٌددة،كبقٌيةاألفعاؿتككفقيدلنا؛كلكينثبتأيضا ركعيمكفإنجازه
ىك الٌزمف عامؿ أٌف لنعمـ بالٌتماـ؛ إنجازه مف يمٌكننا لممشركع الكافي الكقت فتكٌفر اإلنجاز؛

لنسخةالبرنامجمصداقٌية الٌتقعيد الٌنظرمالفاصؿفيقضٌيةاإلنجاز.كماسيتـٌعرضويبرىفلنا
دٌلمناعمىالٌتجريبٌية؛ب ـٌ عدأفقمنابإعطاءكٌؿالمكاصفاتالٌنظرٌيةلمشركعالمعجـالمحكسبث

صٌحةماقمنابوبإنجازىذاالجزءاليسيرمفالٌنسخةالٌتطبيقٌيةالٌتجريبٌيةلممعجـالمحكسب.كقد
ٌردة في الٌمغة األفعاؿ الٌثالثٌية المج معاني برنامج معجـكسمناىذاالبرنامجبعنكافالٌرسالةنفسو"

".العربٌية

 ي الٌمغة العربٌية، األفعاؿ الٌثالثٌية المجٌردة فمعاني آلٌية استخداـ برنامج معجـ  -ثانيا
 شرحا بالٌصكر:

الخطكاتالتٌاليةتبٌيفلناكيفٌيةاستخداـبرنامجالمعجـالمحكسبمفخبلؿالبحثعف
(.بىىأى (،مثبل:معنىالفعؿ)مامعانيفعؿ)

(:ّ-ُلمبرنامج،ينظر:الٌصكرة)الكاجية الٌرئيسٌيةبنبدأ
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 (3-2الّصورة )

 كبوالقكائـالفرعٌيةالتٌالية:"ممؼ"،  ىك:الخيار األٌكؿ في كاجية البرنامج،  -
 .تحميؿنتائجسابقة 
 .حفظالٌنتائجالحالٌية 
 .خركج

البحثكغبللولمبرنامجتخدـمفخبلؿاستتحٌصؿعميوالمسيماكؿٌأٌفتائجكنقصدبالنٌ
ةحفظبلزمةأثناءجمسةعمؿمعٌينة.فإتاحةإمكانيٌالٌ(ُ)كاإلحصاءاتاألفعاؿكالمعانيفيوعف

الككردتييحصالبياناتالٌ مفالبرنامجفيممؼبصيغة المستخدـ ىيميزة-مثبل–ؿعمييا
البرنامج يتمٌتعبيا الفيي،كبيرة المستخدـعمىتكظيؼىذه كتطبيقاتنٌتساعد تائجفيمياـ

أخرل.

 

 

                                                           

فيعمىقاعدةبياناتالمعجـىيقيداإلنجاز،كلفتككفجاىزةإاٌلءاتإمكانيةإجراءمختمؼاإلحصاإفٌ(ُ)
 ة.يائيٌسخةالنٌالنٌ
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 (.ّ-ِالٌصكرة) ينظر:قائمة األفعاؿ،  الخيارالثٌاني، -

(ّ-ِالٌصكرة)

(.ّ-ّالٌصكرة:)ينظر:،قائمة المعانيالخيارالثٌالث، -

(ّ-ّالٌصكرة)
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(.ّ-ْالٌصكرة)ينظر:،البحث عف الفعؿالخيارالٌرابع، -

ؿعمىالئحةلميختمؼالمعانيالممكنةلمفعؿ،فيتحصٌ؛ييدخؿالمستخدـالفعؿالمحٌدد
(.أىبىى):فمثبلالفعؿ

 

(ّ-ْالٌصكرة)

أىبىى الشيءى: كرىو كلـ عندمانختارمعنىمفمعانيالفعؿالمعركضة،مثبلالمعنى:
و  الية:تيجةالتٌحصؿعمىالنٌن؛يىٍرضى
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 (ّ-ٓالٌصكرة )

(.ّ-ٔالٌصكرة)ينظر:،البحث عف المعنى،الخيارالخامس -

تيتؤٌدممعنىمتقارب،كىييمكفلممستخدـ،أفيحتاجإلىتحديدالفعؿأكاألفعاؿالٌ
رادؼ،فعمىوبحثفيالتٌاليككأنٌةلمبحثعفالمعانيانطبلقامفالفعؿ،كبالتٌةالعكسيٌالعمميٌ

:سبيؿالمثاؿ

ٍرب)معنىتيتؤدماألفعاؿالثبلثيةالمجٌردةالٌنريدالبحثعفكؿٌ أكالمفاىيـ(الضى
:المقاربةلو،فنحصؿعمىمايمي
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(ّ-ٔالٌصكرة)                                              

 

أكأمفعؿآخر(،بىرىضى)فيكاقعاألمر،قائمةالمعانيالمقاربةلمفيكـالفعؿالمحٌدد
،اليةفقطقدحصمناعمىالمعانيالتٌف؛قاعدةبياناتالمعجـىيطكيمة،لكفبسببعدـاكتماؿ

(.(:ّ-ُينظرالجدكؿ) رىبى المعاني المقاربة لمفيـك الفعؿ )ضى
 

رىبى )المعاني المقاربة لمفيكـ الفعؿ  الفعؿ  (ضى
مىدى مىدىه:أصابجمدهجى  جى

مىدىهبالسكطأكبالجمد:ضربوبو   جى
مىدىٍتويالحٌية:لدغتو   جى

بىطى  انضربضٍربانشديدخى
بيده:ضرباألىرضبيا  بىطىالبعيري  خى

بسيفو:جمدىىـ  بىطىالقكـى  خى
  قيامنياليىٍعًمفىيااإًلبؿى بيابالعصاكنفىضكرى بىطىالشجرةبالعىصا:شٌدىاثـضرى خى
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 كاب كالدٌ
بىطىالشيءى:كًطئىويكطئاشديدا   خى
بىطىالبابأكعمىالباب:دؽ   خى

 وبرجموركمو:ضرب رىكىؿى
فىعى  صفعو:ضربقفاهأككجيوأكبدنوبكٌفومبسكطة صى
 لسعتوالعقربأكالحيةأكنحكىما:لدغتو لىسىعى
ـى  لطمو:ضربخدهأكصفحةجسدهبباطفكفو لىطى
مؤٌخرىاأكجنبيابالمنخاسلتنشىط نىخىسى نىٍخسنا:طعفى ي الد ابةىنىخسى  نىخسى
سىيابشيءميذب بالط رىًؼيستحثُّيانكزالد اب ةنى نىكىزى  ٍكزنا:نىخى

 نكزتوالحٌية:لسعتوبأنفيا 
وي  بىوي،دىفىعىوي،نىكىصى رى  نىكىزىهينىٍكزان:ضى
 نكىزخٍصمنا:ضربىوبشيءحادٌ 

 

، خبط، جمد)ةالمجٌردةالتينتجتعفالبحثعفمعنىالضرب:بلثيٌأمأٌفاألفعاؿالثٌ
الفعؿ(،نكز ،نخس ،لطـ، لسع ،صفع، ركؿ رىبى )ىيمعانيمقاربةلمفيـك .(ضى

 مقتطفات مف المعجـ المحكسب: -اثالث 

نعرض يمي المختارةكفيما األفعاؿ عف عبارة كىي المحكسب، المعجـ مقتطفاتمف
استقيناىا، كبعضالٌسياقاتاٌلتي كمعانييا مف: كؿ نرمز أٌننا الكزف، كمراجع المعنى، عمما

،كمامٌربنافيالفصكؿالٌسابقة.ٌسياؽكمراجع ال

 ترميز الكزف: -

أكزافالفعؿفيصيغتيالماضيكالمضارعسٌتةأكزاف،كسنرمزلكٌؿمنيامايمي،ينظر
أكزاف الفعؿ الٌثالثي المجٌرد، صيغة الماضي مع المضارع.(:ّ-ِالجدكؿ)

كزف الفعؿرمز الكزف
ؿعًيىفٍ-ؿىعىفى ُ
ؿعييىفٍ-ؿىعىفى ِ
ؿعىيىفٍ-ؿىعىفى ّ
ؿعىيىفٍ-ؿىعًفى ْ
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ؿعًيىفٍ-ؿىعًفى ٓ
ؿعييىفٍ-ؿىعيفى ٔ

 
 ترميز مراجع المعنى: -

 ـٌ كيت األحدث، إلى األقدـ مف الٌزمني ترتيبيا حسب المعنى مراجع ترميز ـٌ تثبيت يت
المعنى الجدكؿ ينظر الٌترتيب، تيبا مراجع معاني األفعاؿ مرتٌبة تر (:ّ-ّ)لمفعؿحسبىذا
 زمنٌيا.

 مرجع المعنى رقمو
العيف،لمخميؿ ُ
كتاباألفعاؿ،لمٌسرقسطي ِ
مختارالٌصحاح،لمرازم ّ
لسافالعرب،البفمنظكر ْ
المصباحالمنير،لمفيكمي ٓ
،لمفيركزأبادمالمحيطالقامكس ٔ
تاجالعركس،لمٌزبيدم ٕ
الكسيط،مجمعالٌمغةالعربٌيةبمصر ٖ
(،ألحمدمختارعمرPDFٌمغةالعربٌيةالمعاصرة)معجـال ٗ
تعٌدماألفعاؿ،ألنطكفقيقانكالمتقف،معجـ َُ
أٌمياتاألفعاؿ،ألحمدبكير ُُ
عيفالفعؿ،لجكزيؼالياسكآخركف ُِ

 

فيسطركاحد،ككذلؾفعمنافيبدمجمااتٌفؽمنياقمنامعانياألفعاؿعنداستخراجنا
مثؿ:-كماسيأتي–العطؼ)ك(بيفالمصدركاآلخربإضافةحرؼمعنالياكيككفجمصادرىا؛

مىات" ذىٍأفىانان: "ذىأىؼى القامكسالمحيط مىات"(ُ)في ذىأىفىانان: كى ذىٍأفان "ذىأىؼى الكسيط كفي فنقكؿ:(ِ)، ،
ذىأىفىانان:مىات. ذىٍأفىانانكى ذىٍأفانكى ذىأىؼى

                                                           

 .ْٖٓ(القامكسالمحيط:ُ)
 .ُّٗ(الكسيط:ِ)



 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ُٖٓ 
 

فاشتمؿالمعنىعمىأكثرمفكممةند مجيا؛فنكتباإلشارة)/(؛لبيافجكازىا؛كألاٌلكا 
ًلقىًتٍيًمًو" فه فيبلى نثقؿالقائمة،مثؿ:فيالعيف"ثىأىرى
ًبالقىًتٍيًؿ"(ُ) كى القىًتٍيؿى ،(ِ)،كفيمختارالٌصحاح"ثىأىرى

قىاًتمىوي.ك قىتىؿى ثيٍؤرىةن: كى ثىٍأران /ًبالقىًتٍيًؿ ًلقىًتٍيًمًو/القىًتٍيؿى فه فنقكؿ:فيبلى ثىأىرى ، القىًتٍيؿى ثىأىرى ًلقىًتٍيًمًو، ثىأىرى نعنيبيا:
ثىأىرىهي" ًبًوكى ًبالقىًتٍيًؿ.ككذلؾمثؿ:فيالٌمساف"ثىأىرى
ًبًو"(ّ) كى القىًتٍيؿى ،كفيالكسيط"ثىأىرى

،فنقكؿكما(ْ)
بً )قي/ًبًو(،كنعنيبيا:ثىأىرىهي،كثىأىرى ًو.سيأتيمكٌضحانفيجدكؿحرؼالثٌاء:ثىأىرى

أيضانفيحاؿكركدنفسالمعنىفيأكثرمفمرجعنقكـبدمجرمكزمراجعالمعاني
ًفٍي سىارى تىبىاعىةن: كى تىبىاعان كى كتيبيٍكعان تىبىعان الش ٍيءى تىًبعى مثؿ: بحرؼالعطؼ)ك(، مفخبلؿربطيا

ًدفىوي،كنكتبفيمرجعالمعنى:) (،كنعنيبذلؾ:ىذهالمعانيُِكٗكٖكٕكًْإٍثًرًه/أىثىًرًهكىًاٍقتىفىاه،رى
(،كالمرجعٖ(،كالمرجعاٌلذمرمزه)ٕ(،كالمرجعاٌلذمرمزه)ْكردتفيالمرجعاٌلذمرمزه)

(.ُِ(،كالمرجعاٌلذمرمزه)ٗاٌلذمرمزه)

 ترميز مراجع سياقات معاني األفعاؿ: -

تشتمؿعمىمكاقععمراجعسياقاتمعانياألفعاؿالمعتمدةفيمعجمناىذا،حيثتتنكٌ
بحث،كمعاجـمكسكعٌية،كقدقمنابترميزىذهالمراجعال،كمحٌركاتكالمدٌكناتالٌنصٌيةإلكتركنٌية

مراجع سياقات معاني األفعاؿ كترميزىا.(:ّ-ْدكفترتيبمحٌدد،ينظرالجدكؿ)

 مرجع األمثمة الٌسياقٌية رقمو
مكقعاألكفى ُ

محٌرؾبحثفيالقرآفالكريـ
http://www.alawfa.com/

 
مكقعالجامعلمحديثالٌنبكم ِ

أدٌؽكأعظـمكسكعةلكتبالٌسٌنةالمطبكعة
http://www.sonnaonline.com/SearchSarfi.aspx

 

                                                           

 .ُٓٗ/ُ(العيف:ُ)
 .ٕٓ(مختارالٌصحاح:ِ)
 .ُُّ/ْ(لسافالعرب:ّ)
 .ٔٗ(الكسيط:ْ)

http://www.alawfa.com/
http://www.sonnaonline.com/SearchSarfi.aspx
http://www.sonnaonline.com/SearchSarfi.aspx


 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ُٓٗ 
 

بٌيةمكقعالمدٌكنةالعر ّ
كالٌتقنية المدٌكنةالٌمغكٌيةالعربٌيةلمدينةالممؾعبدالعزيزلمعمـك

http://www.kacstac.org.sa/Pages/Search.aspx
 

مكقعقامكسالمعانياإللكتركني ْ
//www.almaany.comhttp:/

 
مكقعمعاجـالٌمغةاإللكتركني ٓ

http://www.maajim.com/
 

 معجـاالستشيادات،لعميالقاسمي ٔ
 معجـالٌمغةالعربٌيةالمعاصرة ٕ
 معجـأٌمياتاألفعاؿ ٖ
 معجـعيفالفعؿ ٗ
 معجـلسافالعرب َُ
 العركسمعجـتاج ُُ



عنداستخراجاألمثمةالٌسياقٌيةمفالمراجعالٌسابؽذكرىا،لـنت بعترتيبانمعٌينانفيمايخٌص
نفسو لمفعؿ المعنى سياؽ فأثبتنا أيدينا؛ بيف منيا كقع حسبما بؿ األفعاؿ، سياقاتمعاني

الفعؿنفسوفيالٌزمفالمضارعأك فقطإيراد كيمكننا زيادة، دكنما إلىمجٌردا األمرأكمسندان
نثبتو،كالنمتفتلمفعؿالمزيدمنوعممانأٌفزيادةمبنىالكممةيؤٌدمإلىزيادةفي ـٌ الٌضمائر،ث

معنىالكممة.

لؤلفعاؿ األفعاأللفبائيحسبترتيبياكسيككفعرضنا اؿعمىشكؿجدكؿالمعركؼ،
لممعنى مفمراجع اعتماده ـٌ ت كحسبما سابقان، ذكرنا نعثرعمىكما كفيحاؿلـ كسياقاتو،

سياؽيخدـمعنىمعينانلمفعؿتركنامكانوفارغا؛ليدٌؿعمىذلؾ.

ليا؛كألٌف كقدكضعنافيخانةرقـالفعؿإشارة)*(؛كذلؾلعدـاتٌباعناتسمسبلمعٌينا
المعجـالزاؿقيدالٌتحييف.



http://www.kacstac.org.sa/Pages/Search.aspx
http://www.kacstac.org.sa/Pages/Search.aspx
http://www.almaany.com/
http://www.maajim.com/


 

۱٦۰ 
 

 حرف األلف.): ٣-٥جدول ( .١

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم

   ١٢و٨و٧و٦ َرَماُه ِبهِ  :، َأْبئاً ُه ِبَسْهمٍ - ١ ُمَتَعدٍّ   َأَبأَ  ١

 َأَقاَم ِبِه َوَلْم َيْبَرْحه ُأُبْوًدا:بالمكان - ٥ ُمَتَعدٍّ  ٣و٢و١ َأَبدَ  ٢
و٨و٧و٤و٢

 ١٢و ١٠
  

  َالِزم   
َشتْ  :الَوْحُش  أو الَبِهْيَمُة، تِ -  َتَوحَّ

 َوَنَفَرتْ 
و٧و٥و٤و٢
٨ 

  

  َالِزم   
َش، َوِاْنَقَطَع َعِن  ُأُبْوًدا: َنَفَر َوَتَوحَّ
 النَّاسِ 

   ٨و٥

  َالِزم   
َنَفَرْت ِمَن اِإلْنِس  ِت الُوُحْوُش:-

 َفْهَي َأَواِبدْ 
٥   

 َأَتى ِبالَعِوْيِص ِفْي ِشْعِرهِ  الشَّاِعُر:  َالِزم   
و٩و٨و٧و٦

١٢ 
  

   ٨و٤ َتَوحََّش  :َأَبداً  الرجلُ  ٤ َالِزم  َأِبدَ  ٣

  ُمَتَعدٍّ    
َغِضَب َكَعِبد وَأِمد  :َعَلْيِه َأَبًدا-

 َوَوَبًدا َوَوَمًداوَوِبد وَوِمد، َعَبًدا َوَأَمًدا 
و٨و٧و٤و٢

١٢ 
  

   ٦ َغِضَب َوَتَوحَّْش   :َكَفِرحَ   َالِزم   
   ١٢ َأْقَفَر َوَأِلَفْتُه الُوُحْوُش  الَمَكاُن:  َالِزم   



 

۱٦۱ 
 

 حرف الباء.): ٣-٦جدول (. ٢

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم
ُقِطَع ِإَذا  الشَّيَء َبْترًا؛ َفاْنَبَتْر: ٦ ُمَتَعدٍّ  ٤و٢و١ َبَترَ  * 

 ِاْسُتْؤِصل
لن يخرج منها، أو أتوا به من ...  ٧و٤و٢و١

ما جبهة حرٍب تديم عرش طاغيٍة كلّ 
 ...رأسه ظهر له ألف رأس رَ تَ بَ 

٣ 

   ٧و٤و٣ َقَطَعُه َقْبَل اِإلْتَمام َبَتَرُه:  ُمَتَعدٍّ    
   ٤ َقَطَعَها َرِحَمُه َيْبُتُرَها َبْترًا:  ُمَتَعدٍّ    
صدام ألسنتهم  َترَ بَ  برنامج تأهيلي لمن ١٢و٨ َقَطَعُه َقْبَل َأْن ُيِتمَّهُ  الَعَمَل َوَنْحَوُه:  ُمَتَعدٍّ    

املي مدير د حاكم عباس الزّ وآذانهم وأكّ 
 ...عام الدائرة

٣ 

   ٨ َأْعَقَمهُ  اُهللا ُفَالنًا:  ُمَتَعدٍّ    
   ٩ َقَطَعُه َوِاْستَْأَصَلُه َوَنَزَعهُ  ُعْضوًا َوَنْحَوُه:  ُمَتَعدٍّ    
ِاْنَقَطَع َذَنُبُه؛  ُكلُّ ِذْي َذَنٍب َبَترًا َوُبْتَرًة: ٢ َالِزم ٤و٢و١ َبِترَ  *

 َفْهَو َأْبَترُ 
   ١٢و٨و٢

   ٢ ِاْنَقَطَع َعِقُبهُ  الرَُّجُل:  َالِزم   
 ِجْلُدُه أو َوْجُهُه َيْبُثُر َبْثرًا َوَبَثرًا َوُبُثْورًا: ١ َالِزم ٦و٢ َبَثرَ  *

 َخَرَج أو َظَهَر ِبِه ُخرَّاٌج ِصَغار
٨و٦و٥و٤و٣و١
 ١٢و

  

َظَهَرْت َعَلْيِه  ِجْلُد الشَّْخص َبَثرًا: ١ َالِزم ٤ َبِثرَ  *
ُحَبْيَبات َأْو ُقُرْوح ِبَها  َصِدْيْد َأْو َماء، 

 َأْو َخَرَجْت ِفْيِه َأْوَراٌم ِصَغارٌ 

 ٧ َوْجُه الَمِرْيض َبِثرَ  ٩و٢



۱٦۲ 
 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم
   ٧و٦ ِاْبَتَهرَ  ٣ َالِزم  َتَأرَ  *

  ُمَتَعدٍّ    
َداَوَم َعَلْيِه َبْعَد  َعَلى الَعَمِل َتْأرًا:

 ُفُتْورٍ 
   ١٢و٨

   ١٢و٨ َفْهَو َتاِئرٌ  ِاْنَتَهَرهُ  ُفَالنًا:  ُمَتَعدٍّ    
 ٢ جنازة فله قيراط (صحيح البخاري) َتِبعَ من  ١٢و٩و٨و٦و٥و١ َتَلْى، َوَلِحقَ  ١٧ ُمَتَعدٍّ  ٤ َتِبعَ  *

  َالِزم   
ِإَذا َمَشى َخْلَفُه  ُه َتَبعًا َوَتَباعًة:-

 َأْو َمرَّ ِبِه َفَمَضى َمَعهُ 
 ١٢و٧و٦و٥و٤و٣

الواحد ورعد بندر ومن  زاق عبدالرّ  يرانية، كيف نعذر مثال عبداإل... 
 ...ظام المباد بفحولة استثنائيةخطاهم الموحلة في تجميل جرائم النّ  تبع

٣ 

 ٧و٤ ِفْي اَألْفَعال الشَّيَء َتَبعًا َوَتَباعَا:-  ُمَتَعدٍّ    
 يخ المطيعين الشّ إ ة، و ره فقهاء الحنفيّ عابدين استنبطا الحكم مما قرّ 

ن إ ليه و إليه، من دون أن يشير إابن عابدين في جّل ما ذهب  تبع
 ...اختلف

٣ 

  ُمَتَعدٍّ    
الشَّْيَء َتَبعًا وتُُبْوعًا َوَتَباعًا 

َساَر ِفْي ِإْثِرِه/َأَثِرِه َوِاْقَتَفاه،  َوَتَباَعًة:
 َرِدَفهُ 

 ١٢و٩و٨و٧و٤و٢
حصار  ذلك من عَ بِ تَ  زداد تدهورا بعد حماقة دخول الكويت ومااو 

  ...دوليّ 
٣ 

   ٨ َطاَلَبُه ِبهِ  ُفَالنًا ِبَحقِِّه:  ُمَتَعدٍّ    

  ُمَتَعدٍّ    
َحَذا َحْذِوِه، َوِاْقَتَدى  الُمّصلِّْي اِإلَماَم:

 ِبهِ 
 ١ ٣٨ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهم"، الَبَقَرة/ َتِبعَ  "َفَمنْ  ٩و٨

ْيَح:-  ُمَتَعدٍّ      ٨ َماَلْت َمَعَها ْت اَألْغَصاُن الرِّ
مس الشّ  عَ بِ تَ ياء يموت إذا الضّ ، ويسبقنا للفناء العجلْ =ىة نتأنّ آه لو مرّ 
 ولم ينتشر في جميع السبلْ =في سيرها

٣ 

 ٩ َجَعَلُه ِفْي ِنَطاق َبَصِرهِ  ُفَالنًا/الشَّْيَء:  ُمَتَعدٍّ    
 عَ بِ تَ ه أنّ رقاوي. واعترف شادي عبد اهللا وحيد أبو مصعب الزّ رئيسه زعيم التّ 
 ...يقوم به"ة استمرت أسبوعا لتحضيره الرتكاب اعتداءات تدريبات مكثفّ 

٣ 

 ): حرف التّاء.٣-٧جدول (. ٣



۱٦۳ 
 

 

 ١٢و٩ ِاْنَقاَد َلَها اَألْهَواَء َوَغْيَرَها:  ُمَتَعدٍّ    
 فاء والهناء فيه. وٕاما هو رجلعادة، وال يعرف الصّ ة والسّ طعم المحبّ 

عاطفته فأطاعها، وأهمل سلطته فأضاعها، فعاش في داره عبدًا  عَ بِ تَ 
 ...رقيقا

٣ 

 ٩ ِاْلَتَزَم ِبَها التَّْعِلْيَماِت:  ُمَتَعدٍّ    
 عَ بِ تَ  واب. فمنخطأ فهمه فيها الصّ أليل او في مسألة لم يبلغه فيها الدّ 

رعية وزاغ عن جادة الحق كاليف الشّ ص من التّ خذ به تملّ أذلك و 
 ...وهو

٣ 

 ١٠ َجرَّ َذِلَك ِمْن َفَواِجعٍ  َذِلَك ِمْن َمآٍس:  ُمَتَعدٍّ    
إلى أحياء  تي تسببت في هجرة البعض من الحيّ أخرى القرود الّ 

 ذلك من انخفاض في أعمال العقار، مشيرا إلى أنّ  عَ بِ تَ أخرى، وما 
 ن...األهالي عانوا م

٣ 

  ُمَتَعدٍّ    
َلِحَقُه َحاًال، َجاَء  ُه َعَلى اَألَثِر:-

 َوَراَءهُ 
 ٢ علّيا وال تْدُعُه من ورائه ولكِن ِاْتَبْعُه وخذ بيده (سنن الّدارمّي)ِاْتَبْع  ١٠

 ١٠ َلِحَق ِبهِ  ُه ِفي الَحاِل:-  ُمَتَعدٍّ    
 ر وحلم بهما فكّ  سبة له كلّ مر بالنّ ق حينها فهذا األراب كم تمزّ لى التّ إ
ات ارتقى معه المنزل دار معه في الغرف والممرّ جل داخل الرّ  عَ بِ تَ 

 ...لمالسّ 
٣ 

  ُمَتَعدٍّ    
َلِحَق ِبِه،  ِه ِمْن َمَكاٍن ِإَلى آَخر:-

 َتَأثََّرهُ 
١٠ 

البحر، عندما  لمعجزة شقّ  عطاء تفسير علميّ إحاول برنامج البي بي سي 
 المصريوننوا من الهرب وغرق ذين تمكّ سرائيل الّ إفرعون وجنوده بني  عَ بِ تَ 

٣ 

 ١ ٧٣ِدْيِنُكم"، آل عمران/َتِبَع  "َوَال ُتْؤِمُنوا ِإالَّ ِلَمنْ  ١١ َكاَن َعَلى ِدْيِنُكم ِدْيَنُكم:  ُمَتَعدٍّ    
 ٨ َذِلَك الرَّْغَبة ِفْي ُكلِّ َجِدْيد، َوَتْفِضْيلُه َداِئمًا َعَلى الَجِدْيِد (أحمد أمين) َتِبعَ  َقدْ  ١١ َنَشأَ   ُمَتَعدٍّ    

 ١١ َقلَّدَ   ُمَتَعدٍّ    
َأُبو َنوَّاس ِفْي َخَالَعِتِه َو ُمُجْوِنِه (طه  َتِبَعهُ  َكاَن الَوِلْيُد بن َيِزْيد َخِلْيعًا َماِجنًا...

 حسين)
٨ 



۱٦٤ 
 

 ): حرف الثّاء.٣-٨جدول (. ٤

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم

 ١١ ُمَتَعدٍّ  ٣ ثََأرَ  *
ُفَالٌن ِلَقِتْيِلِه/الَقِتْيَل/ِبالَقِتْيِل ثَْأرًا 

 َقَتَل َقاِتَلهُ  َوُثْؤَرًة:
٦و٤و٣و٢و١
 ٩و٧و

ن ضرار يدعى أبو الخطار حسام ب
، فبعد ندلسيلقب بعنترة األذي الّ 

فليت  :لعزيز من قومه قال ثََأرَ  أن
 ...ني سعيت به ابن جّواٍس يخّبر أنّ 

٣ 

 ١٢و٧و٦و٤ َطَلَب َدَمهُ  ُه/ِبِه:-  ُمَتَعدٍّ    
َعِدّيًا ْأَثْم َيِميِني ألَْثَأَرْن=َحَلْفُت فلم تَ 

  وُنْعَماَن بَن َقْيٍل وَأْيَهَما
٥ 

   ٤ ِإَذا َطَلَب َقاِتَلهُ  ُفَالنًا:  ُمَتَعدٍّ    

 ٤ ِإّذا َطَلَب ِبثَْأِرِهم الَقْوَم ثَْأرًا:  ُمَتَعدٍّ    

بن ُمّرة البكري، وتصّدى لكليب ... ا
اعر المهلهل يطلب فقتله. فقام الشّ 

أخيه وقتل جّساس. واستمّرت  رَ أْ ثَ 
الحرب الثأرّية بين تغلب وبكر 

 ..على

٣ 

  ُمَتَعدٍّ    
َأَخَذ ِبَدِمِه، َوِاْنتََقَم َلُه َممَّْن  الَقِتْيَل/ِبِه:

 َقَتَلهُ 
 ١٢و٩و٨

ارع ذي يسع لهاثهم، في هذا الشّ الّ  نّ إ
 أقيمت العام الماضي محرقة كبيرة

فيها قساوسة القرون الوسطى  رَ أَ ثَ 
 ...من كّل من يفتح كتابًا ليقرأ

٣ 



۱٦٥ 
 

 

 

   ٨و٧ َأْدَرَكهُ  الثَّْأَر:  ُمَتَعدٍّ    
   ٨ َأَخَذُه ِبَقْتِلهِ  الَقاِتَل:  ُمَتَعدٍّ    
   ٨ َرِضَيُه ثَْأراً  ِبُفَالن:  ُمَتَعدٍّ    

  ُمَتَعدٍّ    
َقَتَل  َوُيَقال ثََأَر َحِمْيَمُه َوِبَحِمْيِمِه:

 َقاِتَلهُ 
   ٨و٧

 ٧ ِمْن َعُدوِِّه" ثَّأرَ " ٩ ِاْنتََقَم ِمْنُه َوَعاَقَبهُ  ِمَن الَقاِتِل:  ُمَتَعدٍّ    

 ١٠ ِاْقَتصَّ ِمْنهُ  ِمْنُه:  ُمَتَعدٍّ    

ة األولى منذ ور للمرّ وقاده إلى هذا الدّ 
من ليون الفرنسي  ثأر بعدما ٢٠٠٤

ور صفر في إياب الدّ -٣بالفوز عليه 
 (اقتّص منه رياضّيا) هائيثمن النّ 

٣ 

 ٢ ُمَتَعدٍّ  ٣ ثََأيَ  *
ِإَذا َخَرَمُه،  َوثًَأى:الَخْرَز َوثَِئَي ثَْأيًا 

َم َحتَّى َتِصْيَر  َوَذِلَك َأْن َيَتَخرَّ
 َخْرَزَتان ِفْي َمْوِضع، ِاْنَفَتقَ 

   ٤و٢

   ٨ َفَتَقُه، َوُيَقال: ثََأى اَألِدْيم الَخْرَز:  ُمَتَعدٍّ    



۱٦٦ 
 

 ): حرف الجيم.٣-٩جدول (. ٥

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم
ِت الَبَقَرُة ُجؤارًا: َرَفَعْت - ٧ َالِزم ٣ َجَأرَ  *

 َصْوَتَها
ية لحرف ما يتوافق مع الخصائص الصوتّ  ١

ت). جأر (للبقر). الرّ  اء. هي: أّر أريرا (صوَّ
(للماء). خار الثور. دردر الماء الخرير 

 ... (صوت أثناء

٣ 

الَقْوُم ِإَلى اِهللا ُجؤارًا: َرَفُعوا   ُمَتَعدٍّ    
َأْصَواَتُهم ِإَلى اِهللا ُمَتَضرِِّعْين 

 ِبالدَُّعاِء ُمْسَتِغْيِثين

و٦و٤و٣و٢و١
 ١٢و٩و٨و٧

َحتَّى ِإَذا َأَخْذَنا ُمْتَرِفيِهْم ِباْلَعَذاِب ِإَذا ُهْم "
 ٦٤" المؤمنون/َيْجَأُرونَ 

١ 

الثَّْوُر َوالَبَقَرُة َيْجَأرُا ُجؤارًا:   َالِزم   
 َصاَحا

و٩و٧و٦و٤و٣
١٢ 

َتَجسََّم َلَدْيِه َهَذا الَفْرُق الَهاِئل َبْيَن الُحلِم 
َوالَيَقَظة َفَجَأَر ِفْي َنْفِسِه َكالَمْذُبْوِح (توفيق 

 الحكيم)

٨ 

راخ باستغاثة، {َيْجَأُروَن}، الجؤار: الصّ وقوله:  ٧و٤ َخارَ   َالِزم   
ور يجأر: صاح، فالجؤار والعرب تقول: جأر الثّ 

 ...كالخوار وفي بعض القراءات

٣ 

النَّْبُت: َطاَل َوِاْرَتَفع، َوَكَذِلَك   َالِزم   
 اَألْرض

   ١٢و٨و٧و٦و٤



۱٦۷ 
 

 

 

بالدَُّعاِء ِإَلى اِهللا: َصَرَخ ِبَأْعَلى   ُمَتَعدٍّ    
 َصْوِتهِ 

َجَأَرِت اُألمََّهاُت ِبالدَُّعاِء ِإَلى اِهللا َتَعالى َأْن  ١٠
َيْمَنَح َبَناَتُهنَّ الَفِضْيَلَة اّلذي َمَنَحَها ّهِذِه 

 الِقدِّْيَسة (المنفلوطي)

٨ 

بالدَُّعاِء َلُه: َصَرَخ ُمَتَضرِّعًا   ُمَتَعدٍّ    
َلُه، ُمْسَتْمِطرًا َعَلْيِه َشآِبْيَب 

 الرَّْحَمة

١٠   

   ١٢ َجْأرًا: َغصَّ ِفْي َصْدرِهِ  ١ َالِزم  َجِئرَ  *
   ١٢و٨و٧و٦ ِإَلْيِه: َأْقَبلَ - ٢ ُمَتَعدٍّ   َجَأَش  *
ِت النَّْفُس/َقْلُبُه َجْأشًا: -  َالِزم   

ِاْرَتَفَع/ْت ِمْن ُحْزٍن َأْو َفَزع، 
واْهَتزَّْت واْضَطَرَبْت ِمْن َخْوٍف 

 َأْو أََلم

   ١٢و٩و٨و٧و٦



۱٦۸ 
 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم
َسرَُّه َوَنعََّمُه  ُه اَألْمُر َحْبرًا َوَحْبَرًة َوُحُبْورًا: - ٤ ُمَتَعدٍّ  ٦و٢ َحَبرَ  *

َمُه َوَأْبَهَجهُ   َوَكرَّ
٧و٦و٥و٤و٣و٢
 ١٢و٩و٨و

  

ومن =ر إن وافاه ممتدحيا ناثر الدّ  ٩و٨و٤و٢ َحسََّنُه، َوشَّاُه َوَزيََّنهُ  الشَّيء َحْبرًا:  ُمَتَعدٍّ    
الناس  رَ بَ حَ قد ، ررلتاج عاله تنظم الدّ 

وعنك قصر ما =فيك المدح واجتهدوا
 شعرواقالوا وما 

٣ 

َبِقَيْت َلُه آثَاٌر َبْعَد ُبْرِئه،  الُجْرُح ِحْبرًا َوَحبارًا:  َالِزم   
ْربِ   َوَكَذِلَك َحَبَر ِجْلُدُه َعْن الضَّ

٢   

   ٧و٦ َبِرَئْت َعَلى ُعْقَدٍة ِفْي الَعْظمِ  ْت َيُدُه:-  َالِزم   
َعَلْتَها ُصْفَرة/ِاْصَفرَّت،  ِت اَألْسَناُن َحَبرًا:- ٥ َالِزم ٤ َحِبرَ  *

 َقِلَحْت/َتَوسََّختْ 
٨و٧و٦و٥و٤و٢
 ١٢و

  

   ١٢و٨و٧و٦و٤ َكُثَر َنَباُتَها ْت اَألْرُض:-  َالِزم   
ُنِكَس َوَغَفَر، وقيل: َبِرئ َوَبِقَيْت  الُجْرُح َحْبرًا:  َالِزم   

 َلُه آثَار
   ١٢و٨و٧و٤

   ٧و٦ ُضِرَب َفَبِقَي َأَثُرهُ  ِجْلُدُه:  َالِزم   
 ٧ َحِبَر ِلَنَبَأ َنَجاح ابِنِه ِفْي الُمَساَبَقةِ  ١٢و٩و٨ ُسرَّ وِاْبَتَهَج َوَنُضرَ  الشَّْخُص َحَبرًا َوُحَبْورًا:  َالِزم   
َأْمَسَكُه َعْن َوْجِهِه،  الشَّيَء َحْبسًا َوَمْحَبسًا: ٨ ُمَتَعدٍّ  ٥و١ َحَبَس  *

 َضَبَطُه، َوَمَنَعهُ 
َحاِبُس الِفْيل"، (َضَبَطَها)  َحَبَسَها" ١٢و٨و٧و٤و٢

يقصد ناقَة رسوِل اهللا، قد حبسها اهللا 
 كما حبس فيل أبرهة

١١ 

 .): حرف الحاء٣-١٠. جدول (٦



۱٦۹ 
 

 

 

ِإنََّما=ُحِبَسْت  َوالطَّْيُر النََّواِطقُ  َحَبُسْوكَ  ١٢و٨و٢ َسَجَنهُ  الرَُّجَل:  ُمَتَعدٍّ    
 ِلِمْيَزِتَها َعَلى اَألْنَداِد (أسامة بن منقذ)

٦ 

َرهُ  ُه:-  ُمَتَعدٍّ     عن الّصالة الوسطى مأل اهللا  َحَبُسْوَنا ٤ ِإَذا َأخَّ
 قبورهم وبيوتهم نارا  (سنن ابن ماجة)

٢ 

ُتْمَلُك ُه: َأْوَقَفُه َال ُيَباُع َوَال ُيْوَقُف َوإِنََّما -  ُمَتَعدٍّ    
 َغلَُّتُه َوَمْنَفَعُتهُ 

 ١١ َفَرِسْي ِفْي َسِبْيِل اهللاِ  َحَبْستُ  ٨و٧و٥و٤

 الِفَراَش ِبالِمْحَبِس للِمْقَرَمِة/الشَّيَء ِبالشَّيِء:  ُمَتَعدٍّ    
 َسَتَرُه َوَأَحاَط ِبهِ 

 ١١ الِفَراَش ِبالِمْحَبسِ  َحَبْستُ  ١٢و٨و٧و٦و٤

ه قتلهم فهو لم يقتلهم مباشرة لكنّ ...  ١٠ َمَنَعُه َوَكَتَمُه َعْنُه َوَلْم ُيْخِبْرُه ِبهِ  َعْنُه الَخَبَر:  ُمَتَعدٍّ    
الماء عنهم  َس بَ حَ ه إذا قتًال بطيئًا؛ ألنّ 

قتلوا، ومنع الماء عن العطشان نوع 
 ... من القتل،

٣ 

 َحَبَستهُ َوَهَذا الَوْرُد َقْد َيْزَداُد ِطْيبًا=ِإَذا  ١٠ َجَعَلُه ِفْيهِ  ُه ِفْي الَحْبِس:-  ُمَتَعدٍّ    
َأْطَراُف الَبَناِن  (نصر بن سّيار 

 الهرمزي السُّهرودي)  

٦ 

... والنَِّساُء َقْد ِاْجَتَمْعَن ِإَلى ِاْمَرأٍة  ١١ َأْجَبرَ   ُمَتَعدٍّ    
َثَالَث َلَياٍل  َحَبَسْتُهنَّ َماَخض، َقْد 

 (األصبهاني)

٨ 



۱۷۰ 
 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم
 الشَّْيُء َخَباَثًة َوُخْبثًا َوَخَباِثيَّة: ٧ َالِزم ٦ َخُبثَ  *

َصاَر َخِبْيثًا َوَفاِسدًا َوَرِدْيئًا 
 َوَمْكُرْوهاً 

و٦و٤و٣و١
 ١٢و٨و٧

خرين: وعين اآلويحفل بالنّ ، ثَ بُ خَ أطاب أصله أم 
وعان ، فالنّ ثَ بُ خَ طيب الفرع أطاب أصله أم 

 تي يفرّ اكة الّ الن في المجتمع من الجراثيم الفتّ وّ األ
 ...منه

٣ 

َصاَر َذا  الرَُّجُل ُخْبثًا َوَخَباَثًة:  َالِزم   
 ُخْبٍث َوَشّر/َمكٍر َوِخَداعٍ 

و٨و٧و٤و٢
٩ 

  

 َوِمْنُه َحِدْيُث َسْعٍد بُن ُعَباَدة "َأنَُّه َأَتى النَِّبيَّ  ٧و٥و٢ َفَجَر/َزَنى ِبَها ِخْبَثًة:ِبالَمْرَأِة   ُمَتَعدٍّ    
ِبَها" (يزني  َيْخُبثُ ِبَرُجٍل ُمْخَدٍج َسِقْيٍم ُوِجَد َمع َأَمٍة 

 بها)

١١ 

 ١٠ ، (ثَُقَلْت َوَغَثْت)"َنْفِسي َخُبَثتْ ال َيُقوَلنَّ َأَحُدُكْم " ١٢و٨و٧و٤ ثَُقَلْت َوَغَثتْ  النَّْفُس: تِ -  َالِزم   
 ْت رَاِئَحُة الطََّعاِم:-  َالِزم   

 َأْنَتَنْت/َصاَرْت َرِدْيئٌة َمْكُرْوَهةٌ 
٩ َخُبَث  َواْلَبَلُد الطَّيُِّب َيْخُرُج َنَباُتُه ِبِإْذِن َربِِّه َوالَِّذي

اْآلََياِت ِلَقْوٍم َال َيْخُرُج ِإالَّ َنِكًدا َكَذِلَك ُنَصرُِّف 
 ٥٨األعراف/ َيْشُكُرونَ 

١ 

 يستخبث نحو الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ  ٩ َكاَن َمْكُروهًا ُمْستَْقَبحاً  الَعَمُل:  َالِزم   
وة شبا والرّ في الحكم كالرّ  ثَ بُ خَ ، وما اهللا بهلغير 

 ...وغيرها من الخبيثة

٣ 

 .): حرف الخاء٣-١١. جدول (٧



۱۷۱ 
 

 

 ٨ َظاِهَرُه َخُبَث َباِطَنهُ  َخُبثَ َما  ١١ َقُبحَ   َالِزم   
 هُ - ٣ ُمَتَعدٍّ  ٢و١ َخَبلَ  *

 / الدَّْهُر/الُحْزُن/الشَّْيَطاُن/الحبُّ
ْلَطان َخْبًال:  الدَّاء/ السُّ

ِاْضَطَرَب/َفَسَد َعْقُلُه/ُعْضُوُه ِمْن 
 َداٍء َأْو َقْطٍع، َفَتَنهُ 

و٤و٣و٢و١
و٨و٧و٦و٥
 ١٢و٩

 القلب  ثَ بُ خَ إذا طاب قلب المرء طاب جسده وٕاذا 
 ...الجسد  ثَ بُ خَ 

٣ 

قال بعضهم إن كان مراد الشافعي واألصحاب  ٦و٢ َقَطَعَها الَيَد َخْبًال:  ُمَتَعدٍّ    
لسانه بعد معرفته  لَ بَ خَ بذلك من طرأ خرسه أو 

 ...القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح

٣ 

 الرَُّجَل َعْن َكَذا َوَكَذا َيْخُبُلهُ   ُمَتَعدٍّ    
 َعَقَلُه َوَحَبَسُه َوَمَنَعهُ  َخْبًال:

 ١٠ َعنَّا، َأْي َحَبَسكَ  َخَبَلكَ َما  ٩و٧و٦و٤

و٩و٧و٦و١ َأَصاَبُه الُجُنْونُ  َخَبًال َوَخَباًال: ٣ َالِزم ٤ َخِبلَ  *
١٢ 

الفؤاَد مروُِّح َصَدَع الظعائُن قلَبُه  َخَبلَ يا َأْسُم َقْد 
 المشتاقا

٣ 

و٨و٧و٦و٤ ِإَذا ُشلَّتْ  ْت َيُدُه:-  َالِزم   
 ١٢و٩

  

رَ  ُه َعْن ِفْعِل َأِبْيِه:-  ُمَتَعدٍّ        ١٢و٧و٦ َقصَّ



۱۷۲ 
 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل لّرقما
َباَلَغْت  الدَّابَّة َتْدَأُب ُدُؤوبًا: تِ - ٩ َالِزم ٣ َدَأبَ  *

 ِفْي السَّْيرِ 
 بيّ يزيد عن علي كان النّ ...  ٢و١

ذا دخل إاهللا عليه وسلم صلى 
  بَ أَ دَ  و بَ أَ دَ واخر العشر األ

 (بالغوا في العبادة) ...أهله

٣ 

 ِفْي َعَمِلِه ّدْأبًا َوَدَأبًا َوُدُؤوبًا:-  ُمَتَعدٍّ    
 َجدَّ َوَتِعَب، َواَصَلهُ 

١٠و٩و٨و٧و٦و٤و٣
 ١٢و١١و

ِفْي َسْيِرِه (َتِعَب)، ِإنَّ َلْيَلَك  َدَأبَ 
َوَنَهاَرَك َال َيْسَتْوِعَباِن َحاَجاِتَك 
َوإِْن َدَأْبَت ِفْيِهَما.. َفَأْحِسْن 
ِقْسَمِتِهَما َبْيَن َدَعتَك َوَعَمِلَك. 

 بمعنى َواَصْلَت (ابن المقّفع)

 ٨و٧

   ٧و٤ َتِعَبتْ  الّناَقُة َتْدَأُب ُدُؤوبًا: تِ -  َالِزم   
ِإَذا ِاْجَتَهَد ِفْي َدْأبًا َوَدَأبًا َوُدُؤوبًا:   َالِزم   

 الشَّْيءِ 
اِإلْنَساُن ِفْي ُدْنَياه؛ ِلَيْكَفل َيْدَأُب  ١١و٧و٤

 ِلَنْفِسِه َعْيشًا َرِغْيدًا (نعيمة)
٨ 

َالَزَمُه َواْعَتاَدُه  ُفَالٌن الشَّْيَء َدْأبًا:  ُمَتَعدٍّ    
 ِمْن َغْيِر ُفُتْور

الُعمَّاُل ُمَطاَلَبَة الشَِّرَكة  َدَأبَ  ١١و٩و٨
َدُه َصِدْيِقِه َعَلى  ِبُحُقْوِقِهم َأْو َعوَّ

 َهِذِه الَعاَدِة َفَدَأَب َعَلْيَها (الزمها)

 ٨و٧

   ١٢و٨ َساَقَها َشِدْيداً  الدَّابَّة:  ُمَتَعدٍّ    

 ): حرف الّدال.٣-١٢جدول (. ٨



۱۷۳ 
 

 

 

ِاْسَتَمرَّ  ُفَالٌن َعَلى الشَّْيِء:  ُمَتَعدٍّ    
 َوَواَظَب َعَلْيهِ 

َالِة ِفْي َأْوَقاِتَها َعَلى َدَأبَ  ٩  ٧ الصَّ

/ِاْعَتاد   َعَمِلِه: /ِفيْ َعَلى-  ُمَتَعدٍّ     ِاْسَتَمرَّ
 َعَلْيِه، َتَمرََّس ِبهِ 

 ٧ ِدَراَسِتِه َسْيِرِه/ ِفيْ  َدَأبَ وَ  ١٠و٩

   ١٢ َطَرَدهُ  ُه:  ُمَتَعدٍّ    
َنِشَط، َوَخفَّ  ِفْي ِمْشَيِتِه َدَأَالنًا:- ٦ َالِزم ٣ َدَألَ  *

 َكِمْشَيِة الذِّْئبِ 
٢   

ْيَد َوَغْيَرُه َيْدَأُل َدْأًال -  ُمَتَعدٍّ     َلُه/الصَّ
 َخَتَلهُ  َوَدَأَالنًا:

   ٨و٧و٦و٤و٢

َوْهَي  ِللشَّْيِء َيْدَأُل َدْأًال َوَدَأَالنًا:-  ُمَتَعدٍّ    
ِمْشَيٌة َشِبْيَهٌة ِبالَخْتِل َوَمَشى ِمْشَيَة 

 الُمْثَقل

 ١٠ ِلْلَغَزاِل؛ ِلَيْأُكَلهُ  َيْدَألُ ُيَقال: الذِّْئُب  ١٢و٨و٧و٤

   ٤ َقْد َتُكْوُن ُسْرَعٌة ِفْي الَمْشي ُه/َلُه:  ُمَتَعدٍّ    
َوْهَي ِمْشَية  َيْدَأُل َدْأًال َوَدَأًال َوَدَألى:  َالِزم   

ِفْيَها َضْعٌف َوَعَجَلة، َوِقْيل: ُهَو َعُدوٌّ 
 ُمَقاِرب، َأْو َمْشٌي َنِشْيطٌ 

   ٧و٦و٤

    َخَدَعهُ  ُه َدَأًال َوَدأًالنًا:-  ُمَتَعدٍّ    



۱۷٤ 
 

 .): حرف الّذال٣-١٣جدول ( .٩

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم
اِنُع الَقَتَب/الرَّْحَل: ١٢ ُمَتَعدٍّ  ٣ َذَأبَ  *    ٧و٦و١ ِإَذا َأَجاَد َصْنَعَتهُ  الصَّ
   ٩و٨و٦و٤ ِإَذا َأَصاَبُه/َفِزَع ِمْن الذِّْئبُ  الرَُّجَل:  ُمَتَعدٍّ    
   ١٢و٨و٧و٤ َجَمْعُه، َسوَّاهُ الشَّْيَء:  -  ُمَتَعدٍّ    
َطَرَدُه َوَضَرَبُه َكَذَأَمُه، َوَحقََّرُه، الرَُّجَل:   ُمَتَعدٍّ    

َفُه َوَساَقهُ   َجَمَعُه وَخوَّ
   ١٢و٩و٨و٧و٦و٤

   ١٢و٨و٧و٤ َساَقَها اِإلْبَل َيْذَأُب َذْأبًا:  ُمَتَعدٍّ    
   ٤ َذَأَمُه َذْأماً  ُه َذْئبًا:-  ُمَتَعدٍّ    
َعِمَل َلُه ُذَؤاَبة، أي َضِفْيرٌة  الُغَالَم:  ُمَتَعدٍّ    

 ُمْنَسِدلٌة ِمْن َأْعَلى َرْأِسهِ 
   ١٢و٩و٨و٧و٦

   ١٢و٩و٨و٧و٦ َأْسَرعَ  ِفْي السَّْيِر:-  ُمَتَعدٍّ    
:-  ُمَتَعدٍّ        ٧ َفزََّعْتهُ  ْتُه الِجنُّ
ْيُح الشَّْيَء:ِت -  ُمَتَعدٍّ        ١٢و٩و٨و٧ َأتَْتُه ِمْن ُكلِّ َجاِنبٍ  الرِّ
َجاَء  الذِّْئِب ِإَذا َحِذَر ِمْن َوْجهٍ  َفَعَل ِفْعلَ   َالِزم   

 ِمْن َوْجٍه آَخر، َمَكرَ 
   ١٢و٩و٨و٧



۱۷٥ 
 

 

   ٩ َأَصاَبُه َداٌء ِفْي َحْلِقهِ  :الَفَرُس   َالِزم   
   ٧و٤ َأيِّ َشْيٍء َكان/ِمَن الذِّْئبِ َفِزَع ِمْن  ٤ َالِزم  َذِئبَ  *
   ١٢و٩و٨ َصاَر َكالذِّْئِب ُخْبثًا َوَدَهاءً  َذَأبًا:  َالِزم   
   ١٢و٨ َخاَف ِمَن الذِّْئبِ   ُمَتَعدٍّ    
   ١٢و٩و٨ َخاَف ِمَن َشْيٍء َما  َالِزم   
َصاَر َكالذِّْئِب ُخْبثًا  الرَُّجُل َذآَبًة َوَذْأبًا: ١ َالِزم ٦ َذُؤبَ  *

 َوَدَهاًء، َخُبَث َوَقُبَح، َفْهَو ِذْئب
   ١٢و٩و٧و٦و٤و٣

   ١٢و٢ َأْجَهْز َعَلْيهِ  َعلى اَألِسْيِر: - ٥ ُمَتَعدٍّ  ١ َذَأفَ  *
   ٤ َأْسَرَع ِفْي َقْتِلهِ  ُه:-  ُمَتَعدٍّ    
َأْجَهَز َعَلْيِه  َعَلْيِه/الَجِرْيَح َذْأفًا َوَذَأفًا:-  ُمَتَعدٍّ    

 َوَأْسَرَع ِفْي َقْتِلهِ 
   ٨و٤

   ٧و٤ َطَرَدهُ  ُه:-  ُمَتَعدٍّ    
   ١٢و٨و٧و٦ َمات َذْأفًا َوَذْأَفانًا َوَذَأَفانًا :  َالِزم   



۱۷٦ 
 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم
ّدَع/اِإلَناء َيْرَأُبُه رَْأبًا  ٥ ُمَتَعدٍّ  ٣ رََأبَ  * الشَّعَّاُب الصَّ

 ِإَذا َشَعَبُه/َأْصَلَحُه/َألََمهُ  َورَْأَبًة:
و٧و٦و٤و١
 ١٢و٩و٨

ْدَع َوالثََّأى  َيْرَأبُ  الشَّاِعُر:َقاَل  الصَّ
ِبَرِصْيٍن=ِمْن َسَجاَيا آَراِئِه، َوَيِغْيُر 

 (ُيْصِلُح)

 ١١و١٠

َأْصَلَحُه/ ِإَذا َجَمَعُه  الشَّْيَء رَْأبًا:  ُمَتَعدٍّ    
 َوَشدَُّه ِبِرْفقٍ 

َحِدْيُث َعاِئَشة َتِصُف َأَباَها، َرِضَي اُهللا  ١٢و٩و٤و٢
َيْرَأُب َشْعَبَها؛ َوِفْي َحِدْيِثَها َعْنُهَما: 
الثَّأى (َأْصَلَح الَفاِسَد،  رََأبَ اآلَخر: وَ 

 َوَجَبَر الَوْهَي)

١٠ 

 َبْيَن الَقْوِم َوُكلَّ َشْيٍء َيْرَأُب رَْأبًا:-  ُمَتَعدٍّ    
 َأْصَلَح َما َبْيَنُهم

و٧و٦و٤و٢
١٢ 

َبْيَنُهم  اْرَأبْ َوِمْنُه َقْوَلُهم: اللَُّهمَّ 
َحاَلَنا (َأْصِلْح) َوْهَو  ِاْرَأبْ (َأْصِلح)/اللَُّهمَّ 

 َمَجاز

 ١١و١٠

   ١٢و٨و٧و٦ َنَبَتْت َرْطَبُتَها َبْعَد الَجزِّ  اَألْرُض: تِ -  َالِزم   
َلُعْمِرْي َلَقْد َخلَّى ِاْبُن َخْيَدَع ُثْلَمًة=َوِمْن  ٧ َسدَّ   َالِزم   

 اُهللا ُتْرَأُب (ُتَسدُّ) َيْرَأبِ َأْيَن ِإْن َلْم 
١١ 

 ِرَياَسًة َوَرآَسة:  َعَلى الَقْوِم/ الَقْومَ - ٧ ُمَتَعدٍّ  ٣ رََأَس  *
َصاَر َرِئْيَسُهم، َوُمَقدََّمُهم، َفَضَلُهم، 

 َتَزعََّمُهم

و٨و٤و٣و٢
 ١٢و٩

 ٧ االْجِتَماَع/الَجْلَسةَ  رََأَس 

 ): حرف الرّاء.٣-١٤جدول (. ١٠



۱۷۷ 
 

 

َضَرَب/َأَصاَب َرْأَسُه َفْهَو  الرَُّجَل:  ُمَتَعدٍّ    
 َرِئْيٌس َوَمْرُؤوس

   ٨و٧و٤و٢

 السَّْيُل الُغثَاَء َوالُقَماَش َيْرَأُسُه رَْأسًا:  ُمَتَعدٍّ    
 َوْهَو َجْمُعُه ِإيَّاُه ثُمَّ َيْحَتِمُلهُ 

 َيْرَأُس َبْعُض الَعَرِب َيُقْول: ِإنَّ السَّْيَل  ١٢و٧و٤و٢
 الُغثّاَء (َوْهَو َجْمُعُه ِإيَّاُه ثُمَّ َيْحَتِمُلُه)

١٠ 

ِإَذا َزاَحَم َعَلْيَها  الرَُّجُل َيْرَأُس َرآَسًة:  َالِزم   
 َوَأَراَدَها

   ٨و٧و٤

َشُرَف  ُفَالٌن َرآَسًة َوِرَياَسًة َوِرَئاَسًة:  َالِزم   
 َقْدُرهُ 

   ١٢و٨

   ٩ َضَرَب َرْأَسُه ِبَها ُه ِبالَعَصا:-  ُمَتَعدٍّ    
   ١٠ َساَد َعَلْيِهم َعَلْيِهم:-     
َعُظَمْت  اِإلْنَساُن َوالثَّْوُر رَْأسًا: ٢ َالِزم ٤ َرِئَس  *

ُرُؤْوُسُهَما َفْهَو َأْرَأس َوُرؤاسّي، َوْهَي 
 َرْأَساء

   ١٢و٩و٨و٢

   ٢ ِاْسَودَّ َرْأُسَها الشَّاُة: تِ -  َالِزم   



۱۷۸ 
 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
َحَمَلَها، ثُمَّ ّأْقَبَل ِبَها  الِقْرَبَة زَْأبًا: ٨ ُمَتَعدٍّ  ٣ زََأبَ  *

 َسِرْيعاً 
٦و٤و٢و١
 ١٢و٨و٧و

  

ِإَذا َحَمَل َما ُيِطْيُق َوَأْسَرَع  الرَُّجُل:  َالِزم   
 ِفْي الَمِشي

   ٧و٤

و٨و٧و٤ َحَمَلَها ُمْحَتِضناً  الِقْرَبَة َوَزَعَبَها:  ُمَتَعدٍّ    
١٢ 

  

   ٧و٤ َحَمَلُه َمرًَّة َواِحَدةً  الشَّْيء:  ُمَتَعدٍّ    
٨و٧و٦و٤ ِإَذا َشِرَب ُشْربًا َشِدْيداً  الرَُّجُل:  َالِزم   

 ١٢و
 ١٠ َوَقَأْبُت (شربُت) زََأْبتُ اَألْصَمِعْي: 

و٨و٧و٤ َجرَّهُ  ِبَحْمِلِه:  ُمَتَعدٍّ    
١٢ 

  

و٨و٧و٦ َساَقَها اِإلِبَل:  ُمَتَعدٍّ    
١٢ 

  

   ١٢ ِاْنَقَلبَ  الدَّْهُر ِبِه:  ُمَتَعدٍّ    
َرَفدُه َوَوَهَبُه  ُه َزْبدًا:ُه ُيْزِبدُ - ٨ ُمَتَعدٍّ  ٢و١ َزَبدَ  *

 َلُه/َأْعَطاهُ 
   ٩و٧و٤و١

 .): حرف الزّاي٣-١٥. جدول (١١



۱۷۹ 
 

 

 

ْبدَ  ُه َيْزُبُدُه:-  ُمَتَعدٍّ     ٧و٦و٤و٢ َأْطَعَمُه الزُّ
 ١٢و٩و٨و

  

   ٢ ِإَذا ّكُثَر ُزْبُدُهم الَقْوُم:  َالِزم   
   ٧و٦و٤و٣ َرَضَخ َلُه ِمْن َمالٍ  ُه:-  ُمَتَعدٍّ    
 الَمْرَأُة َسَقاَءَها/اللََّبَن: تِ -  ُمَتَعدٍّ    

َضْتُه َحتَّى َيْخُرَج ُزْبُدهُ   َمخَّ
٨و٧و٦و٤
 ١٢و٩و

  

َحتَّى َال َيُشكَّ َأنَُّه َمْجُنْون  ُيْزِبدُ َيَتَجنَُّن وَ  ١١و٤ َدَفَع ِبَزَبِدِه، َأْخَرَج ِمْن َفِمِه َرْغَوة  َالِزم   
 (الجاحظ)

٨ 

ْبدِ  َيْزِبُدُه َزْبدًا:الطََّعاَم   ُمَتَعدٍّ        ١٢و٩و٨ َخَلَطُه ِبالزُّ
َبَلَغْت الَعاِصَفُة َأُشدََّها... َفَرَأْيَنا الَمِضْيَق  ١١ َنَثَر َرْغَوًة َحْوَلهُ   َالِزم   

 ُيْزِبدالَواِسَع َبْيَن َشاِطئ الَجِزْيَرتَين ُيْرِغي وَ 
ْبِد ِمْن َحافَّتَْيِه (المنفلوطي)  َوَيْرِمْي ِبالزُّ

٨ 



۱۸۰ 
 

 .): حرف الّسين٣-١٦جدول ( .١٢

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
ُه الشَّْيَء/َعن - ٨ ُمَتَعدّ  ٣ َسَألَ  *

َيْسَأُل ُسَؤاًال  الشَّْيِء/ِبالشَّْيِء:
 َوَمْسَأَلًة َوَسآَلًة َوَتْسآًال َوَسْأَلةً 

َرْسَم الدَّاِر، َأْم َلْم ُتَساِئِل=َعِن السَّْكِن، َأْم َعْن  َسأَْلتَ َأ  ٣و١
 َعْهِدِه ِباَألَواِئِل؟

١٠ 

 ١ ١٣٢طه/ َال َنْسَأُلَك ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقكَ  ١٢و٧ اْسَتْعَطاُه ِإيَّاه ُه الشَّْيَء:-  ُمَتَعدّ    
 َعِن الشَّْيِء:-  ُمَتَعدّ    

ِاْسَتْعَلَمُه/ِاْستَْفَتاُه/ِاْستَْفَسرِاْسَتْخَبَرُه/
 /َبَحَث َعْنُه/ِاْسَتْوَضحَ 

و٩و٨و٧
 ١٢و١٠

 َأْشَياَء ِإْن تُْبَد َلُكْم  َعنْ  َتْسأَُلواَيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال
 ١٠١المائدة/ َتُسْؤُكمْ 

١ 

َطَلَب ِمْنُهم  الُمْحتَاُج النَّاَس:  ُمَتَعدّ    
َدَقة َوالَعِطيَّة، َتَسوَّل  الصَّ

 َال َيْسَأُلوَن النَّاَس ِإْلَحاًفاِإَذا َسَأْلَت؛ َفاْسَأل اهللا/  ١١و٩و٨
 ٢٣٧البقرة/

 ١و٧

 الَِّذيَن ُأْرِسَل ِإَلْيِهْم َوَلَنْسَأَلنَّ اْلُمْرَسِلينَ  َفَلَنْسأََلنَّ  ٩ َحاَسَبهُ  ُفَالنًا:  ُمَتَعدّ    
 ٦األعراف/

١ 

ِاْسَتْوَضَح  َعمَّا ِبِه:-  ُمَتَعدّ    
 َحاَلٌه/ِاْسَتْفَسَر َعمَّا َيْشُكو ِمْنهُ 

م تونسي بت قبل الماضي، وقدّ شريفين لألبطال السّ  ١٠
على صحته  واطمأنّ  سأل عنهمن  شكره وتقديره لكلّ 

 ...كر أمير منطقةبالشّ  حضوريًا أو هاتفيًا، وخّص 

٣ 



۱۸۱ 
 

   ١٠ َطَلَب َلُه الَمْغِفَرةَ  َلُه الرَّْحَمَة:-  ُمَتَعدّ    
 ٨ َأْن َأِبْيَت ِعْنَدُه (الجاحظ) َسَأَلِنيْ َلمَّا ِصْرًت ُقْرَب َمْنِزِلِه  ١١و٧ َدَعا  ُمَتَعدّ    

َيتَِّخُذ السَّْبَت  الَيُهْوِديُّ َيْسُبُت: ١٤ َالِزم ٢و١ َسَبتَ  *
ِعْيدًا، َوْهَو ِاْنِقَطاُعِه َعِن 

 الَمِعْيَشِة َواالْكِتَسابِ 

 ١ ١٦٣األعراف/ َال تَْأِتيِهمْ  َيْسِبُتونَ  َوَيْوَم َال  ٨و١

   ٢ قِ َساَر َسْيرًا َفْوَق الَعنَ   َالِزم   
 ٤ َشْعَرُه: َأْرَسَلُه َعِن الَعْقصِ  َسَبتَ ُيَقال:  ٨و٢ َأْرَخاُه/َأْرَسَلهُ  الشَّعَر َوالشَّْيَء:  ُمَتَعدّ    
َفْهَو  الَمِرْيُض َيْسُبُت َسْبتًا:  َالِزم   

 َمْسُبْوٌت/َمْيٌت َوَمْغِشيٌّ َعَلْيهِ 
   ٣و١

   ١ ِإَذا َجزَُّه ُمْسَتْأِصالً  رَْأَسُه:  ُمَتَعدّ    
َتَرُكوا الَعَمَل ِفْي  الَيُهْوُد َسْبتًا:  َالِزم   

 َسْبِتِهم
٢   

٨و٧و٥و٤ ِاْسَتَراَح َوَسَكن َيْسُبُت َسْبتًا:  َالِزم   
 ١٢و

  

    

 َالِزم
  

َدَخَل ِفْي َيْوِم  َيْسِبُت َوَيْسُبُت:
 السَّْبتِ 

 

 ١٢و٨و٤
  



۱۸۲ 
 

 

َقَطَعُه، ِإَذا َناَم ِاْنَقَطَع  الشَّْيَء:  َالِزم /ُمَتَعدّ    
 َعِن النَّاسِ 

و٨و٧و٤
١٢ 

مهجتي لما  تَ بَ سَ قا والحب فيها محكم بسفح النّ ... 
 ...أصابت حشاشتي

٣ 

و٨و٤و٢ َضَرَب ُعُنَقهُ  ِعَالَوَتُه:  ُمَتَعدّ    
١٢ 

  

َفْهَي  النَّاَقُة َتْسِبُت َسْبتًا: تِ -  َالِزم   
 َسُبْوت

٤   

َسْبتًا،  رَْأَسُه َوَشْعَرُه َيْسُبُتهُ   ُمَتَعدّ    
 َحَلَقهُ  َوَسَلَتُه َوَسَبَدُه:

٧و٥و٤و٢
 ١٢و٨و

  

   ٧و٤ َقَطَعْتهُ اللُّْقَمُة َحْلِقْي:  تِ -  ُمَتَعدّ    
   ١٢و٨ َناَم/َحارَ  َيْسُبُت َسْبتًا:  َالِزم   



۱۸۳ 
 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
   ٤و١ َمَثلَ  ُفَالٌن َلَنا:- ٨ ُمَتَعدّ  ٣ َشَبحَ  *

  ُمَتَعدّ    
َظَهَر/َبَدا  َلَك الشَّْخُص َشْبحًا:-

 َغْيَر َجِليّ 
و٩و٨و٧و٤و٢

١٢ 
  

  ُمَتَعدّ    
َعرََّضُه/َنَحتَُّه َحتَّى  الُعْوَد:

 ُتَعرِّّضُه/َسوَّاُه َوَعرََّضهُ 
اُر الُعْودَ َشَبَح  ١٢و٩و٤و٢  ٧ النَّجَّ

  ُمَتَعدّ    

ِإَذا َمَدَدُه َبْيَن  الشَّْيَء/الِجْلَد:
َأْوَتاد/ َرُجًال َبْيَن َشْيَئْين/َأْلَقاُه 

َمْمُدودًا َبْيَن َخَشَبتَْيِن َمْغُرْوَزتَْيِن 
ِباَألْرِض ُيْفَعُل َذِلَك ِبالَمْضُرْوِب 

 َوالَمْصُلْوبِ 

٩و٨و٧و٦و٥و٢
 ١٢و

ُد الِجْلدَ  َشَبحَ /َفاْشِبُحْوهُ ُخُذْوُه   ٧و١١ الَجالَّ

   ١٢و٧و٦و٤و٢ َشَقَقُه/َشقَّهُ  الشَّْيَء/رَْأَسُه َشْبحًا:  ُمَتَعدّ    

  ُمَتَعدّ    
َمدَُّه  ُه َيْشَبُحُه:-

 ِلَيْجِلُدُه/َكالَمْصُلْوبِ 
   ١٢و٩و٧و٤

   ٤ َمدَُّهَما َيَدْيِه َيْشَبُحُهَما:  ُمَتَعدّ    

 ١٢و٨و٧و٦و٤ ِإَذا َمدَّ َيَدُه ِللدَُّعاءِ  الدَّاِعْي:  َالِزم   
َشَبَح َوَعَلْيَك ِمْن َصَلَواِت َربَِّك، ُكلََّما=

 الَحِجْيُج الُمَبلَُّدوَن، َوَغاُروا
١٠ 

 ين.): حرف الشّ ٣-١٧جدول (.١٣



۱۸٤ 
 

 

 

 ٧ ُمَتَعدّ   َشَبرَ  *
َقاَسُه  الشَّْيَء/ُطْوًال َشْبرًا:

 ِبالشِّْبِر/َجَعَلُه َعِرْيضاً 
 ٧ َثْوباً  َشَبرَ  ٩و٧و٥و٢

   ٢ َنَكَحَها الَمْرَأَة:  ُمَتَعدّ    
   ٢ ِإَذا َكاَن َأْوَسَع ِمْنُه ِشْبراً  الرَُّجَل:  ُمَتَعدّ    

  ُمَتَعدّ    
َباَعُه  الثَّْوَب َوَغْيَرُه َيْشُبُرُه َوَيْشِبُرُه:

 ِمَن الَباِع/َكاَلُه ِبِشْبِرهِ 
   ١٢و٨و٤و٣

  ُمَتَعدّ    
ِإَذا  ُه/ َسْيفًا َوَماًال َيْشُبُرُه َشْبرًا:-

 َأْعَطاُه/َأْعَطاُه ِإيَّاه
   ١٢و٧و٤

   ٤ ِإَذا َقدَّرَ   ُمَتَعدّ    
   ٧ َجاَمَعَها الَمْرَأَة َيْشُبُرَها َشْبرًا:  ُمَتَعدّ    
   ١٢و٨و٧و٦ َبِطرَ  ١ َالِزم  َشِبرَ  *



۱۸٥ 
 

 .): حرف الّصاد٣-١٨جدول ( .١٤

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
َتَرَك ِدْيَنُه َوَداَن ِبَدْيِن  ُفَالٌن: ١٠ َالِزم ٣ َصَبأَ  *

اِبِئْين  الصَّ
٧و٤و٣و١
 ١٢و٩و٨و

ي اهللا عليه وسلم حين بدأ بي صلّ النّ 
 أَ بَ صَ عوة قال الكفار عنه واهللا لقد الدّ 

شابه الكبير من ديانة محمد نظرا للتَ 
 ...ابئة واإلسالمالصّ 

٣ 

َناُب الَبِعْيِر/الظِّْلُف/الَحاِفُر َيْصَبُأ   َالِزم   
 ِإَذا َطَلَع َحدُُّه، َوَخَرَج/َبَرزَ  ُصُبْوءًا:

٧و٦و٤و١
 ٨و

  

   ٧و٦و٢و١ َطَلعَ  ُصُبّوا:النَّاُب/الثَِّنيُة/النََّباُت   َالِزم   
   ١٢و٨و٢ َهَجمَ  الرَُّجُل َعَلى الَقْوَم:  ُمَتَعدّ    
٧و٦و٤و٢ ّدلَّ َعَلْيِهم َغْيَرِهم :الَعُدوَّ  َعَلْيِهم-  ُمَتَعدّ    

 ١٢و
  

َطَلَع/َخَرَج/َظَهَر ِمْن  النَّْجُم/الَقَمُر:  َالِزم   
 َمْطَلِعهِ 

كلماه  منهما، ثمّ جاشي فقبلها إلى النّ  ٧و٦و٤و٢
إلى  أَ بَ صَ ه قد فقاال: أيها الملك إنّ 

ا غلمان سفهاء فارقوا دين بلدك منّ 
 ...قومهم ولم يدخلوا في دينك

٣ 



۱۸٦ 
 

َخَرَج ِمْن ِدْيٍن ِإَلى َغْيِرِه،  ُصُبْوءًا:  َالِزم   
 َوِمْن َشْيٍء ِإَلى َشْيٍء/ِاْنَتَقلَ 

٦و٤و٣و٢
 ١٢و٨و٧و

َوِفْي َحِدْيِث َبِنْي َجِذْيَمة: َكاُنوا َيُقْوُلْون: 
 َصَبْأَنا، َصَبْأَناَلمَّا َأْسَلُموا، 

١٠ 

   ٤و٢ َطَلَع َعَلْيِهم َعَلى َقْوٍم:-  ُمَتَعدّ    
   ٤ َطَلَعتْ  ْت ِسنُّ الُغَالِم:-  َالِزم   
ِإَذا َخَرَج َعَلْيِه َوَماَل َعَلْيِه  َعَلْيِه:-  ُمَتَعدّ    

 ِبالَعَداَوةِ 
   ٨و٧

و٤و٢و١ ِإَذا َأَتاُه َصَباحاً  ُه ُفَالٌن:- ٩ ُمَتَعدّ   َصَبحَ  *
١٢ 

ِبَأْلٍف ِمْن ُسَلْيٍم=َوَسْبٍع ِمْن  َصَبْحَناُهم
 َبِنْي ُعْثَماَن َوافى

١٠ 

   ١ َغاَدُه ِبالَخْيلِ  ُه:-  ُمَتَعدّ    
َسَقاُهم  ُهم َصْبحًا:َيْصَبحُ  الَقْوَم َماءً   ُمَتَعدّ    

 َصُبْوحاً 
=ِمْن َوَيْصَبُحهُ َكاَن اْبُن َأْسَماَء َيْعُشْوُه  ١٢و٩و١

َهْجَمٍة َكَفِسْيِل النَّْخِل ُدرَّاِر (يطعمه 
 عشاء ويسقيه)

١١ 

 ٧ َعُدوٌّ  َصَبَحُهم ١٢و٩و٢ َأَغاَر َعَلْيِهم َصَباحاً  الَقْوَم َصْبحًا:  ُمَتَعدّ    
َأَغاَرْت َعَلْيِهم  ْتُهم الَخْيُل:-  ُمَتَعدّ    

 َصَباحًا/َجاَءْتُهم ُصْبحاً 
   ٧و٤و٢

 الشَّْعَر َصْبحًا َوُصْبَحًة:  ُمَتَعدّ    
 َضَرَبْت/َخاَلَط ُحْمَرُتُه ِإَلى الَبَياضِ 

   ٨و٤و٢



۱۸۷ 
 

 

   ٧ َسَقاَها ُغْدَوةً  اِإلْبَل:  ُمَتَعدّ    
   ٨ َلَمعَ  الَحِدْيُد:  َالِزم   

   ١٢ َبيَّن َعِن الَحقِّ:-  ُمَتَعدّ    
   ٤ َفْهَو َأْصَبُح الشَّْعرِ  َيْصَبُح َصَبحًا: ٤ َالِزم  َصِبحَ  *

   ١٢ َكاَن َوِضْيئًا َلِمعاً  َصَبحًا/ُصْبَحًة:  َالِزم   
   ١٢ َبَرقَ  الَحِدْيُد:  َالِزم   
َكاَن َأْصَبَح، َخاَلَط َبَياَضُه  الشَّْعُر:  َالِزم   

 ُحْمَرةٌ 
١٢   

َأَراَد ِبِه  الرَُّجُل َصَباَحًة َوُصْبَحًة: ٤ َالِزم  َصُبحَ  *
 َذَكاء َراِئَحَتهِ 

١   

َأْشَرَق َوَأَناَر، َوَجُمَل  الَوْجُه َصَباَحًة:  َالِزم   
 َفْهَو َصِبْيحٌ 

٨و٧و٥و٢
 ١٢و

 ٧ مضيء الوجه) الُغَالُم (كانَصُبَح 

َناَوَلُه َصُبْوحًا ِمْن َلَبٍن َأْو  ُفَالنًا:  ُمَتَعدّ    
 َخْمرٍ 

   ٧و٤

 الَقْوَم َشرًّا/َخْيرًا َيْصَبُحُهم َصْبحًا:  ُمَتَعدّ    
 َجاَءُهم ِبِه َصَباحاً 

   ٧و٤



۱۸۸ 
 

 .): حرف الّضاد٣-١٩جدول ( .١٥

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
ِإَذا َأْحَرَقُه ِمْن َأَعاِلْيِه  الُعْوَد/اللَّْحَم ِبالنَّاِر: ٩ ُمَتَعدّ  ٣ َضَبحَ  *

 َشْيئاً 
   ١٢و٨و٧و٤و١

َتْت،  ِت الَخْيُل ِفْي َعْدِوَها َضْبحًا:-  ُمَتَعدّ     َصوَّ
َوَلْيَس ِبَصِهْيٍل َوَال َحْمَحَمٍة/َوْهَي َأْن َتُمدَّ 

َأْضَباَعَها ِفْي َسْيِرَها َوْهَي َأْعَضاُدَها، 
 َوِقْيَل: َصْوُت َأْنَفاِسَها/َعَدْت ُدْوَن التَّْقِرْيب

و٩و٧و٦و٤و٢و١
١٢ 

ِفْي  َبحُ =َتْضــ َوالَخْيُل َتْعَلَم ِحْينَ 
 اً ِحَياِض الَمْوِت َضْبح

١٠ 

َبْيِر: "َقاَتَل  ٨و٦و٤و٢ َصوَّتَ  الثَّْعَلُب َوالَهاُم ُضَباحًا:  َالِزم    َوِفْي َحِدْيِث اْبِن الزُّ
َضْبَحَة الثَّْعَلِب،  َضَبحَ اهللا ُفَالنًا 

 َوَقَبَع َقْبَعَة الُقْنَفِد"

١١ 

ِمْثَل َضَبَعْت َوَضَبَحِت النَّاُر الشَّْيَء  ْت:-  ُمَتَعدّ    
 َغيََّرْتُه َوَلْم تَُباِلغْ 

   ٨و٧و٦و٤و٢

ِإَذا َأْلَقى ِبَنْفِسِه ِإَلى  الرَُّجُل َضْبحًا:  َالِزم   
 اَألْرضِ 

٢   

   ٨و٧و٤ َلوََّحهُ  الِقْدَح ِبالنَّاِر:  ُمَتَعدّ    



۱۸۹ 
 

 

َدى  الَحيَّاتِ  اَألْرَنُب َواَألْسَوُد ِمنَ   َالِزم    َوالُبْوُم َوالصَّ
َتت  والثَّْعَلُب والَقْوُس َيْضَبُح ُضَباحًا: َصوَّ

 َأْنَفاُسَها ِفْي َجْوِفَها ِحْيَن الَعْدوِ 

   ١٢و٨و٧و٤

   ٧و٤ َنَبحَ  َيْضَبُح َضْبحًا َوُضَباحًا:  َالِزم   
ُقَتْيَبة ِفْي َحِدْيِث َأِبْي َوَقاَل اْبُن  ٧و٤ َصاَح َوَخاَصَم َعْن ُمْعِطْيهِ   َالِزم   

ُهَرْيَرَة: َتِعَس َعْبُد الدِّْيَناِر َوالدِّْرَهِم، 
، َضَبحَ اّلذي ِإْن َأْعَطى َمَدَح، وَ 

َوإِْن ُمِنَع َقَبَح َوَكَلَح، َتِعَس َفَال 
 ِاْنَتَعَش، َوِشْيَك َفَال ِاْنَتَقْش 

١٠ 

٢و١ َضَبرَ  *
 ٣و

َوَغْيُرُه َيْضُبُر َضْبرًا الَفَرُس/اِإلْنَساُن  ٥ َالِزم
ِإَذا َعَدا/َوَثَب ِفْي َعْدِوِه/َجَمَع َقَواِئَمُه  َوَضَبَرانًا:

 َوَوَثَب/َقَفزَ 

   ١٢و٨و٧و٦و٥و٤و١

   ٩و٨و٢ َجَمَعُه َوَشدَّهُ  الشَّْيَء َضْبرًا:  ُمَتَعدّ    
   ٨و٢ َتَغيَّر الَوْجُه:  َالِزم   
ِإَذا َجَعَلَها ِإْضَباَرة/َجَعَلَها  الُكُتَب:  ُمَتَعدّ    

 ُحْزَمة/َجَمَعَها
 ٧ الُكُتَب َوَغْيَرها َضَبرَ  ١٢و٨و٧و٦و٤

ْخَر َيْضُبُرُه َضْبرًا:-  ُمَتَعدّ     َدهُ  َعَلْيِه الصَّ    ١٢و٧و٦و٤ َنضَّ



۱۹۰ 
 

  .): حرف الّطاء٣-٢٠جدول ( .١٦

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم

 ٣ َطرَأَ  *
ُمَتَعّد/
 َالِزم

١٠ 

 ُفَالٌن َعَلْيَنا َيْطرَُا ُطُروءًا:
َخَرَج/َطَلَع َعَلْيَنا ُمَفاَجَأة ِمْن 
َمَكاٍن َبِعْيٍد/َأَتاُهم ِمْن َغْيِر 

 َأْن َيْعَلُموا

٧و٦و٤و١
 ١٢و٩و٨و

َال َأْعِرُف  َطَرأَ ُقْلُت َمْن َهَذا؟ َقاَل: َغِرْيٌب َقْد 
 َشْخَصهُ 

 (بديع الّزمان الهمذاني)
٨ 

  ُمَتَعدّ    
 َعَلى الَقْوِم ُطُرْوءًا َوَطْرءًا:-

 َقِدَم/َأَتاُهم ِمْن َمَكان َبِعْيدٍ 
 ٨ ِإَلى َمكََّة؟ (األصبهاني) َطرَْأتَ َكْيَف  ٧و٤و٢

   ٤و٣ َطَلَع ِمْن َبَلٍد آَخر َعَلْيِه:-  ُمَتَعدّ    

 ٧و٤ َوَرَد َوَأْقَبل  ُمَتَعدّ    
َعَليَّ ِحْزِبْي ِمَن الُقْرآِن (ورد َطرََأ َوِفْي الَحِدْيِث: 

 وأقبل)
١٠ 

    َخَرجَ  ِمَن اَألْرِض:-  ُمَتَعدّ    

   
ُمَتَعّد/
 َالِزم

 
َحَدَث  :اَألْمُر/َعَلْيِه اَألْمرُ 

 َبْعَد َأْن َلْم َيُكْن/َحَدَث َفْجَأةً 
 ٧ ُعْطٌل ِفْي اِإلْرَسالِ  َطرَأَ  ٩

   
 َالِزم

 ُمَتَعدّ /
 ٧ ِفْكَرٌة َعَلى َباِلهِ  َطرََأتْ  ١٠و٩ َخَطَرتْ  ْت ِفْكَرٌة:- 
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 ٧ َتَبدٌُّل َعَلى الَمْوِقفِ َطرََأ  ٩ َجدَّ َوَحَدثَ   ُمَتَعدّ    
   ١٠ َحَدَث َلهُ  َعَلْيِه:-  ُمَتَعدّ    

 ١١ َأَصاَبِنْي َفْجَأةً  َعَلّي:-  ُمَتَعدّ    
َعَليَّ َحتَّى َأَكاُد َال َأْعِرُف  َطرَأَ  َال َأْدِرْي َماَذا
 َنْفِسْي (نعيمة)

٨ 

   ٢ َصاَر َطِرّياً  الشَّْيُء َطرَاَءًة: ٢ َالِزم  َطِرئَ  *
   ٨ َحَدثَ  َطْرءًا َوُطُرءًا:  َالِزم   

 ٢ َالِزم  َطُرؤَ  *
َكاَن َناِضرًا،  َيْطُرُء َطرَاَءًة:
 َفْهَو َطِرْيء

   ٩و٨

  َالِزم   
َالَن َوَلْم َيْذَبل، َكاَن  النََّباُت:

 َغّضًا َليِّناً 
   ١٢و٩

 ٦ َالِزم ٤ َطِربَ  *
َفْهَو َطِرٌب،  َيْطَرُب َطَربًا:

 َخفَّ ِلَفَرٍح َأْو ُحْزنٍ 
   ٥و٤و٢

  ُمَتَعدّ    
َخفَّ َواْهَتزَّ  ِمْنُه/َلُه َطَربًا:-

َواْضَطَرَب َوِاْنَفَعل ِمْن َفَرٍح 
 َوُسُرور/ِمْن ُحْزٍن َوَغم

 ١٢و٨
ِمْن َفْوِزِه  َطِربَ ِلَنَجاِحِه ِفْي االْمِتَحاِن/ َطِربَ 

 ِبالُمَباَراةِ 
٧ 

  ُمَتَعدّ    
ِاْرَتاَح َوَنِشَط َواْهَتّز  ِلْلِغَناِء:-

 ِلَصْوِتهِ 
و١٠و٨

١٢ 
ُق الشِّْعِر الَجيِّد وَ   ٧ َلهُ  بُ َيْطرَ َيَتَذوَّ
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  ُمَتَعدّ    
َشنََّف آَذاَنُه  ِلَسَماِعِه:-

 ِبَسَماِعهِ 
١٠ 

 بْ َيْطرَ الَقْيِس َوَلِبْيد َوَطَرَفة َفَلْم  َأْنَشْدُتُه ِالْمِرئِ 
 ِلَشْيٍء ِمْن َذِلَك (بديع الّزمان الهمذاني)

٨ 

 ١١ َمِرحَ   َالِزم   
ْوِلْي َيَرى ِمْن َحقِِّه َأْن   بَ َيْطرَ َكاَن ِإْبَراِهْيُم الصُّ

َوَيْمُجَن َوَأْن َيْسَمَع الِغَناَء َوالُمْوِسْيَقى (محمد 
 كرد علي)

٨ 

 ١١ ُأْعِجَب َوتََأثَّرَ   َالِزم   
ِمْن  بُ َيْطرَ َلْيَس ِفْي اَألْرِض ِإْنَساٌن ِإالَّ َوْهَو 

 َصْوِت َنْفِسِه (الجاحظ)
٨ 



۱۹۳ 
 

  .): حرف الّظاء٣-٢١جدول ( .١٧

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم
َوْهَو  َيْظَعُن َظْعنًا َوُظُعْونًا َوَظَعنًا: ٣ َالِزم ٣ َظَعنَ  *

 الشُُّخْوص
١   

َذَهَب   َعِن الَمَكاِن َظْعنًا  َوَظَعنًا:  ُمَتَعدّ    
 َوَساَر/َرَحَل َوَزاَل َعْنُه/َنَزَح َعْنهُ 

و٧و٦و٤و٣و٢
 ١٢و١٠و٩و٨

ِإْخَواُنَنا َفَصاُروا ِإَلى اَألْرَياِف  َظَعنَ َقْد 
 الَبَدِوّي َعْن ِدَياِرهِ  َظَعنَ  (األصبهاني)/

 ٤و٨

   ٩ َسيََّرُه ِفْي ُصْحَبَتُه َوِاْرَتَحَال َمعاً  ِبِه:-  ُمَتَعدّ    
ِإَذا ُفَالٌن ِفْي َوْجِه ُفَالٍن َيْظِفُرُه:  ٥ ُمَتَعدّ  ١ َظَفرَ  *

َغَرَز ُظْفَرُه ِفْي َوْجِهِه/ ِفْي َلْحِمِه 
 َفَعَقَرهُ 

و٨و٧و٦و٤و١
١٢ 

  

   ١ َخَدَشُه ِبَها ُه ِباَألْظَفاِر:-  ُمَتَعدّ    
   ٢ َضَرَب ُظْفَرهُ  ُه َظْفرًا:-  ُمَتَعدّ    
   ٩و٧ َكَسَر ُظْفَرُه َوَقَلَعُه َوَنَزَعهُ  ُه:-  ُمَتَعدّ    
 ١٠ َعْيِنْي ُمْنُذ َزَماٍن (رأْتَك) َظَفَرْتكَ َما  ١٢و٤ َرَأُتهُ ْتُه َعْيُنُه: -  ُمَتَعدّ    
َعَلْتَها ِجْلَدٌة  ِت الَعْيُن َظْفَرًة:- ١١ َالِزم ٣ َظِفرَ  *

 َبْيَضاء
و٨و٧و٤و٢و١

١٢ 
 ٧ ُفَالٌن (َنَبَتْت الظُّْفَرُة ِفْي َعْيَنْيِه) َظِفرَ 

ْيِد َفَلمَّا  ٤و٣و٢و١ َغَلَب َعَلْيِه/َصاَدهُ  ِبالشَّْيِء َظَفرًا:-  ُمَتَعدّ     ِبَظِبّي َنَزَل َفَذَبَحُه  َظِفرَ َخَرَج "َمَعن" ِللصَّ
 (األبشيهي)

٨ 
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 ٧ الطَّاِئرُ  َظِفرَ  ١٢و٩و٨و٢ َطاَلْت َأْظَفاُرُه َوَعُرَضتْ  َظَفرًا:  َالِزم   
   ٢ َأَصاَبْت َعْيَنُه الظَّْفَرةُ  اِإلْنَساُن:  َالِزم   
َغَلَبُه َعَلْيِه  ِبَعِدوِِّه/َعَلى َعِدوِِّه:-  ُمَتَعدّ    

 َوَقَهَرُه َوِاْنَتَصَر َعَلْيهِ 
 ٨ َوَهَزَمُهمِبِهم َظِفَر  ١٢و٩و٨و٥و٣

الَِّة:-  ُمَتَعدّ     اك ِفْي الَخْمِر َمَعاٍن  ٥ ِإَذا َوَجَدَها ِبالضَّ حَّ َكاَنْت ِلْلُحَسْيِن بُن الضَّ
ِبَها َوَسَبَق  َظِفرَ َوَأْلَفاٌظ ِجَياد َيَتَمنَّى َأُبو ُنوَّاس َلْو 

 ِإَلْيَها (طه حسين)

٨ 

   ٧ َأّخَذْتُه َوَقِبَلْتهُ  ِت النَّاَقُة َلْقحًا:-  ُمَتَعدّ    
َفاَز ِبِه َوَناَلُه/َحَصَل  الشَّْيَء َوِبِه:  ُمَتَعدّ    

 َعَلْيهِ 
 ٧ ِبُمَراِدِه/ِبَمْطَلِبِه/ِبَأَماِنْيهِ  َظِفرَ  ١٢و١٠و٩و٨

   ١٢و٨ َغلََّبُه َعَلْيهِ  اُهللا ُفَالنًا َعَلى ُفَالٍن:  ُمَتَعدّ    
ِبِه َأْضِرُبُه َماَئة َسْوٍط  َظِفْرتُ َقاَل اَألِمْيُر: ِإَذا  ١١ َقَبَض َعَلْيهِ  ِبِه:-  ُمَتَعدّ    

 (األصبهاني)
٨ 

ِبيُّ ِإَلى َداِر الُمَفتِِّش َقْبَل الِمْيَعادِ  ١١ ِاْغَتَنَم بِ  ِب:-  ُمَتَعدّ      َيْذَهُب الصَّ
َهِذِه ِبَساَعٍة َأْو َبْعَض َساَعٍة ِفْيَها ِإَلى ِلَيْظَفَر 

 الَفتَاة (طه حسين)

٨ 



۱۹٥ 
 

  .): حرف العين٣-٢٢جدول ( .١٨

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
 ِبُفَالٍن َيْعَبُأ َعْبًأ َوَعَباًء: ٨ ُمَتَعدّ  ٣ َعَبأَ  *

َبالى ِبِه/َكاَن َلُه ِعْنَدُه َوْزٌن 
 َوَقْدٌر/ِاْهَتّم/ِاْكَتَرثَ 

و٧و٤و٣و٢و١
 ١٢و١١

ْيَح الشَِّدْيَدَة َال  َتْعَبأَال  ِبَتَواِفِه اُألُموِر/ِإنَّ الرِّ
َتْعَبُأ ِبَضِعْيِف الَحِشْيِش َلِكنََّها ُتَحطُِّم ِطَواَل 
النَّْخِل (ابن المقّفع)/ ِفْي الشُُّعْوِب َمْن َيعْيُشْوَن 
َعَلى َهاِمِش الَحَياِة َال َيْغَنم ِمْنُهم ِإْنَساٌن وََال 

 ْيخ (حسن الّزيات)ِبِهم َتارِ َيْعَبُأ 

 ٨و٧

 /الشَّْيَء َيْعَبُؤُه َعْبًأ:الطِّْيبَ   ُمَتَعدّ    
ِإَذا َهيََّئُه ِفْي َمَواِضِعِه/َخَلَطُه 

 َوَصَنَعهُ 

و٦و٤و٣و٢و١
 ١٢و٩و٨و٧

َيْعَبُؤهُ َكَأنَّ ِبَنْحِرِه َوِبَمْنَكَبْيِه=َعِبْيرًا، َباَت 
 َعُرْوُس 

١٠ 

 ِلْلَحْرِب:الَخْيُل ِت -  ُمَتَعدّ    
 ِاْسَتَعدَّتْ 

٢   

َم ِبِه/ِاْهَتمَّ بِ  ِباَألْمِر:  ُمَتَعدّ        ١١و٢ َتَهمَّ
ِبُكْم َربِّي َلْوَال ُدَعاُؤُكْم َفَقْد َكذَّْبتُْم  َيْعَبأُ ُقْل َما " ٤ َصَنَع/َفَعلَ   ُمَتَعدّ    

 ٧٧" الفرقان/َفَسْوَف َيُكوُن ِلَزاًما
١ 

   ٧و٤ َقِبَل ِمْنُه ُكلَّ َشْيءٍ  ِبِه:اُهللا   ُمَتَعدّ    



۱۹٦ 
 

َرتََّبُهم ِفْي َمَواِضِعِهم  ُهم:-  ُمَتَعدّ    
 َوَهيََّأُهم ِلْلَحْرِب/َجهََّزُهم

و٩و٨و٧و٦و٤
١٢ 

َوِفْي َحِدْيِث َعْبِد الرَّْحَمِن بُن َعْوف َقال: 

 ، ِبَبْدٍر َلْيالً النَِّبيُّ  َعَبَأَنا"

١٠ 

َجَعَل َبْعَضُه َعَلى  الَمتَاَع:  ُمَتَعدّ    
 َبْعض

   ٩و٨و٧

َفْهَو َعاِبٌث ِبَما  َيْعَبُث َعَبثًا: ٦ َالِزم ٣و١ َعَبثَ  *
 َال َيْعِنْيهِ 

١   

 الشَّْيَء ِبالشَّْيِء َعْبثًا:  ُمَتَعدّ    
 َخَلَطهُ 

   ١٢و٨و٧و٦و٢

َحرََّك َيَدْيِه  ِفْي َمَناِمِه:  َالِزم   
 َكالدَّاِفِع َأْو اآلِخذِ 

٤   

ِإَذا  ِت الَمْرَأُة َأِقَطَها:-  ُمَتَعدّ    
َفرََّغْتُه َعَلى الُمَشرِّ الَياِبس؛ 

 ِلَيْحِمَل َياِبُسُه َرْطَبهُ 

   ٧و٤

ِاتََّخَذ الَعِبْيَثَة  َيْعِبُث َعَبثًا:  َالِزم   
َوْهَي َأِقٌط ُمَعاَلٌج (َطَعاٌم 

 َمْخُلْوٌط ِمْن َنْوَعْين)

   ١٢و٨و٧

   ٧ َخَلَطُه ِبالسَّْمنِ   ُمَتَعدّ    



۱۹۷ 
 

 

َجفََّفُه ِفْي  اَألِقَط َيْعِبُثُه َعْبثًا: ٥ ُمَتَعدّ  ٤ َعِبثَ  *
 الشَّْمِس/َفرََّغه َعَلى الَياِبسِ 

   ٧و٤و١

َلِعَب  ِبِه َعَبثًا:  ُمَتَعدّ    
ِبِه/َهَزل/َوَعِمَل َما َال َفاِئَدَة 

 ِفْيهِ 

و٨و٧و٦و٥و٢
 ١٢و٩

 ٧ الطَّاِلبُ  َعِبثَ 

 ٧ ِبَمَشاِعِر َوَعَواِطِف اآلَخِرْين َعِبثَ  ٩و٢ ِاْسَتَخفَّ   ُمَتَعدّ    
ِكَناَية  ِبِه الدَّْهُر/الَقَدر:-  ُمَتَعدّ    

 ِعْن َتَقلُِّبِه/َتَقلَّب/ِاْنَقَلَب َعَلْيهِ 
ِبَنا َنْحُن الَبَشُر  َتْعَبثُ  َها ِهَي اَألْقَدارُ  ٩و٨و٥

َعاُف َوَترِمْيَنا ِبَما َال َنْسَتِطْيُع ِاْحِتَماَله  الضِّ
 (الّشاّبي)

٨ 

َسالِة َتاِرْيُخَها ُمْذ ُتُوفَِّي َواِلُدَها، َوِفْيَها  ١١ ِاْعَتَدى َعَلى ِب:-  ُمَتَعدّ     ِفْي الرِّ
ِبِعفَِّتَها  َعِبثَ َتْشَرُح َكْيَف َأْغَواَها الَوِصّي وَ 

 (عبد القادر المازني)

٨ 



۱۹۸ 
 

  ): حرف الغين.٣-٢٣جدول ( .١٩

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 

 ٥ ُمَتَعدّ  ٢و١ َغَدرَ  *
ِإَذا َنَقَض الَعْهَد َوَنْحِوِه/َتَرَك  ُفَالنًا/ِبِه َغْدرًا:
 الَوَفاَء ِبِه/َخاَنهُ 

١٠و٩و٨و٥و٤و١
 ١٢و

َوَنَقْضُتم  َغَدْرُتمِبَصِدْيِقِه/ َغَدرَ 
 الَعْهَد (األصبهاني)

 ٨و٧

   ٦و٤و٢ ِاْشَتدَّ َظَالُمَها ِت اللَّْيَلُة َغْدرًا:-  َالِزم   

  َالِزم   
ِإَذا َشِرَب الَكَرَع/ِمْن  َيْغِدُر الرَُّجُل َغْدرًا َوَغَدَرانًا:

 َماِء الَغِدْيرِ 
   ١٢و٩و٨و٧و٦و٤

   ١٢و٩و٨و٧ َأَساَءْت ِغَذاَءهُ  ِت الَمْرَأُة َوَلَدَها:-  ُمَتَعدّ    
   ١٠ َفَتَك ِبِه َعَلى َغْفَلٍة، َطَعَنُه ِمَن الَوَراءِ  بِه:-  ُمَتَعدّ    
   ٦و٤و٢ َكُثَرْت ِحَجاَرُتَها، َفْهَي َغْدَراء ِت اَألْرُض َغَدرًا: - ٨ َالِزم ٤ َغِدرَ  *

   ٨و٧و٤ َماُتوا َوَبِقَي ُهَو َبْعَدُهم ُفَالٌن َبْعَد ِإْخَوِتِه:  َالِزم   
   ١٢و٨و٤ َتَخلَّف َعْن َأْصَحاِبِه:-  ُمَتَعدّ    

  ُمَتَعدّ    
 ِت النَّاَقُة َعِن اِإلِبِل، َوالشَّاُة َعِن الَغَنِم َغْدرًا:-

 َتَخلََّفْت َعْنَها
   ٦و٤

  َالِزم   
ِل َنْبَتٍة  ِت الَغَنُم َغَدرًا:- َشِبَعْت ِفْي الَمْرِج ِفْي َأوَّ

َوَلْم ُيْسل َعْن َأَحظَِّها؛ َألنَّ النَّْبَت َقْد ِاْرَتَفَع َأْن 
 َيْذُكَر ِفْيِه الَغَنمُ 

   ٦و٤



۱۹۹ 
 

 

   ٧و٦ َشِرَب ِمْن َماِء السََّماءِ   ُمَتَعدّ    
   ١٢و٧ َأْظَلَم/ِاْشَتدَّ َظَالُمهُ  اللَّْيُل:  َالِزم   

  َالِزم   
َكُثَر ِبِه الَغْدُر/َصاَر َوِعرًا َكِثْيَر  الَمَكاُن:

 الِحَجاَرِة والشََّجرِ 
   ١٢و٨

 ٢ َالِزم  َغَدقَ  *
َكُثَر  ْت َعْيُن الَماِء/الَمَطُر/النَّْهُر:-

 َماُؤَها/َغُزَرتْ 
   ٩و٤و٣و٢و١

  َالِزم   
ِاْبَتلَّْت ِبالَغَدِق/ِبالَماِء الَغاِمِر  ِت اَألْرُض:-

 الَكِثْيرِ 
   ١٢و٩و٨و٥و٢

 ٥ َالِزم  َغِدقَ  *
ِإَذا َكُثَر النََّدى ِفْي الَمَكاِن َأْو َكُثَر  َيْغَدُق َغَدقًا:

 الَماءُ 
   ١٢و٤

 ٧ الَواِدي َغِدقَ  ١٢و٨و٧و٤ َأْخَصَبت/َكُثَر ِفْيَها الَماءُ  ِت اَألْرُض:-  َالِزم   
   ١٢و٨و٧و٥و٤ َغُزَرْت َوَعُذَبت/َكُثَر َماُؤَها ِت الَعْيُن َغَدقًا:-  َالِزم   
 ٧ اَألْمَطاُر ِفْي الشِّتَاءِ  َتْغِدقُ  ١٢و٨ َكُثَر َقْطُرهُ  الَمَطُر:  َالِزم   

 ١٢و٩و٨ ِاتََّسَع َوَرَغَد، َفْهَو َغِدقٌ  الَعْيُش:  َالِزم   
َمْوِسِم ِزَراِعْي َعْيُشُه َبْعَد َغِدَق 
 َناِجح

٧ 



۲۰۰ 
 

 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
 َفَقَأ َعْيَنُه َفْقًأ: ٦ ُمَتَعدٍّ  ٣ َفَقأَ  *

 َأْطَفَأَها/َبَخَقَها/َقَلَعَها/َبَخَصَها/َأْعَماَها
٦و٥و٤و٣و٢
 ٧و

  

َأْمَكَنْت ِللرَّْعي/ِإَذا َتَشقََّقت  ِت الُبْهَمى ُفُقْوءًا:-  الزم   
َبَها الَمَطُر َوالسَّْيُل َفَال  َلَفاِئُفَها ِعن َثَمَرِتَها/َترَّ

 تَْأُكُلَها النَّْعُم 

   ٧و٤و٢

   ٢ ِإَذا ِاْنَبَعَجْت ِبالَماءِ  ِت السََّحاَبُة:-  الزم   
َكَسَرَها/  َفْقًأ: الَعْيَن َوالَبَثَرَة َوَنْحَوُهَما َيْفَقُؤَها  الزم   

 َشقََّها َفَخَرَج َما ِفْيَها
٨و٧و٦و٥و٤
 ١٢و

َوِفْي الَحِدْيِث: َلْو َأنَّ َرُجًال ِاطََّلَع ِفْي َبْيِت 
َعْيَنُه، َلْم َيُكْن َفَفَقُؤوا َقْوٍم ِبَغْيِر ِإْذِنِهم 

 الدُّمَّلَ  َفَقأَ َعَلْيِهْم َشْيء (شّقوا)/

 ٧و١٠

   ٧و٦ َأْذَهَب َغَضَبهُ  َناِظَرْيِه:  ُمَتَعدٍّ    
اِن َوَنْحَوهُ   ُمَتَعدٍّ        ٨ : َضَغَطُه َوَعَصَرهُ َحبَّ الرُّمَّ

   ١٢و٨و٢ ِاْنَتَشرْت َراِئَحَتهُ  الِمْسُك َفَنعًا: ٦ الزم ٤ َفِنعَ  *
   ١٢و٨و٢ َحُسَن ِذْكُرهُ  الثََّناُء/الرَُّجُل َفَنعًا:  الزم   
   ٢ َشُرَف َوَكُرمَ  الرَُّجُل:  الزم   
   ٢ َكُثر الَماُء َفَنعًا:  الزم   
 ١١ َفِنعَ َمْن َقِنَع  ١٢و٨و٧و٦ َكُثَر َماُلُه َوَنَما الرَُّجُل َفَنعًا:  الزم   
ل  الزم       ١٢و٨ َجاَد َوَتَفضَّ

  .): حرف الفاء٣-٢٤جدول (.٢٠

 



۲۰۱ 
 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
 ُه اُهللا ُفَالنًا َقْبحًا َوُقُبوحًا:- ٥ ُمَتَعدّ  ٣ َقَبحَ  *

اُه/َأْبَعَدُه َعْن ُكلِّ َخْيرٍ   َنحَّ
   ١٢و٩و٨و٦و٥و٣و١

 َقَبحًا: الشَّْيَء/الَبْيَضةَ   ُمَتَعدّ    
 َكَسَرُه/َكَسَرَها

   ١٢و٨و٧و٦و٥و٢

:  ُمَتَعدّ     َباَعَدُه/ َأْقَصاُه ِمْن ُكلِّ  اُهللا الَعُدوَّ
 َخْيرٍ 

اُهللا َوُأّمًا َزَمَعْت ِبِه (أبعده َقَبَحُه  ٧و٤و٢
 وأبعد والدته)

١٠ 

: ِإَذا ُفَالٌن َبْثَرًة َخَرَجْت ِبَوْجِههِ   ُمَتَعدّ    
َفَضَخَها/َعَصَرَها ِلُيْخِرَج َقْيَحَها/َقْبَل 

 ُنْضِجَها

(اقتربت  َفاْقَبْحهُ  َقِد ِاْسَتْكَمَت الُعرُّ  ٨و٧و٦و٤
 البثرة لالنفقاء)

١٠ 

   ١٢و٩و٨ َقال َلُه: َقبََّحُه اهللاُ  َلُه َوْجَهُه:-  ُمَتَعدّ    
َأْعَطاُهما  ُه ِعْلمًا َوَنارًا َقْبسًا:- ٧ ُمَتَعدّ  ١ َقَبَس  *

 ِإيَّاه/َجاَءُه ِبِهَما
   ٤و٣و٢و١

   ٤ َجاَءُه ِبَها ُه النَّاَر َيْقِبُسُه:-  ُمَتَعدّ    
   ١٢و٨و٧و٦و٥ َأَخَذَها ِمْن ُمْعَظِمَها َنارًا:  ُمَتَعدّ    
َله/َأَفاَدُه  ِعْلمًا:  ُمَتَعدّ     َتَعلََّمُه/ِاْسَتَفاَدُه/َحصَّ

 ِإيَّاه
   ١٢و٩و٧و٥

  ): حرف القاف.٣-٢٥جدول (. ٢١



۲۰۲ 
 

 

 

   ١٢و٩و٨و٧ َأْوَقَدَها/َأَخَذ ِمْنَها ُشْعَلةً  النَّاَر:  ُمَتَعدّ    
   ١٠ َأَخَذ ِمْنهُ  َعْنُه:-  ُمَتَعدّ    

َقْبَسًة ِمَن  َقَبُسواِإنَّ الشَّْرِقيِّين  ١٠ َتَعلََّم ِمْنهُ  ِمْنُه:-  ُمَتَعدّ    
الَغْرِب َوَقَبُسوا َقْبَسًة ِمْن 

 َحَضاَرِتِهم الَقِدْيَمة (أحمد أمين)

٨ 

   ٤ َأْلَقَحَها َسِرْيعاً  الَفْحُل َقَبسًا: ٣ َالِزم  َقِبَس  *
َلْهَجَتُه  َيْقِبسَقاَل ُمَحمَّد َوَكَأنَُّه  ١١ ِاْسَتَمدَّ   ُمَتَعدّ    

ِمْن َناِر الَغَضِب اّلذي َتَوهََّج ِبِه 
 َخدَّاُه (نحيب محفوظ)

٨ 

   ١٢و٨ َطَلَبَها َها:-  ُمَتَعدّ    



۲۰۳ 
 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
َجَذَبَها  َها َكْبحًا:الدَّابََّة َيْكَبحُ  ١٢ ُمَتَعدّ  ٣ َكَبحَ  *

ِإَلْيِه بالَلَجاِم َوَضَرَب َفاَها 
ِبِه؛ ِلَتِقف وََال َتْجِري /َجَذَبْت 

 ِلَيْنَتِصَب َرْأُسهُ  ِعَناِنِه؛

 ٧ الِحَصانَ َكَبَح  ١٢و٩و٨و٧و٦و٥و٤و٣و٢

َضَرَب  اِإلْنَساَن ِبالسَّْيِف:  ُمَتَعدّ    
 ِبِه ِفْي َلْحِمِه ُدْوَن َعْظِمهِ 

   ٧و٦و٥و٢

   ٢ َصَرَفُه َعْنهُ  الرَُّجَل َعْن رَْأِيِه:  ُمَتَعدّ    
ِإَذا  ُه َعْن َحاَجِتِه َكْبحًا:-  ُمَتَعدّ    

 َردَُّه َعْنًها
 ٧ َعِن التََّماِدْي ِفْي الَغيّ  َكَبَحهُ  ١٢و٩و٨و٧و٦و٤

ِإَذا َأَصاَب  الَحاِئُط السَّْهَم:  ُمَتَعدّ    
الَحاِئَط ِحْيَن ُرِمَي ِبِه َوَردَُّه 

َعْن َوْجِهِه َوَلْم َيْرَتزَّ ِفْيِه/َوَلْم 
 َيْنَشب ِفْيهِ 

   ١٢و٨و٧و٤

َوْهَو  ِبالسَّْيِف َكْبحًا:-  ُمَتَعدّ    
 َضْرٌب ِفْي اللَّْحِم ُدْوَن الَعْظمِ 

 

٤   

  ): حرف الكاف.٣-٢٦جدول (. ٢٢



۲۰٤ 
 

ِإَذا َجَذَبْت  ِت الدَّابَُّة:-  َالِزم   
َرْأَسَها ِإَلْيَك َوَأْنَت َراِكٌب 

َوَمَنْعَتَها ِمَن الِجَماِح َوُسْرَعِة 
 السَّْيرِ 

   ٧و٦و٤

   ٧ َصكَّهُ  الَحَجُر َحاِفَر الدَّابَِّة:  ُمَتَعدّ    
َوَقَفَها  َها:السََّيارَة َوَنْحوَ   ُمَتَعدّ    

 ِبالَكبَّاَحةِ 
ِلُكلِّ َثْوَرٍة َنْفِسيٍَّة َال َتِجُد ِمْن ُسْلَطاِن  ٨

ِجَماَحَها، ِاْنِفَجاٌر َال َيْكَبُح الَعْقِل َما 
 َسِبْيَل ِلُمَقاَوَمِتِه (حسنين هيكل)

٨ 

َهِذِه الَعَواِطَف؛ َأْكَبَح  َال ُبدَّ َأنْ  ٩ َحاَل ُدْوَن ُظُهْوِرَها َعَواِطَفُه:  ُمَتَعدّ    
ْن َهِذِه ِألَْسَتِطْيَع َأْن َأَتَحدََّث عَ 

َال  النَّاِقِد اّلذي الَقِصْيَدِة َحِدْيثَ 
 َيتََأثَّر ِبالَعَواِطِف (طه حسين)

٨ 

َحاَوَل السَّْيَطرة  ِجَماَحُه:  ُمَتَعدّ    
 َعَلْيهِ 

السَّاِئُق الَقِويُّ ِجَماَح الَخْيِل َيْكَبُح  ٩
 الطَّاِئَشِة الَعِصيَّةِ 

٨ 

 ٧ َشْهَوَتهُ  َكَبحَ  ٩ َتَحكََّم ِفْيَها َشْهَوَتُه:  ُمَتَعدّ    
 ُه َيْكِبُدُه َوَيْكُبُدُه َكْبدًا:- ٣ ُمَتَعدّ  ٢و١ َكَبدَ  *

 َضَرَب َكِبَدُه َوَقَصَدهُ 
   ١٢و٨و٧و٦و٤



۲۰٥ 
 

 

ِإَذا َأَضرَّ الَماُء  ُه:-  ُمَتَعدّ    
 ِبالَكِبِد، َفْهَو َمْكُبود

٤   

َشقَّ َعَلْيِهم  الَبْرُد الَقْوَم:  ُمَتَعدّ    
 َوَضيَّق

َوِفْي َحِدْيِث ِبَالل: "َأذَّْنُت ِفْي َلْيَلٍة  ١٢و٨و٧و٤
َباِرَدٍة َفَلْم َيْأِت َأَحٌد، َفَقاَل َرُسْوُل اِهللا 

 :َكَبَدُهم: َماَلُهم َيا ِبَالُل؟ ُقْلُت 
 الَبْرُد"

١٠ 

 ٧ َمَرُض السََّرَطانِ  َكَبَدهُ  ٨و٧و٢و١ َأَصاَب َكْبَدهُ  ُه َكْبدًا:-  ُمَتَعدّ   َكِبدَ  *
   ١٢و٢ ِاْشَتَكى َكَبدًا:  َالِزم   
   ٩و٨و٢ َعُظَم َبْطُنُه ِمْن َأْعَاله ُفَالٌن:  َالِزم   
ِإَذا َعُظَم  الرََّحى: تِ -  َالِزم   

 َوَسُطَها/َوَغُلَظتْ 
   ١٢و٩و٢

َتِعَب َوَأِلَم ِمْن  الرَُّجُل َكَبدًا:  َالِزم   
 َوَجِع َكِبِدهِ 

   ٩و٨و٧



   ۲۰٦ 
 

  ): حرف الّالم.٣-٢٧جدول (. ٢٣

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم
و٧و٦و٤و٣و٢و١ َمَكثَ  َلْبثًا: ٤ َالِزم ٣ َلِبثَ  *

 ١٠و٩و٨
َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ َأنَُّه َناٍج ِمْنُهَما "

اْذُكْرِني ِعْنَد َربَِّك َفَأْنَساُه الشَّْيَطاُن 
ِفي السِّْجِن ِبْضَع  َفَلِبثَ ِذْكَر َربِِّه 

 ٤٢" يوسف/ِسِنينَ 

١ 

ِبالَمَكاِن َيْلَبُث َلْبثًا َوُلْبثًا َوَلَبثًا -  ُمَتَعدّ    
 َأَقامَ  َوَلَباَثًة َوِلِبْيَثٍة:َوُلَباثًا َوَلَبثَانًا 

و١٠و٨و٧و٥و٤
١٢ 

ِفي اْألَْرِض َعَدَد َلِبْثُتْم َقاَل َكْم "
 ١١٢" المؤمنين /ِسِنينَ 

١ 

َأْبَطَأ َوَتَأخَّر  َأْن َفَعَل َكَذا َلْبثًا:  ُمَتَعدّ    
 َعِن ِفْعِلهِ 

َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإْبَراِهيَم ِباْلُبْشَرى " ١٢و٩و٧و٤
َأْن  َلِبثَ  َقاُلوا َسَالًما َقاَل َسَالٌم َفَما

 ٦٩" هود/َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيذٍ 

١ 

 َعَلى َهِذِه الَحال:-  َالِزم   
 َبِقَي/َداَم/ِاْسَتَمرَّ َعَلْيَها

"ُمْحِسن" ُهَنْيَهة َمَعَها َساِكتًا  َلِبثَ  ١٠
َكَأنََّما َال َيِجد َما َيُقْوُلُه َلَها (توفيق 

 الحكيم)

٨ 

َلِزَم اَألْرَض َيَتَضاَءُل  َيْلِبُد ُلُبْودًا: ١١ َالِزم ٢و١ َلَبدَ  *
 الشَّْخُص 

١   



   ۲۰۷ 
 

   ١٢و١٠و٢ َلَزُمْوُه َوَأَطاُفْوا ِبهِ  الَقْوُم ِبالرَُّجِل:  ُمَتَعدّ    
َأْكَثَرْت ِمَن الَكَألِ  ُل َلَبدًا:ِت اِإلبِ -  َالِزم   

 َفَأْعَنَتَها
٢   

   ٢ َوَضَع/َجَعْلَت َعَلْيِه اللِّْبدَ  الَفَرَس:  ُمَتَعدّ    
َجَعَل َلُهَما  السَّْرَج والُخفَّ َلْبدًا:  ُمَتَعدّ    

 َلْبداً 
   ٧و٢

ِإَذا َرِكَب  الشَّْيَء ِبالشَّْيِء َيْلُبُد:  ُمَتَعدّ    
 َبْعُضَه َبْعضاً 

   ١٢و٩و٨و٤

 َوَلِبَد َلَبدًا:ِبالَمَكاِن َيْلُبُد ُلُبْودًا -  ُمَتَعدّ    
َأَقاَم/َلِزَق ِبِه، َثَوى/َجَثَم ِفْيِه، َلِزَمُه 

 َوَلْم ُيَباِرَحهُ 

وو٩و٨و٧و٦و٤
١٢١٠ 

اُألمُّ ِبالَمْنِزِل َوْقَت الَبْرِد  َلَبَدتْ 
 الشَِّدْيدِ 

٧ 

َتَلبََّد  الشَّيُء ِباَألْرِض َيْلُبُد ُلُبودًا:  ُمَتَعدّ    
 ِبَها َوَلِصقَ 

   ١٢و٨و٤

َنَفَشُه ِبَماٍء ثُمَّ َخاَطُه َوَجَعَلُه  ُه:-  ُمَتَعدّ    
ِفْي َرْأِس الَعَمِد؛ ِلَيُكْوَن ِوَقاَيًة 

ِلْلِبَجاد َأْن َيْخِرَقُه، َوُكلُّ َهَذا ِمَن 
 اللُُّزوقِ 

   ١٢و٩و٨و٧و٦و٤



   ۲۰۸ 
 

 

   ١٢و٧و٤ َرقََّعهُ  الَقِمْيَص/الثَّْوَب:  ُمَتَعدّ    
َسَقَط َعَلْيَها،  اَألْرِض:َعَلى -  ُمَتَعدّ    

 َوَكاَن ِلُسُقْوِطِه َدِويٌّ ِاْرَتَطَم ِبَها
١٠   

َوْهَو اّلذي َال َرْأَي َلُه َوَال  َلَبدًا: ٥ َالِزم  َلِبدَ  *
 َعِزْيَمة 

٢   

 ٧ الطَّاِئُر ِباَألْرضِ  َلِبدَ  ١٢و٩و٨و٧و٤ ِإَذا َلِزَمَها َفَأَقاَم َبَها ِباَألْرِض:-  ُمَتَعدّ    
ْوُف َيْلَبُد َلَبدًا:  َالِزم    َنَفَشُه ِبَماٍء ُثمَّ  الصُّ

َخاَطُه َوَجَعَلُه ِفْي َرْأِس الَعَمِد؛ 
ِلَيُكْوَن ِوَقاَيًة ِلْلِبَجاد َأْن َيْخِرَقُه، 

 َوُكلُّ َهَذا ِمَن اللُُّزوقِ 

٤   

ِإَذا َدِغَصْت  ِت اِإلْبُل:-  َالِزم   
لَِّيان، َوْهَو  ِاْلِتَواء ِفْي ِبالصِّ

َحَياِزْيِمَها َوِفْي َغَالِصِمَها َوَذِلَك 
ِإَذا َأْكَثَرْت ِمْنُه َفَتَغصُّ ِبِه وََال 

 َتْمِضيْ 

   ٧و٤

   ٩و٥ َلِصقَ  الشَّْيُء:  َالِزم   



۲۰۹ 
 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
   ١ َراَوَحْت ِبَأْيِدْيَهاِت اِإلْبُل ِفْي َسْيرَِها: - ١٥ ُمَتَعدّ  ٣ َمَتحَ  *
   ٢ ِاْسَتَقى ِمْن َأْعَلى الِبْئرِ  َمْتحًا:  َالِزم   
َمدََّها/ِإَذا َجَذَبَها  الدَّْلَو َيْمَتُحَها َمْتحًا:  ُمَتَعدّ    

 ُمْسَتِقيًا ِبَها/ِإَذا ِاْسَتْخَرَجَها
ِبَدْلِوَك ِإْن َأَرْدَت  َفِاْمَتحْ  ١٢و٨و٧و٥و٤و٢

 ِسَجاَلَنا=َفَلَتْرِجَعنَّ َوَشنَُّها َيَتَقْعَقعُ 
 

   ٧و٦و٤و٢ َضَرَط/َحَبقَ  ِبَها:-  ُمَتَعدّ    
   ٢ َتَمدََّد ِفْي َجْرِيهِ  الَفَرُس:  َالِزم   
ْيِف، َوِاْمَتّد،  النََّهاُر:  َالِزم    ِاْمَتدَّ َوَطاَل ِفْي الص�

 ِاْرَتَفعَ 
   ٨و٧و٦و٤و٢

   ٧و٤و٢ ِفْي اللَّْيِل التََّمام، ِإَذا َطاَل َوِاْمَتدّ  الّلْيُل:  َالِزم   
ِإَذا  الَماَء َيْمَتُحُه َمْتحًا:  ُمَتَعدّ    

َنَزَعُه/َصَرَعُه/َقَلَعُه/َقَطَعُه/َضَرَبُه/ِاْسَتْخَرَجُه 
 َوَأَخَذُه ِمْن َمْصَدَرهُ 

الَماَء ِمَن الِبْئِر َتْمَتُح َرآَها  ١٢و٩و٨و٧و٦و٤
 َفُأْعِجَب ِبَها

٧ 

   ٧و٦و٤ َرَمى ِبهِ  ِبَسْلِحِه:-  ُمَتَعدّ    
   ١٢و٧و٤ َقاَرَبَها الَخْمِسْين:  ُمَتَعدّ    
   ٧و٤ َضَرَبهُ  ُه:-  ُمَتَعدّ    
   ١٢و٤ ِإَذا َقَطَعُه ِمْن َأْصِلهِ  الشَّْيَء:  ُمَتَعدّ    

 ): حرف الميم.٣-٢٨جدول (. ٢٤



۲۱۰ 
 

 

: َفَلْم َأَر الرَِّجاَل  ٧و٤ َمدَّْتَها َنْحَوهُ  ْت َأْعَناَقَها ِإَلى َشْيٍء:-  ُمَتَعدّ     َوِفْي َحِدْيِث ُأَبيٍّ
ُمُتْوحًا َأْعَناَقَها ِإَلى َشْيٍء  َمَتَحتْ 

 ِإَلْيِه (مدت أعناقها نحوه)

١٠ 

ِإَذا ثَبََّت َأْذَناَبُه/َرزَّ ِفْي اَألْرِض  الَجرَاُد:  َالِزم   
 ِلَيِبْيَض 

   ١٢و٨و٧و٦و٤

 ٧ ِمْن ُكُتِب السَّاِبِقْينَمَتَح  ٩ ِاْسَتَقى َوَأَخَذ ِمْنهُ  ِمَن الشَّْيِء:-  ُمَتَعدّ    
ِإَذا َناَلْت ِمَن الَكَألِ  اِإلْبُل َتْمُجُد ُمُجْودًا:ِت - ٦ َالِزم ٢ َمَجدَ  *

 َقِرْيبًا ِمَن الشَِّبِع َوُعِرَف َذِلَك ِفْي َأْجَساِمَها
   ٦و٤و٢و١

   ٢ َصاَر َأْمَجَد ِمْنهُ  الرَُّجُل َغْيَرُه َمْجدًا:  ُمَتَعدّ    
ِإَذا َناَل الشََّرَف/ِإَذا َكاَن َذا  الرَُّجُل َوَمُجَد:  َالِزم   

 َمْجدٍ 
 ٧ ِبآَباِئِه َبْل ِبَأْعَماِلهِ َمَجَد َما  ١٢و٩و٨و٢

   ٢ َعَلَفَها ِمْلَء َبْطِنَها الدَّاب�َة:  ُمَتَعدّ    
َناَلْت ِمَن الَكَألِ، ِإَذا َوَقَعت ِفْي  ِت اِإلْبُل:-  َالِزم   

 َمْرَعى َكِثْير َواِسع
   ١٢و٧و٦و٤و٢

 ٧ َفَمَجَدهُ َماَجَد َصِدْيَقُه  ١٢و٩و٨و٧و٦و٤ َغَلَبُه ِبالَمْجدِ  ُه ُيْمُجُدُه:-  ُمَتَعدّ    
َأْعَضاُء َهِذِه اُألْسَرة َأبًا َعْن  َمُجدَ  ١٢و٩و٢ َشُرَف ِبَكَرِم اَألْفَعالِ  الرَُّجُل َمْجدًا: ٢ َالِزم  َمُجدَ  *

 َجدّ 
٧ 

   ١٢و٧و٦و٤ ِإَذا َعَلَفَها وَشِبَعتْ  الرَّاِعي الَغَنَم:  ُمَتَعدّ    



۲۱۱ 
 

  .ّنون): حرف ال٣-٢٩جدول ( .٢٥

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 

 ٩ ُمَتَعدّ  ٣ َنَبأَ  *
َخَرَج ِمْنَها  ِمْن َبَلٍد ِإَلى َبَلٍد:-

 ِإَلى ُأْخَرى
   ٤و٢

  ُمَتَعدّ    
 َعَلى الَقْوِم َيْنَبُأ َنْبًأ َوُنُبوءًا:-

 َطَلَع/َهَجَم َعَلْيِهم
   ١٢و١٠و٨و٧و٦و٤و٢

   ١٢و٨و٧و٦و٤و٢ ِإَذا ِاْرَتَفَع َوَظَهرَ  ُنُبوءًا:  َالِزم   
   ١٢و٩و٨و٧و٦و٤و٣ َأْخَبرَ  ِبِه َنْبئًا:-  ُمَتَعدّ    

  ُمَتَعدّ    
ِمَن اَألْرِض ِإَلى َأْرٍض -

 َخَرَج ِمْنَها ِإَلْيَها ُأْخَرى:
   ١٢و٨و٧و٦و٤

  ُمَتَعدّ    
 ِمْن َبَلِد َكَذا َيْنَبُأ َنْبًأ َوُنُبْوءًا:

 َطَرأَ 
   ٧و٤

 ٧و٤ َجاَءْت ِبهِ  ْت ِبِه اَألْرُض:-  ُمَتَعدّ    
 َيْنَبْأنَ  َفَنْفَسَك َأْحِرْز، َفِإنَّ الُحُتْو=فَ 

 ِبالَمْرِء ِفْي ُكلِّ َوادٍ 
١٠ 

  َالِزم   
َصاَت َصْوتًا  َنْبئًا َوَنْبئًا َوَنْبأًة:

 َخِفْيفاً 
   ١٢و٨

   ١٢ َتَجاَفى َوَتَباَعد الشَّْيُء:  َالِزم   



۲۱۲ 
 

 

 ١٠ َالِزم ٢ َنَبتَ  *
َخَرَج ِمَن  الشَّْيُء َنْبتًا َوَنَباتًا:

 اَألْرضِ 
 ٩و٤و٢

 َتْنُبتُ َوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن ُطوِر َسْيَناَء "
 ٢٠المؤمنون/" ِبالدُّْهِن َوِصْبٍغ ِلْآلَِكِلينَ 

١ 

  َالِزم   
َنَما  اِإلْنَساُن َنَباتًا َوِنْبَتًة:

 َشَباُبهُ 
   ١٠و٢

  ُمَتَعدّ    
َنَشَأ َلُهم  ْت ِلْلَقْوِم َناِبَتًة:-

 َنْشٌء َصِغْيرٌ 
   ١٢و٨و٧و٦و٤و٢

  َالِزم   
َأْنَبَت/َنَبَت َوَخَرَج  الَبْقُل َنَباتًا:
 ِمَن اَألْرضِ 

 ١٢و٧و٢
َرَأْيُت َذِوْي الَحاَجاِت َحْوَل َبُيْوِتِهم=َقِطْينًا 

 الَبْقلُ َنَبَت ِبَها َحتَّى 
١١ 

   ١٢و٨و٧و٦ َنَهَد َوِاْرَتَفع َثْدُي الَجاِرَيِة ُنُبْوتًا:  َالِزم   

  َالِزم   
ْرُع َنْبتًا َوَنَباتًا: َنَشَأ َوَظَهَر  الزَّ

 ِمَن اَألْرضِ 
٨   

 ٧ ِسنٌّ  َنَبَتتْ  ٩ َبَرَز َظاِهراً  الشَّْعُر:  َالِزم   

  َالِزم   
َتَولََّدْت/َنَشَأْت  ِفْكَرٌة َوَنْحُوَها:

َنتْ   َوَتَكوَّ
٩ 

الطَّْبُع الَحَسُن ُهَو التُّْرَبُة الُمَالِئَمة اّلِتي 
ِفْيَها الَفِضْيَلُة َوتََتَرْعَرُع (مثل  َتْنُبتُ 

 أجنبي)
٧ 

  َالِزم   
َطَلَع ِفْيَها ِفْيَها الَكُأل: -

 الَمْرَعى/َنَما ِفْيَها
١٠   

   ١٢ َبَلَغ َمْبَلَغ الرَِّجالِ اِإلْنَساُن:   َالِزم   



۲۱۳ 
 

  .هاء): حرف ال٣-٣٠جدول ( .٢٦

 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
   ٢ َقطَُّعهُ  الّلْحَم َهْبرًا: ٥ ُمَتَعدٍّ  ٢ َهَبرَ  *
 ١٠ ِبالسُُّيْوفِ  َفَهَبْرَناُهمَوِفْي َحِدْيِث الشَُّراة:  ١٢و٧و٤و٢ َقطَُّعهُ  ُه ِبالسَّْيِف:-  ُمَتَعدٍّ    
   ٢ َسِمَن/َكُثَر َلْحُمهُ  الَبِعْيُر َهْبرًا:  مزِ َال    
 ٧ الَجزَّاُر َفِخَذ الشَّاةِ  َهَبرَ  ١٢و٩و٨و٧و٦و٤ َقَطَع ِقَطعًا ِكَباراً  َيْهُبُر َهْبرًا:  ُمَتَعدٍّ    
َقَطَع َلُه  َلُه ِمَن اللَّْحِم َهْبَرًة:-  ُمَتَعدٍّ    

 ِقْطَعةً 
   ٨و٧و٦و٤

ُح الثَّْوَر َحتَّى  ١٢و٩و٨و٤ َكُثَر َلْحُمهُ  الَجَمُل َيْهَبُر َهَبرًا: ١ مزِ َال  ٣ َهِبرَ  *  ٧ َهِبرَ َعَلَف الَفالَّ
ُقهُ  الِعْرَض َهْترًا: ٤ ُمَتَعدٍّ  ٢و١ َهَترَ  *    ١٢و٩و٨و٢ َمزَّ

   ٧و٤ َمزََّق ِعْرَضهُ  ُه َيْهِتُرُه َهْترًا:-  ُمَتَعدٍّ    
َأْفَقَدُه َعْقَلُه َوَصيََّرُه  ُه الِكَبُر:-  ُمَتَعدٍّ    

 َخِرفاً 
 ٧ الِكَبُر الشَّْيخَ َهَتَر  ١٢و٩و٨و٧و٤

   ١٢و٩و٨ َحُمَق َوَجِهلَ  الشَّْخُص:  َالِزم   



۲۱٤ 
 

  .واو): حرف ال٣-٣١جدول ( .٢٧
 

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
ِإَذا  الَحاِفُر َيِئُب َوَيْوَأُب َوْأبًا َوإَِبًة: ٤ َالِزم  َوَأبَ  *

 ِاْنَضمَّْت َسَناِبُكُه َوِاْرَتَفَعت
   ١٢و٨و٧و٤و٢و١

َخِزَي َوِاْسَتْحَيا  :اَألْمرِ /ِمَن ِمْنهُ -  ُمَتَعدّ    
 َوِاْنَقَبَض 

   ١٢و٨و٧و٤

   ١٢و٨و٧و٤ ِإَذا َأِنفَ  َيِئُب:  َالِزم   
   ١٢و٨ َأْطَرَق َرْأَسهُ  ُفَالٌن َيِئُب َوْأبًا َوإَِبًة:  َالِزم   
   ١٢و٨و٧و٦و٤ َغِضبَ  ُفَالٌن ُيْوَأُب: ١ َالِزم  َوِئبَ  *
َدَفَنَها ِفْي  الَمْوُءْوَدَة َيِئُد َوْأدًا: ٤ ُمَتَعدّ   َوَأدَ  *

 الَقْبِر/التَُّراِب َحيَّةً 
   ١٢و٩و٨و٧و٦و٥و٤و٣و٢و١

   ١٢و٥و٢ َأْثَقُلهُ  الشَّْيَء:  ُمَتَعدّ    
يَّاِت: تِ -  ُمَتَعدّ     َكَبتَْتَها  الُحُكْوَمُة الُحرِّ

 َوَقيََّدْتَها
٩   

الِفْتَنَة ِفْي َمْهِدَها  َوَأدَ  ٩ َقَضى َعَلْيَها الِفْتَنَة:  ُمَتَعدّ    
 (قضى عليها مبّكرا)

٧ 
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  .ياء(: حرف ال2-28جدول ) .88

 م/الّسياق الّسياق م/المعنى المعنى ع/المعاني الّنوع الوزن الفعل الّرقم 
 َيْيَبُس َو َيْيِبُس ُيْبسًا َوُيَبْوَسًة: 6 ََلِزم 2و1 َيِبَس  *

 ِإَذا َجفَّ َبْعَد ُرُطْوَبِتوِ 
ٚوٙو٘ؤ
 ٕٔوٜوٛو

الِفَيَمِة تََتاَبَعْت َعَمْيَيا الطِّْيُن/ِإّن َأْرضًا ِمْن َأَراِضْي َيِبَس 
 َشَجُرَىا )اين المقّفع(َيِبَس السُِّنْون َفَذَوى َنْبُتَيا وَ 

 8و7

ذي ركض وسط الحقول، أحرق عمب الّ لكن الثّ ... ٕ َذَىَبْت ُنْدَوُتوُ  الشَّْيُء َيْبسًا:  ََلِزم   
ذي ر الّ جل المتيوّ ، ولم يبق لمرّ َس بِ يَ األخضر وما 
 ...اختيار نوع العقاباستعجل وأساء 

2 

َذَىَب َماُؤَىا  اأَلْرُض: تِ -  ََلِزم   
 َوَنَداَىا َوَكَمُؤَىا

فأيبس شجرىم أجمع، وأرىم قدرتك وسمطانك. ... ٚوٗ
شجرىم، فياليم ذلك  َس بِ يَ ( ٖٕٓفأصبح القوم وقد )

 ...وقطع بيم، وصاروا فرقتين، فرقة قالت سحر

2 

 َبْينُهَما/َبْيَن الرَُّجَلْين:َما   ََلِزم   
 تََقاَطَعا

   ٜوٛوٚ

ة ويعتبر فيو ما يعتبر في نب واألنف واألليّ مقطوع الذّ  ٜ ِاْنَقَطَع َلَبُنَيا َضْرُع الشَّاِة:  ََلِزم   
اىبة ضوء إحدى ضرعيا وَل الذّ  َس بِ يَ تي األذن وَل الّ 

 ...العينين ألن من شأنيا أن ينقص عمييا

2 

ُأِصْيَب َبَخَدٍر الُعُضْو:   ََلِزم   
 َوَتَصمٍُّب َأْو َشَملٍ 

ُرْكَبُتُو/َىِذِه الَمْرَأُة الِمْسِكْيَنُة َخاَطِت الَمََلِبَس َحتَّى َيِبَسْت  ٜ
َأْطَراُفَيا  َيِبَستَعِشَي َبَصُرَىا َوَغَسَمِت الثَِّياَب َحتَّى 

 )المنفموطي(

 8و7
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   ٕ ِإَذا َأثَاَرهُ  التُّرَاَب: 1 ُمَتَعد    َيَقظَ  *
َتَنبََّو  َيَقظًا َوَيُقظًا َوَيَقاَظًة: 4 ََلِزم 2 َيِقظَ  *

 ِلأُلُمْوِر َوَفِطنَ 
ٜوٛو٘وٕ
 ٕٔو

 7 الَقاِضْي ِإَلى َأْسَراِر الَقِضيَّةِ  َيِقظَ 

وٛوٚوٗ ُمَتَيقٌِّظ َحِذرٌ      
ٕٔ 

  

َفْيَو  ُفََلٌن َيْيَقُظ َيَقظًا َوَيَقَظًة:  ََلِزم   
 َيْقَظانٌ 

عرف ماذا أ فكار والورقة البيضاء يقظين وَل...األ ٗ
ور جمد الثّ  -نم؟ أنا ولم أ ظْ قِ يَ ريد ولم أ ريد وماذا َلأ

 ...ن يقطع جمد الثورأمن يقدر 

2 

ِمْن َنْوِمِو َوَنْحِوِه َيْيَقُظ َيَقظًا -  ََلِزم   
 َصَحا َوِاْنَتَبوَ  َوَيَقاَظًة:

 7 َبْعَد َنْوٍم َعِمْيقٍ  َيِقظَ  ٕٔوٛ

   ٚوٗ ُمَتَيقٌِّظ َحِذرٌ  8 ََلِزم  َيُقظَ  *
   ٕٔ َيِقظَ   ََلِزم   



 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع
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مفيغكصفيبطكفالمعاجـالعربٌيةسيرفعالٌستارعفالكثيرمفالٌدررالمتجٌسدةفي
ىذهالٌمغةالعظيمة،تمؾالٌمغةالعربٌيةالمقٌدسةاٌلتيأبىعمماؤنااألجبٌلءالقدامىإاٌلأفيككفليـ

اٌلتي الجيكدباعفيإخراجالكثيرمفالمعاجـ نأسؼعمىقٌمة كلكٌننا الٌمغة، تحفظىكٌيةىذه
المبذكلةفيىذهاألٌياـمقارنةبسابؽعيدالعربٌيةاٌلتيشيدتكلكعالمحٌبيفليابالتٌأليؼفيياال
سٌيماالمعجمٌييف.أٌمااآلف،فيىذاالعصرفالٌمغةتجأرإلىاهللكتنادمعمىأبنائياليبعثكاالٌركح

كلقد كقفنا عمى بعض المالحظات اٌلتي ال بٌد لنا مف ذكرىا ىنا، كمنيا:جديد،فييامف

ليعرؼمفيبحثفيياكيؼينطؽ؛رسـ نطؽ الحركؼفيةتيتـٌجنبيٌعيدناالمعاجـاأل -
 اإلالكممة رسميا خبلؿ أمٌمبلئيٌمف العربيٌ، في الشٌ؛ةا ىذا نفتقد زلنا ال فيفنحف يء

الضٌ حيث مف ابطمعاجمنا لمفرداتيا؛ لكامؿ عدة يمٌثؿ مف،اتإشكاليٌكىذا كمزيدا
 !ختبلفاتاال

الكثيالحظنا - البٌلرمفاألأٌف المتعدٌفعاؿ تأتيبمعنىالفعؿ المزيدمزمة ككذلؾالفعؿ ؟
 !!ايجبعميناالكقكؼعندىةإشكاليٌ  ؟كىذهدنفسويأتيبمعنىالفعؿالمجرٌ

كاستقاءمعانياألفعاؿ،كسياقاتيامفعٌدةمراجعمفخبلؿإعدادنالقاعدةبياناتالمعجـ، -
استنتجناعٌدةأمكر،مرجع المعنى، كمرجع الٌسياؽ،مختمفة،كبالٌنظرإلىاألرقاـفيخانتي

فمفالفعؿنفسو،كالمعاجـاٌلتيزادتفيمنيا:معرفةالمعاجـاٌلتيتتفؽفيمعنىمعيٌ
-ةةكالخاصٌالعامٌ؛فيالكقكؼعندمعانيالفعؿكعميو،يمكفأفيفيدناىذامعانيالفعؿ،

معنىأكثرمففعؿ كلكٌؿ فعؿأكثرمفمعنى، المعانيالشٌ-لكٌؿ ـٌ الشٌث كغير ائعةائعة
 .أيضا

إٌنما ذكرناه لذكرىا،كما ىناؾالكثيرمفالمبلحظاتاٌلتياليٌتسعالمقاـىنا أٌف كما
افيض مف غيض نرجكهىكأفتككفىذه لمكقكؼعمىما،كما بدايةانطبلؽحقيقٌي لٌدراسة

 يجبالكقكؼعميوحفاظاعمىلغتناالعربٌيةالمقٌدسةكخدمتيا.



 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ُِٖ 
 

 اخلامتت                             

إلىتمحيص تحتاج فيي ممٌحة، حاجة يبقى العربٌية؛ المعاجـ متكف الكقكؼعند إف 
المتمٌرسى أمرالفصؿفي حيرةهفيبعضاألحاييف،إذإفٌعميؽكنظردقيؽ.كقدتنتابالباحثى

معٌقدان يظٌؿ األفعاؿ معاني خصكصانجمٌيانتعقيدانمسألة بو، االستيانة يمكف تضاربال مع
ٌشركحياككثرةتٌأكيبلتيامفجيةكتشابييامفجيةأخرل.

األفعا المتكفمكسكعٌيةالمنحى،السٌيما المعارؼاٌلتيتحتكيياىذه ؿمنيا،حيثإٌف
مفالمعانيالممكنةرٌبمايككفبعضياقريبان؛نجدلفعؿمعٌيفمعانيكثيرةفيأكثرمفمكضع

ضاربفيمابينيا.كيعزلذلؾإلىلوكقدتبعددالالتياعنوأكثرمٌمايجب،فتصؿإلىحٌدالتٌ
بعيامؤلفكالمعاجـ.آلٌيةنقؿالمعارؼكتدكينياالتييتٌ

ال ىذا التٌنٌفأثناء أك المتشابية الحركؼ في أخطاء أك فيـ سكء يحدث قد شكيؿقؿ
فتشتبوؿفيضبطاألفعاؿالسيماعيفالفعؿالٌثبلثي،أكتككفالمعانيقدنقمتسماعانالمتمثٌ

األمكرعمىناقمييا؛كىنايأتيدكرالمتخٌصصيفالمعجمٌييفكمعيـالحاسبٌيكفلمكقكؼعمىىذه
ة.اللةالمعجميٌفيميدافالدٌةقاطالميمٌالنٌ

ةالمجرٌدةكاستقتيامفاثنىعشرمعجمانبلثيٌراسةمعانياألفعاؿالثٌكقدمسحتىذهالدٌ
ك كحديث، منيا قديـ بيف ضمفمعجـمف المعانيكجردىا ىذه محكمةكضعتلتحديد خطة

ابكالباحثيف.مبةكالكتٌفيفكالطٌمحكسبيعمؿببرنامجحاسكبيمكٌجوإلىجميكرالمثقٌ

فيداللتيا قريبة جاءفيالمعاجـغيردقيقة، معانيفعؿمعٌيفمٌما أٌف الحظنا كما
العربيٌالمعجميٌ أفالمعاجـ أنممة،فاستنتجنا ةةخمطتبيفالمعانيالعامٌةمفمعنىالفعؿقيد
يااآلكالخاصٌ بعضى يااستنسخى فطغتعميياةلؤلفعاؿ،كمرٌدذلؾإلىأٌفىذهالمعاجـبعضي خرى

تياأكماإفكانتكاضحةفيإيحاءاتياكقريبةظرإلىدقٌكرار،فدمجالمعانيدكفالنٌصبغةالتٌ
الدٌ المعنى مكسكعيٌمف معاجـ ىي المحٌصمة، في لمفعؿ. عامٌقيؽ يتعمٌة فيما سردىا في ؽة

ة.ةالٌمغكيٌبالمادٌ
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 يا فيما يأتي:راسة تصٌكراته ندرجكقد عٌنت لنا مف خالؿ ىذه الدٌ 

فؽعمييامجامعة،كاألسسالقائمةعمييا،تتٌكضعمنيجيةكاضحةلصناعةالمعاجـالعربيٌ -
دةفيةبمدافالكطفالعربي،كتسيرعمىنيجيا،كتككفكاحدةمكحٌيةفيكافٌغةالعربٌالمٌ
 ةأرجائو.كافٌ

الدٌ - ىذه تكثيؼمثؿ المٌراساتلمكقكؼعمىدقٌضركرة العربيٌة غة كمعانيياة فيمفرداتيا
 يةالمختمفة.كدالالتياالمعجمٌ

الدٌ - األسماءبلثيٌةكاألفعاؿفكؽالثٌراساتلتشمؿباقيمفرداتالعربيٌتفعيؿمثؿىذه ـٌ ث ة،
 اتيامعالكقكؼعمىدالالتكٌؿمنيا.كمشتقٌ

البحكثاٌلتيتختصبالتٌ - فياصنيفاتالدٌأفنجعؿمفأكلكٌياتيا لممساىمة ستغبلؿاللية
 ة.غةالعربيٌاتالمٌاممةقصدبناءأنطكلكجيٌالمعاجـالشٌ

المٌ - الجيكد العربيٌسانيٌتكحيد لسانيٌة مكارد إنجاز عمى كالعمؿ عربيٌة، معجميٌة تتبنٌة اىاة
 ة.ىيئاتمختصٌ

عالكقكؼعندهمفيف،لمكقكؼعمىمالـنستطعاكفكتيسيرىامعالحاسكبيٌإيجادسبؿالتٌ -
ة،أسرارىاكدررىا.غةالعربيٌخباياالمٌ

نتاجمثمرإذااتٌراساتالمستقبميٌإٌفآفاؽمثؿىذهالدٌ بمكفكرمزىركا  فقتةمبيرةكتىًعدي
التقنٌياتالرٌ كعصر يتبلءـ بما المعاجـ صياغة إعادة عمى كعممنا الجيكد، كتكٌحدت ؤل

قى الحديثة. كسعفهمًالحاسكبٌية كٌؿ يأخذ أف العربٌي أعماؿبمساننا تضافر إلى يحتاج كما و،
الٌمسانٌييفالمعجمٌييفكالحاسكبٌييف؛كذلؾإلنجازصنائعمعجمٌيةمشتركةبينيـ،فتكحيدالجيكد

اىؽإذأٌفاإلنجازامؽكعمٌككعبياالشٌةالسٌيميؽبمقاـالعربيٌكىائبلنضخمانتنجزالمحالةعمبلن
عيؼ.الخفيؼكاليعكسإاٌلشأنوالضٌالفردميضٌفمثؿجرمو،كاليزفإاٌلكزنو

العمؿميبلددراساتمعجميٌكأخيران ةجديدةتستجميدقائؽنرجكمفاهللأفيككفىذا
الثٌ كجكىرىا كالسٌالٌمغة لياميف يشيد العربية لٌمغة كشاممة كاممة أنطكلكجيا لبناء كتمٌيد ميف،

ميزاالعصرالتٌ تحمؿفيثناياىا ألٌنيا البيافسبحانوقنيالحديث، تالعظمةمفعظمةمعٌمـ
 كتعالى.
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 واملراجع املصادر
 القرآف الكريـ. 
  ًقيَّة: -أىكَّالن رى  الكيتيبي الكى

ط - غٌزة، المنارة، دار زرندح، محمد كـر لمٌدكتكر: العربٌية، في ُأسسالٌدرسالٌصرفي
 ـ.ََِِ)منٌقحةكمصٌححة(،

تأليؼالٌسيد - القامكس، حٌققوتاجالعركسمفجكاىر مرتضيالحسينيالٌزبيدم، محمد
 ـ.ُٓٔٗمجمكعةمفالمحٌققيف،راجعتولجنةفنٌيةمفكزراةاإلرشادكاإلنباء،)د.ط(،

ـ،)دراسة،تحميؿ،َُٓٗتطٌكرالمعجـالعربي،مفمطمعالقرفالتٌاسععشرحٌتىعاـ -
 .ـََِِ،ُف،طني،بيركت،لبناحكمتكشيمي،دارالمنيؿالٌمبنا:نقد(،الٌدكتكرة

- ( األزىرم، أحمد بف محمد منصكر ألبي عبدَّٕ-تيذيبالٌمغة، لو: كقٌدـ حٌققو ق(،
)د.ط(، لمٌطباعة، العربٌية القكمٌية دار الٌنجار، عمي محمد راجعو: ىاركف، ،ُجالٌسبلـ

 ـ.ُْٔٗ
د،العمؿالمعجميالعربي،قبؿالعصرالحديث،الٌدكتكرصادؽأبكسميماف،مطبعةمقدا -

 .ـََُِ،ُط،ُغٌزة،ج
الصٌ - المعجميٌفي الدٌناعة السٌ:كتكرة، عمٌامرٌإبراىيـ الفكر، دار طائي، األردف، ،ُاف،

 .ـُٖٗٗ
مرتٌ - ألفبائيٌابالقامكسالمحيط تأليؼترتيبا الحركؼ، أكائؿ كفؽ الدٌ:ا بفمجد محمد يف

( آبادم الفيركز منقٌُٕٖ-يعقكب نسخة الشٌق(، تعميقات كعمييا نصرحة الكفا أبك يخ
اميكزكرياجابرأحمد،دارأنسمحمدالشٌ:افعي،راجعوكاعتنيبواليكرينيالمصرمالشٌ

 ـ.ََِٖ)د.ط(،الحديث،القاىرة،
،ِطالقاىرة،الخانجي،مكتبةفكده،عمي:تحقيؽ،(قّٕٔ-)القكطٌيةابفاألفعاؿ،كتاب -

 ـ.ُّٗٗ
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بفمحمد - دكتكرحسيفكتاباألفعاؿ،ألبيعثمافسعيد تحقيؽ: المعافرمالٌسرقسطي،
لشؤكف العاٌمة الييئة القاىرة، عبٌلـ، ميدم محمد دكتكر مراجعة: شرؼ، محمد محمد

 ـ.ُٕٓٗالمطابعاألميرٌية،
عمىحركؼالمعجـ،تصنيؼالخميؿبفأحمدالفراىيدم)كتابالعيفمرتٌ - ق(،َُٕ-با

ىنداكمالدٌ:ترتيبكتحقيؽ الحميد عبد العمميٌكتكر الكتب دار بيركت، ة، لبناف، ،ُط،
 .ـََِّ

الرٌ - ألبيعبد )كتابالعيف، الفراىيدم، أحمد بف الخميؿ الٌدكتكرُٕٓ-حمف تحقيؽ: ،)
بيركت، لممطبكعات، األعممي مؤٌسسة الٌسامرائي، إبراىيـ كالٌدكتكر المخزكمي، ميدم

 .ـُٖٖٗ،ُ،طُلبناف،ج
جم - العبٌلمة لئلماـ العرب، منظكرلساف ابف مكـر بف محمد الفضؿ أبي الٌديف اؿ

حٌققوكعمؽعميوككضعحكاشيوُُٕ-األنصارماإلفريقيالمصرم) عامرأحمد:ق(،
 .ـََِّ،ُط،فكراجعوعبدالمنعـخميؿإبراىيـ،دارالكتبالعممٌية،بيركت،لبنا،حيدر

قيقا - أنطكف العربٌية، الٌمغة في األفعاؿ تعٌدم معجـ الجامعٌية،المتقف، الٌراتب دار نك،
 ـ.ََِٓ،ُبيركت،لبناف،ط

،درالٌرازم،دارالحديث،القاىرةمختارالٌصحاح،لمٌشيخاإلماـمحمدبفبكربفعبدالقا -
 .ـََِّطبعةجديدةكمنٌقحةكمشككلةكممٌيزةالمكاد،

ارصفاء،عماف،،دالمدارسالمعجمٌية،دراسةفيالبنيةالٌتركيبٌية،عبدالقادرعبدالجميؿ -
 .ـََُِ،ُط

الحديثالقاىرة، - دار بفعميالفٌيكميالمقٌرم، بفمحمد تأليؼأحمد المنير، المصباح
 ـ.ََِٖ)د.ط(،

لممبلييف، - العمـ دار يعقكب، إيميؿ الٌدكتكر كتطٌكرىا، بداءتيا العربٌية الٌمغكٌية المعاجـ
 .ـُُٖٗ،ُلبناف،ط،بيركت

)منٌقحة(،ٓالجديدة،طلٌمغةالعربٌية،مكتبةالٌشركؽالٌدكلٌية،مصرالمعجـالكسيط،مجمعا -
 .ـَُُِ
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الغربداربكير،الكٌىابعبدأحمداستعماليا،كأكجومعانييااألفعاؿ،أٌمياتمعجـ -
 ـ.ُٕٗٗ،ُط،بيركتاإلسبلمي،

معانيو - اختبلؼ كبياف مصادره كتعييف الٌثبلثي الفعؿ عيف لضبط الفعؿ، عيف معجـ
باختبلؼحركةالعيفأكالمصدرأكسياؽاالستعماؿ،جكزيؼالياسكجرجسناضيؼ،

 ـ.ُٓٗٗ،ُدارالعمـلممبلييف،بيركت،لبناف،ط
مجاىد - الكريـ عبد كالمفردات، المعاني معاجـ العرب، عند المعجمي التٌأليؼ مناىج

 .ـََُِ،ُعماف،األردف،طمرداكم،دارالثٌقافة،
 

  ٍكًنيَّة الكيتي -ثىاًنيان ًبيَّة اإًلًلٍكتيري  (:مكافقةلممطبكعPDFمصٌكرةكميٌيأةبصيغة)بي العىرى

الٌمسانٌيات - أسئمة الٌمغة العربٌية،أسئمة الثٌقافة في الٌمسانٌيات مف قرف نصؼ حصيمة ،
ط الٌرباط، داراألماف، العناتي، أحمد كليد حافظإسماعيؿعمكمكالٌدكتكر: ،ُالٌدكتكر:

 ـ.ََِٗ
،ُ،بيركت،لبناف،ط،إبراىيـبفمراد،دارالغرباإلسبلمياساتفيالمعجـالعربيدر -

 .ـُٕٖٗ
الممؾ - جامعة مطابع عميالقاسمي، المعجـ، كصناعة الٌمغة طعمـ الٌرياض، ،ِسعكد،

 .ـُُٗٗ
 .ـُْٗٗ،ُدارالثٌقافة،دارالبيضاء،المغرب،طتماـحٌساف،الٌمغةالعربٌية،معناىاكمبناىا، -
حدة،بيركت،لبناف،ات،محمدمحمديكنسعمي،دارالكتبالجديدةالمتٌسانيٌمدخؿإلىالمٌ -

 ـ.ََِْ،ُط
فييـ - القادر عبد ترجمة: غارمبريكر، مارمنكاؿ الٌمسانٌيات، في المصطمحاتالمفاتيح

 .ـََِٕ،ُعباس،الجزائر،طالٌشيباني،سيدمبم
مكضكعاتكألفاظا، - العربٌية، طالمعاجـ كالٌتكزيع، لمٌطبع الكالء ،ُفكزميكسؼاليابط،

 .ـُِٗٗ
يضةالمعاجـالٌمغكٌيةفيضكءدراساتعمـالٌمغةالحديث،محمدأحمدأبكالفرج،دارالنٌ -

 .ـُٔٔٗالعربٌية،
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المعجـالتٌاريخيلٌمغةالعربٌيةكثائؽكنماذج،محمدحسفعبدالعزيز،دارالٌسبلـلمٌطباعة -
 .ـََِٖ،ُ،طكالٌنشر،مصر

 .ـُٖٖٗ،ُمصرلمٌطباعة،جالمعجـالعربينشأتوكتطٌكره،حسيفنٌصار،دار -
ط - ناشركف، لبناف مكتبة الخطيب، عدناف كالحاضر، الماضي بيف العربي، ،ِالمعجـ

 .ـُْٗٗ
فريؽالعمؿ، - عمرمختاربمساعدة الٌدكتكرأحمد ألستاذ المعاصرة، العربٌية الٌمغة معجـ

 ـ.ََِٖ،ُطعالـالكتب،
-  )معاجـ كتطٌكرىا، العربٌية المعاجـ األلفاظ(نشأة معاجـ دارالمعاني، سقاؿ، ديزيزه ،

 .ـُٓٗٗ،ُبيركت،ط،الٌصداقةالعربٌية
 

  ٍكًنيَّة -ثىاًلثان  :(مكافقةلممطبكعPDFمصٌكرةكميٌيأةبصيغة)الكيتيبي ااًلٍنًجًمٍيًزيَّة اإًلًلٍكتيري

- Asuncion Gomez-Perez, "Ontological Engineering: a State of the 
Art", Expert Update. British Computer Society. Vol. 2. nº 3. pp. 33 
– 43 (1999). 

- Christiane Fellbaum, WordNet: An Electronic Lexical Database, 
MIT Press, 1998. 

- Christiane Fellbaum, WordNet: Theory and Applications of 
Ontology: Computer Applications, Springer Press, 2010, pp 231-
243. 

- Christiane, Fellbaum, Wordnet– An Electronic Lexical Database, 

The MIT Press، Cambridge, Mass. ed. 1998. 

- Christiane, Fellbaum, Wordnet– An Electronic Lexical Database, 

The MIT Press، Cambridge, Mass. ed. 1998. 

- COLLINS A. M. & and Quillian M. R., 1969. « Retrieval Time From 
Semantic Memory». Journal of Verbal Behavior and Verbal 

Learning 8 : 240-247. 
- Gómez-Pérez, A., Fernández-López, M., and Corcho, O. Ontological 

Engineering with examples from the areas of Knowledge 
Management, e-Commerce and the Semantic Web. Springer, 2004. 

- M. Uschold,  Knowledge level modeling: Concepts and 
terminology. Knowledge Engineering Review, 1998, 13. 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-8847-5
http://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-8847-5
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- Oscar Corcho, “A layered declarative approach to ontology 
translation with knowledge”, Frontiers in Articificial pp. 1-2. 

- T.R.Gruber, The Role of Common Ontology in Achieving Sharable, 
Reusable Knowledge Bases, In J.A.Allen, R.Fikes, and E.Sandewall 
(Eds), Principles of Knowledge Representation and Reasoning, 
Proceedings of the Second International Conference, Cambridge, 
MA, 1991, Morgan Kaufmann, pp. 601-602, 1991. 
 

  الدٍَّكًريَّات -رىاًبعان: 
ًقيَّة: . أ رى تي الكى الَّ  المىجى
اإلنسا - لمعمكـ العربٌية تقٌدـالمجٌمة محٌكمة، فصمٌية مجٌمة الككيت، تصدرعفجامعة نٌية،

البحكثاألصيمةكالٌدراساتالميدانٌيةكالٌتطبيقٌيةفيشٌتىفركعالعمكـاإلنسانٌيةكاالجتماعٌية
ـ،رئيسالٌتحرير:د.عبداهللأحمدُٕٖٗ،خريؼٕ،ـِٖنجميزٌية،عبالٌمغتيفالعربٌيةكاال
 .رير:محمكدبركاتالميٌنا،سكرتيرالٌتح

مجٌمةالعمكـاالجتماعٌية،تصدرعفجامعةالككيت،فصمٌيةأكاديمٌيةتعنىبنشراألبحاث -
ع االجتماعٌية، العمكـ حقكؿ مختمؼ في ـْكالٌدراسات ،ُٓ شتاء رئيسُٕٖٗ، ـ،

 .الٌتحرير:فيدثاقبالثٌاقب،مديرالٌتحرير:محمدصادؽأبكصٌباح
 

تي اإًللً  . ب الَّ كًنيَّةالمىجى  :ٍكتيري

- ( ،ّ(،مجٌمةعممٌيةعالمٌيةمحٌكمة،المجٌمدPDFالمجٌمةاألردنٌيةفيالٌمغةالعربٌيةكآدابيا
 ..سعيدجبرأبكالخضرـ،فيإشكالٌياتتعريؼمصطمحالمعجمٌيات،دََِٕ،ُالعدد

- ( بدمشؽ العربٌية الٌمغة مجمع PDFمجمة ،أنكاع المعاجـ الحديثة كمنيج كضعيا(،
 .ّٕٔ،ص:ّ،جٖٕلحاجصالح،ـحمفالٌدكتكرعبدالرٌا

 
 

ًقيَّةه: . ت رى اثه كى  أىٍبحى
سميماف،بحث: - أبك اهلل عبد صادؽ الٌدكتكر إلييا، نحتاج األزىرمعجمات ،جامعة

 .ـََِْفمسطيف،
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اثه  . ث كًنيَّةأىٍبحى  :ًإًلٍكتيري

ال:بحث - قضايا )ندكة المعجمٌية(، الٌصناعة في المستشرقيف الٌمغة)مناىج في منيج
ـ،لمكاتبََُِمايكُٖقالمكافؽُِّْجمادماآلخرةُٓكاألدب(،فاس،األربعاء

:،عمىالٌرابطمكقع صكت العربٌيةعبدالعزيزالحميد،
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view
=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-
17-35&Itemid=362#_edn7 

كتطبيبحث: - الكريـ القرآف أللفاظ داللٌية بياناتمعجمٌية قاعدة محٌرؾ بحث داللي قاتيا،
 .ٓكْ،ص:حسيف محمد عمي البٌسكمي،لؤلستاذ:كشبكة داللٌية لممفاىيـ القرآنٌية

،مركافالبٌكاب،كىكبحثشارؾفيومؤٌلفومنيج إعداد المعجـ العربي الحاسكبيبحث: -
قامتوالمنٌظمةفياالجتماعالثٌانيلخبراءالمعجـالحاسكبيالتٌفاعميلٌمغةالعربٌية،كاٌلذمأ

العربٌيةلمٌتربيةكالثٌقافةكالعمكـ)األلكسك(،كمدينةالممؾعبدالعزيزلمعمكـكالتٌقنية،كاٌلذم
ٕ/ٓق،المكافؽُِْٗ،مفالعاـاليجرمٓ/ِكحٌتىْ/ِٗكاففيالفترةالكاقعةبيف

 .ـََِٖمايك،مفالعاـ

،جامعةبيرزيت،فيالمؤتمرالٌدكليةنحك تأصيؿ منيجي ألنطكلكجيا الٌمغة العربيٌ بحث: -
:،عمىالٌرابطـَُِّالثٌانيلٌمغةالعربٌية،دبي،مايك

http://www.jarrar.info/publications/J11.pdf 

المقاـبمجمعالممؾفيدت(،ندكة القرآف الكريـ كالٌتقنٌيات المعاصرة )تقنٌية المعمكما:بحث -
 الفترة خبلؿ ، الٌشريؼ المصحؼ ِٔ/ِْلطباعة المكافؽَُّْشٌكاؿ، ق،

 ـ.ََِٗأكتكبر،ُٓ/ُّ

:،عمىالٌرابطمتكٌفرةعمىالٌرابطبحث لمٌدكتكر: مصطفى جرٌار، كرقة  -
http://www.jarrar.info/publications/DJ10.pdf 

 
 
 
 
 

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-35&Itemid=362#_edn7
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-35&Itemid=362#_edn7
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-18-17-31-31&catid=101:2008-07-04-12-17-35&Itemid=362#_edn7
http://www.jarrar.info/publications/J11.pdf
http://www.jarrar.info/publications/DJ10.pdf
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 الرَّسىاًئؿي الًعٍمًميَّة: -خامسا 
ًقيَّة: . أ رى ًبيَّة الكى  الرَّسىاًئؿي العىرى

اٌتجاىاتالفكرالٌمغكمفيمصرالعربٌية،منذبدايةالعصرالحديثحٌتىثبلثينٌياتالقرف -
بكسميماف،إشراؼالعشريف،بحثمقٌدـلنيؿدرجةالٌدكتكراهفياآلداب،إعداد:صادؽأ

 .ـَُٗٗاألستاذالٌدكتكر:عبدالمجيدعابديف،جامعةاالسكندرٌية،
،رسالةماجستيرـ(،ُِٔٗ-ُِّٗةالحديثةفيمصر،)فيالفترةمفغكيٌالٌدراساتالمٌ -

 سميماف، أبك اهللمحمد صادؽعبد كعبدإإعداد: حمميخميؿ، الٌدكتكر: شراؼاألستاذ
 .ّّْـ،ص:ُٕٖٗةاإلسكندرية،مصر،الحميدعابديف،جامع

 
ًبيَّة  . ب كًنيَّة )الرَّسىاًئؿي العىرى مكافقةلممطبكعأكمقتبسةPDFمصٌكرةكميٌيأةبصيغةاإًلًلٍكتيري

 (:مفمكاقعأصحابيا

الركسالمعجـالعربيالحديث،دراسةفيالكضعكالجمعكالٌتعريؼ،فيضكءالٌصناعة -
 .ـَُُِعميخالدالٌزعبي،رسالةماجستير،الب:المعجمٌيةالحديثة،تقديـالطٌ

الركسالمعجـالعربيالحديث،دراسةفيالكضعكالجمعكالٌتعريؼ،فيضكءالٌصناعة -
ـ،الممٌخص،َُُِ،عميخالدالٌزعبي،رسالةماجستيرالمعجمٌيةالحديثة،تقديـالٌطالب:

 ص:ط.
-  المعجـ الحديثة، العربٌية المعاجـ في لمٌتربيةالمداخؿ العربٌية لممنٌظمة األساسي العربي

لمٌطالبة:سميمةىالو،كالثٌقافةكالعمكـأنمكذجان ـ،جامعةَُِّ/َُِِ،رسالةماجستير،
 .دممرباح،كرقمة،الجزائرقاص

الٌمسان - لمصطمحات المكٌحد المعجـ في الٌمساني رسالةالمصطمح كتحميؿ، نقد ٌيات،
فرماجستير الٌطالبة: إعداد كر، مرباح، قاصدم جامعة ديب، الجزائر،يدة قمة،
 .ـَُِّ/َُِِ

إعداد - ماجستير، رسالة أبادم، لمفيركز المحيط القامكس في المعجمٌية الماٌدة معالجة
 .ـَُِِ/َُُِنة،الجزائر،الٌطالب:العربيطريمي،جامعةالحاجلخضر،بات
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ةالحديثة،دراسةمقارنة،رسالةمعجـالمعانيالعربيالمنشكدفيضكءالٌصناعةالمعجميٌ -
جامعة خيرالٌديفسيب، إشراؼالٌدكتكر: بفشعشكع، فاطمة الٌطالبة: إعداد ماجستير،

 .ـَُِّ،تممساف،الجزائر،أبكبكربمقايد
-  المكسى ماجستيرنياد رسالة الٌمغكٌية، الخميؿ،كجيكده جامعة الٌدبابسة، محمد فتحٌية ،

 .ـَُُِ
رسالةؿ نحكم لمجمؿ االسمٌية غير المشككلة في الٌمغة العربٌيةنمكذج محكسب لمحمٌ  - ،

ـ،عمىالٌرابط:ََِِماجستير،إعداد:معتصـفتحيسميـالحمداف،جامعةآؿالبيت،
http://www.motasem.net/master-thesis/three-def.htm 

 
كًنيَّة:الرَّسىاًئؿ ااًلٍنًجًمٍيًزيَّة  . ت  اإًلًلٍكتيري

- Mustafa Jarrar and Robert Meersman (PDF): Ontology 
Engineering -The DOGMA Approach. Book Chapter in "Advances 
in Web Semantics I". Chapter 3. Pages 7-34. LNCS 4891, 
Springer.ISBN:978-3540897835. (2008). 

 

جامعة،رسالةدكتكراهالٌدكتكر:مصطفىجٌرار،"،المبادئ المنيجٌية ليندسة األنطكلكجيا" -
:،عمىالٌرابطبرككسؿببمجيكا

http://www.jarrar.info/phd-thesis/JarrarPhDThesisV167.pdf 

 
ٍنًسيَّةسىائً الرَّ  . ث كًنيَّة ) ؿ الًفرى  (:مكافقةلممطبكعPDFمصٌكرةكميٌيأةبصيغةاإًلًلٍكتيري

- BENAISSA Bedr-Eddine, Construction semi-automatique 
d’ontologies à partir de textes arabes, Mémoire de magister en « 
informatique » Option « Intelligence Artificielle et Aide à la 

Décision », Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen, 2012, p. 58. 
- Mustapha BAZIZ (PDF), Indexation conceptuelle guidée par 

ontologie pour la recherche d'information, thèse de doctorat de 
l'université Paul Sabatier spécialité informatique, 2005,p. 65. 

 
 
 

http://www.motasem.net/master-thesis/three-def.htm
http://www.jarrar.info/phd-thesis/JarrarPhDThesisV167.pdf


 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ِِٖ 
 

  كًنيًَّة: -سىاًدسان  مىكىاًقع الشَّبىكىًة اإًلًلٍكتيري
ٍكًنيَّة . أ ًبيَّة اإًلًلٍكتيري  :المىكىاًقعي العىرى

عمىالٌرابط:،لمجزيرةنتالبكشيخيتصريح -
http://aljazeera.net/news/pages/8f61ff43-0a55-40ad-8f23-

b20df3938a98 

،عمىامفكالٌسبعكف،فيرسالجزءالثٌالثمفالمجمدالثٌمجمع الٌمغة العربٌية بدمشؽمكقع -
:الٌرابط

http://arabacademy.gov.sy/mag78-3.aspx 

القرآفاعة المصحؼ الٌشريؼندكات مجمع الممؾ فيد لطبمكقع - الٌتطبيقاتاٌلتيتخدـ ،
الكريـ،عمىالٌرابط:

http://nadawat.qurancomplex.gov.sa/explorer.php?id=15 

:،عمىالٌرابطالقرلامعةأـٌلؤلستاذةالٌدكتكرة:كفاءكامؿفايد،ج"المجامع الٌمغكٌية"مقاؿ -
http://uqu.edu.sa/page/ar/155267 

:،عمىالٌرابطمكقع الٌمساف العربيعبدالعزيزعبداهللالمييكبي،مقاؿالٌدكتكر: -
http://lisan1.com/wordpress/?p=197 

(،عمىالٌرابط:األلكسك)المنٌظمة العربٌية لمٌتربية كالثٌقافة كالعمـكمكقع -
http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=399&Itemid=82&lang=ar- 
 

:عمىالٌرابط، الباحث العربي مكقع -
http://baheth.info/ 

:،عمىالٌرابطالٌرديؼ مكقع -
http://radif.sourceforge.net 

:الٌرابط،عمىالٌشاممةمكقع -
http://islamport.com/ 

:،عمىالٌرابطشبكة األدب كالٌمغة مكقع -
http://www.aleflam.net/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=308:2010-05-23-17-42-02&catid=39:2010-01-06-18-09-

05&Itemid=70 

 

http://aljazeera.net/news/pages/8f61ff43-0a55-40ad-8f23-b20df3938a98
http://aljazeera.net/news/pages/8f61ff43-0a55-40ad-8f23-b20df3938a98
http://arabacademy.gov.sy/mag78-3.aspx
http://nadawat.qurancomplex.gov.sa/explorer.php?id=15
http://uqu.edu.sa/page/ar/155267
http://lisan1.com/wordpress/?p=197
http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=82&lang=ar-
http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=82&lang=ar-
http://baheth.info/
http://radif.sourceforge.net/
http://islamport.com/
http://www.aleflam.net/index.php?option=com_content&view=article&id=308:2010-05-23-17-42-02&catid=39:2010-01-06-18-09-05&Itemid=70
http://www.aleflam.net/index.php?option=com_content&view=article&id=308:2010-05-23-17-42-02&catid=39:2010-01-06-18-09-05&Itemid=70
http://www.aleflam.net/index.php?option=com_content&view=article&id=308:2010-05-23-17-42-02&catid=39:2010-01-06-18-09-05&Itemid=70
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الٌدراساتمجمع الٌمغة العربٌية األردني مكقع - خدمة في الحاسكبٌية الٌمسانٌيات تكظيؼ ،
القرل،عمىٌرحمفبفحسفالعارؼ،جامعةأـٌالٌمغكٌيةالعربٌية"جيكدكنتائج"،د.عبدال

الٌرابط:
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-

00/333-73-2.html 

:ابطالرٌ،عمىدار مستكدع األصكؿ الٌرقمٌية مكقع -
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-
Job:300436&q=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%
D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6 

-  صكت العربٌيةمكقع العالمٌية: الٌشبكة عمى العربٌية لٌمغة حضارم مشركع أكبر إطالؽ ،
لمكاتب:مكقع المدٌكنة الٌمغكٌية العربٌية التٌابع لمدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالٌتقنية ،

عبدالعزيزحميد،عمىالٌرابط:
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view

=article&id=1038:2012-03-08-11-11-53&catid=159:2008-08-25-14-

57-05&Itemid=327 

:،عمىالٌرابطلمعمكـكالتٌقنيةالمدٌكنة العربٌية التٌابع لمدينة الممؾ عبد العزيزمكقع -
http://www.kacstac.org.sa/pages/About.aspx 

،عمىالٌرابط:األكفى مكقع -
http://www.alawfa.com/ 

،عمىالٌرابط:الجامع لمحديث الٌنبكم مكقع -
http://www.sonnaonline.com/Default.aspx 

"، المكقعالٌرسمي - عمىالٌرابط:لشركة "ركاية إيجيكـك
http://rewayaegycom.com/rewaya_aboutus.html 

:،عمىالٌرابطمعاجـ مكقع -
http://www.maajim.com/ 

:،عمىالٌرابطقامكس المعاني مكقع -
http://www.almaany.com/ 

:"مشاريع لمغة عظيمة"مكقع -
http://tahadz.com/ 

 

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/333-73-2.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/333-73-2.html
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:300436&q=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:300436&q=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:300436&q=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:2012-03-08-11-11-53&catid=159:2008-08-25-14-57-05&Itemid=327
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:2012-03-08-11-11-53&catid=159:2008-08-25-14-57-05&Itemid=327
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:2012-03-08-11-11-53&catid=159:2008-08-25-14-57-05&Itemid=327
http://www.kacstac.org.sa/pages/About.aspx
http://www.alawfa.com/
http://www.sonnaonline.com/Default.aspx
http://rewayaegycom.com/rewaya_aboutus.html
http://www.maajim.com/
http://www.almaany.com/
http://tahadz.com/
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:،عمىالٌرابطالمركز العربي لألبحاث كدراسة الٌسياسات مكقع -
http://www.dohainstitute.org/ 

 

:مىالٌرابط،ع،الجزائرالمجمس األعمى لٌمغة العربٌية مكقع -
http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=190:2012-09-25-15-50-27&catid=1:2008-06-02-11-49-

47&Itemid=50 

:،عمىالٌرابطبمشركع الٌذخيرة العربٌيةالمكقعالخاٌص -
http://www.dhakhira.jo/Default.aspx 

:،عمىالٌرابط(ALECSO)المنٌظمة العربٌية لمٌتربية كالثٌقافة كالعمـكمكقع -
http://www.alecso.org.tn/index.php?lang=ar 

:،عمىالٌرابطمكتب تنسيؽ الٌتعريب،المنٌظمة العربٌية لمٌتربية كالثٌقافة كالعمـكمكقع -
http://www.arabization.org.ma/ 

:،عمىالٌرابطلمعجـ الٌدكحة التٌاريخي لٌمغة العربٌية المكقعالمؤٌقت -
http://www.dohainstitute.org/dohadictionary 

 
ٍكًنيَّة . ب  :المىكىاًقعي اإًلٍنًجًمٍيًزيَّة اإًلًلٍكتيري
 :ىالٌرابط،عمجيكستراتيجيةدراسات مكقع -

http://etudesgeostrategiques.com/2013/01/17/enigma-le-

renseignement-au-coeur-de-la-seconde-guerre-mondiale/ 
 :،عمىالٌرابطيكيبيديامكسكعة ك مكقع -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A

7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8

A%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B3 

،عمىالٌرابط:أككسفكرد االنجميزمالمكقعالٌرسميلمعجـ -
http://public.oed.com/history-of-the-oed/ 

:عمىالٌرابط، ىيئة اٌتحاد المكارد الٌمسانٌية مكقع -
https://www.ldc.upenn.edu/ 

http://www.dohainstitute.org/
http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=com_content&view=article&id=190:2012-09-25-15-50-27&catid=1:2008-06-02-11-49-47&Itemid=50
http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=com_content&view=article&id=190:2012-09-25-15-50-27&catid=1:2008-06-02-11-49-47&Itemid=50
http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=com_content&view=article&id=190:2012-09-25-15-50-27&catid=1:2008-06-02-11-49-47&Itemid=50
http://www.dhakhira.jo/Default.aspx
http://www.alecso.org.tn/index.php?lang=ar
http://www.arabization.org.ma/
http://www.dohainstitute.org/dohadictionary
http://etudesgeostrategiques.com/2013/01/17/enigma-le-renseignement-au-coeur-de-la-seconde-guerre-mondiale/
http://etudesgeostrategiques.com/2013/01/17/enigma-le-renseignement-au-coeur-de-la-seconde-guerre-mondiale/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://public.oed.com/history-of-the-oed/
https://www.ldc.upenn.edu/
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،عمىالٌرابط:الجمعٌية األكركبٌية لممكارد الٌمسانٌية مكقع -
http://www.elra.info/ 



:،عمىالٌرابطلممكسكعة البريطانٌيةالمكقعالٌرسمي -
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/330683/Pierre-

Larousse 

:،عمىالٌرابطشرح مبٌسط ألنطكلكجيا الٌمغة العربٌيةالٌدكتكر:مصطفىجٌرار، -
http://www.slideshare.net/jarrar02/building-a-formal-arabic-

ontology-invited-paper 


  ًبيَّة اتميٍؤتىمىرى ال -سىاًبعان  :العىرى

-  لبناء منيجٌية نحك جٌرار، مصطفى ضاىر، ىندسة األنطكلكجٌيات، الٌتصنيؼ جماؿ
 PICCIT)،المؤتمرالٌدكليالثٌالثبفمسطيفحكؿالحاسكبكتقنٌيةالمعمكماتبالٌصفات

 ـ.ََُِ،الخميؿ،فمسطيف،آذار/مارس (2010
 

 















 

 

http://www.elra.info/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/330683/Pierre-Larousse
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/330683/Pierre-Larousse
http://www.slideshare.net/jarrar02/building-a-formal-arabic-ontology-invited-paper
http://www.slideshare.net/jarrar02/building-a-formal-arabic-ontology-invited-paper


 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ِِّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحق
َل
ّ
قاري -"أو

ّ
رة"الت

ّ
 ر املصى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ِّّ 
 

 ،الجزيرة، حكؿ المركز العربي لألبحاث كالٌدراسات في  تقرير سعيد بكخفة
 غة العربٌية.الٌدكحة يعتـز إطالؽ مشركع معجـ تاريخي لمٌ 

ةفيغةالعربيٌسائؿ،لكٌفماتعانيمنوالمٌكثيرةىياالستعماالت،ككثيرةأيضاىيالرٌ
االستعماالتاليكميٌ مف المٌكثير كمزاحمة مفغاتاألجنبيٌة أكثر يطرح دارىا، فيعقر ليا ة

سؤاؿ...

 مف المسؤكؿ عف ىذا الكضع؟ -
 كلماذا كصمت الٌمغة العربٌية إلى ما كصمت إليو؟ -

دكمارغـكؿٌغةالعربيٌعجيبأمرالمٌ شيء،التضيؽمفصبلبةلغةعممائيا،ةكاألـٌ
النٌ ةنفسياةتجاكزىا.كألٌفالمناعةالتأتيمفأىؿالعربيٌامٌخبةمفتمٌيزىا،كتغفرلمعكالتحـر

عؼ؛ليٌتكئكاعميياقصدإحيائيا.كلدتفكرةيسعىمفكركفعربلكضعيدىـعمىمكامفالضٌ
يختميـ.الشٌكجدترعايةخاٌصةمفكليعيدقطرالٌدكحة،كفيالٌدكحةأيضا

 حة التٌاريخي(.رمزم البعمبكي )رئيس المجمس العممي لمعجـ الٌدك  -

السٌ كىذا الحرببغيرسبلح، إلى نرسميا كنحف تخكضحربا، بلحيجبأف"العربٌية
يف".أالنككفاعتذاريٌنحفنيٌيئوليا،أٌمامفالمسؤكؿ،فيذهجممةمفالمسؤكلياتيجبعمينا

المجتمعكفالبحثعفسبؿفيـالمسارالتٌمفبيفاألفكارالٌ عباراتاريخيلتطكرتيناقشيا
غةعبرة؛فاتفقكاعمىإعدادمعجـعربيتاريخييؤٌرخاالستعماالتالمٌةعربيٌكاستخداماتلفظيٌ

اريخكتكحيدىا.التٌ

 المجمس العممي لممشركع(. عبد الٌسالـ المسٌدل )أميف سرٌ  -

مشركعنيضكمٌ"ىكمشركعقكميٌ مشركعإنسانيٌ، بحاجة، كمعارفيا اإلنسانٌيةكعمكميا ألٌف ؛
ةمرجعٌيتياالتٌاريخٌية".غةالعربيٌلىأفتككفلمٌإ

كحتىالتٌتيـلغةالٌضادبقصكرىاالعممٌي؛يعكؼأصحابمشركعمعجـالٌدكحةالتٌاريخيلٌمغة
الٌتعاكف باالعتمادعمىاإلنترنت.ثمرةىذا العربٌيةعمىتكثيؽمراحؿإعداده،كالتٌنسيؽبشأنيا
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دراؾأفضؿلمعرببعدثبلثسنكاتستككفمعجما لٌمغةالعربٌية،قديككفمنطمقانلتكاصؿأسمـكا 
لمغتيـ.

سعيدبكخٌفة

 الجزيرة/الٌدكحة.
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 غة اريخي لمٌ مسة األكلى لممجمس العممي لممعجـ التٌ االجتماع االفتتاحي لمج
 .(ُ)ةالعربيٌ 

 كتكر عزمي بشارة )افتتح االجتماع(.الدٌ  -
 

ببكـفيىذااالجتماعاالفتتاحيلمجمسةاألكلىلممجمس،أرحٌبلـعميكـكرحمةاهللجميعانالسٌ
التٌ لممعجـ لمٌالعممي العربيٌاريخي كطبغة دكاعية. كمف لي شرؼ ىذا كسعان ركرسركرم

السٌ المشركعأناالمضيفيفسكاءفيالمركزالعربيلؤلبحاثكدراسة ياساتأـفيدكلةقطر.
غةصيف،كالعارفيف،كالخبراءفيشؤكفالمٌأماـىذاالجمعمفالمتخصٌ-الحقيقة–لستبحاجة

الدٌالعربيٌ كفي ة، المعجمية أىميٌ-عمكما–راسات لتبييف سأترؾ المشركع. ىذا المجاؿة ىذا
كتكرثالدٌكتكررمزمالبعمبكي.كبعدهيتحدٌلصديقيكزميميرئيسالمجمسالعمميلممشركعالدٌ

اىنافيالمركزالعربيلؤلبحاثفيقطر،كلكفبكشيخيالذميديرالمشركعتنفيذيٌاليفالدٌعزٌ
ضكعفيىذهأريدأفأقكؿبعض،أفأستغؿىذهالمناسبةلطرحبعضاألفكارحكؿىذاالمك

ة؛مناسبةتاريخيٌأعتبرىافعبلنالمناسبةالتيأعتبرىابكؿتكاضع،كأناأبخؿبيذهالكمماتعمكمان
المشركعدكنوجيكداستمٌرتعقكدسكاءمفمستشرقيفأكمفباحثيفعرب،كدكنو ألٌفىذا

ابقةمنذاؿالحقبةالسٌذيفاستشعركاطكةالٌغةالعربيٌأيضاأحبلـكآماؿفئةكاسعةمفخبراءالمٌ
كساىمتىذهالمعاجـفينشكءاألمـبرأيي.استشعركاىذا،ةاريخيٌأفأنجبتالحداثةالمعاجـالتٌ

ال:مشركععربي،كليسنانرلفيىذاالمشركع.أكٌة.مبلحظاتيىيأنٌغةالعربيٌقصفيالمٌالنٌ
عمميالتيلـتعتمدتمثيؿدكؿأككؿ،كقدانعكسذلؾفيبنيةالمجمسالمشركعدكلةمفالدٌ

اليىذامشركععربي،كبالتٌياأخذتبعيفاالعتبارأفٌةكاحدة،كلكنٌشعكبأكأقطار.نحفأمٌ
ةاألمصار،كلكفالأحدىنايمٌثؿدكلة،يجبأفيككفالخبراءمفالمغربكالمشرؽ،مفكافٌ

غةمـكنفسالتطٌمعلمشركعتاريخالمٌيمثؿمجاؿاختصاصوالحقيقي،ككمنايمثؿنفسالحالكؿٌ
المٌ-ةالعربيٌ معجـ العربيٌمشركع األم-ةغة األكٌىذا الثٌر األمر أكٌؿ. قمت مشركعاني ىذا ال

                                                           

،عمىةغة العربيٌ اريخي لمٌ كحة التٌ إطالؽ مشركع معجـ الدٌ لمركزالعربيلؤلبحاثكدراسةالٌسياسات،اينظر:(ُ)
:الٌرابط

http://www.dohainstitute.org/content/f8ca1cd3-1200-4097-87df-
346e7b43abaa 

 

http://www.dohainstitute.org/content/f8ca1cd3-1200-4097-87df-346e7b43abaa
http://www.dohainstitute.org/content/f8ca1cd3-1200-4097-87df-346e7b43abaa
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عربي،ثانياىكمشركعنيضكم.نحفالنيدؼىناإلىتأصيؿكعكدةإلىالماضي،كفينكع
ةكماضييا،كتراثيا،غةالعربيٌىالمٌمفالحنيفإلىالسمؼ.نحفنقكـبمشركعنيضكممؤسسعم

جيٌ بشكؿ المٌكمعرفتو ىذه تمكيف أجؿ مف انفتاح، أجؿ مف فتحو، أجؿ مف التٌد مف طكرغة
كمكاكبةالعصر.كلكفاليمكفالٌتطكركاليمكفالٌنيكضبدكفاألساسالتٌاريخي،كبدكفمعرفة

كأٌنومفالعارأكمفالعيبعمىاألقؿأفىذااألمرناقص،ككافلديناقناعةجميعاناألصؿ.
لـ تتمكفأك الخبراتلـ القدراتكبيذه الحجـكبيذه ىذا الٌنكع، بأٌمةعظيمةمفىذا أفىذا

أجياؿتاريخٌيانتمكفمفأفتنتجمعجمان تنتظره العربية كؿمفلمغة كينتظره عمماء كينتظره ،
المٌيكصكفمثبلن العربيٌباستخداـ فيالتٌغة العربيٌدريسأكيكصكفبالمٌة لكيتستنبطمنياغة ة

تنادلعددمفةالتيتكاكباالكتشافاتالعمميٌالمصطمحاتالعمميٌ العصر.مفىنا ةفيىذا
المختصٌ كالٌزمبلء المٌاألخكة في العربيٌيف نتبنٌغة أف كاقترحكا نحفة كالحقيقة المشركع. ىذا ى

المشركعمنذأكثرمفعاـ إلىمرحمةعقدالجمسةاألكلىلممعجـنحٌضرليذا إلىأفكصمنا
يثإلىأفكصمناإلىىذهالمرحمةة.أكعاـكنصؼمفالعمؿكالجيدالحثٌغةالعربيٌاريخيلمٌالتٌ

فكانتالبدايةنصؼالعمؿكمايقكؿ العاـكالٌنصؼ؟.كا  فيىذا ـٌ ت كالمادةبيفأيديكـ.ماذا
ذ،(ُ)المتفائميف مؿأفتككفالٌنيايةعمىىذااإليقاع.طبعالىسنةكنصؼلمبدايةفآااحتجناإكا 

جدان متفائؿ الكبلـ كاقعيٌىذا لنككف كلكف أعرؼ. أنا كمنظٌ. تفاؤلنا، في تفاؤلنا،يف في ميف
ضكء،تعطييعنيإمكانٌيةتعطي(ِ)مناىذاالمشركعإلىمراحؿكاقعٌيةيففيتفاؤلنا.قسٌكعمميٌ

تائجفكرٌيةكعاجمة،لكفدكفالٌتخميعفالٌتدقيؽ،كعفالٌصرامةالعممٌية،كعدـأفيرلالٌناسن
فيو نرل نحف العممٌية، كالمكضكعٌية األكاديمٌية الٌدٌقة مع كسط حمكؿ كجكد عدـ الٌتسكيات،
مشركعنيضكمألنناننكمأفنشرؾفيومئاتالمختٌصيفمفالمحيطإلىالخميج،سيككفمركزه

يشترؾفييامئاتالمتخٌصصيفمفمختمؼٌدكحة،كلكفسيككفلومراكزعٌدةأيضانىنافيال
الٌطاكلةالٌدكؿالعربٌية؛لكييشعرالجميعأنٌ الخبراتالمكجكدةحكؿىذه طبعا ومشركع.كىذا

                                                           

 المتفائمكف.أفيقكؿ:كمايقكؿكتكرعزميبشارة،كاألصحٌ(كردتكمانطقياالدٌُ)
غة اريخي لمٌ كحة التٌ سة معجـ الدٌ النظاـ األساسي لمؤسٌ المركزالعربيلؤلبحاثكدراسةالٌسياسات،ينظر:(ِ)

:،عمىالٌرابطةالعربيٌ 


http://www.dohainstitute.org/dohadicsystem 
 

http://www.dohainstitute.org/dohadicsystem
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اٌلتينعتٌزفعبلبكجكدىامعنا،ستساىـفياالقتراحعمينامفسيساىـ،كأيف،كماىيالخبرات
تحقٌالممك إذا المشركع ىذا ذلؾ. إلىآخر نة اهلل-ؽ كأنتـبيمٌ-إفشاء مشركعكـ، كىك تكـ

إالبختـىذاالمجمس؛كلذلؾنحفنعٌمؽأىمٌيةكبيرةعممٌيانمسؤكلكفعنوعممٌيا،كلفيقٌرشيئانال
أنقؿمفىذعمىكجكدكـمعنا.كبماأٌفاألمكرانتقمتاآلف،كأناأتمٌكفمفأفأرتاحقميبلن االيـٌ

لمدٌ االجتماع،الٌراية كيخكضىذا يستمٌر لكي العممي؛ المجمس رئيس البعمبكي رمزم كتكر
فميٌمتيانتيتىنا.كالٌسبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو.

 كتكر رمزم البعمبكي )رئيس المجمس العممي(.الدٌ  -

الدٌشكران الٌسياسات لؤلبحاثكدراسة العربي لممركز العاـ ىذهلممدير عمى بشارة عزمي كتكر
لٌمغة التٌاريخي الٌدكحة لمعجـ العممي المجمس أعضاء أخكاتي أخكاني، التٌأسيسٌية. المقٌدمة
العربٌية.الٌسبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو.أرٌحببكـأجمؿترحابفيىذهالٌصبيحة،فيىذا

الٌدكحةالتٌاريخيلٌمغةالعربٌية.الٌمقاءاألٌكؿلممجمسالعمميالذميصادؼإطبلؽمشركعمعجـ
الٌديفساترؾألخيالدٌ بكشيخيالكبلـعفالمعجـالتٌاريخي،كىدفو،كالمراحؿاٌلتيالكتكرعٌز

أنجزتحٌتىاآلف،كسأكتفيبمبلحظاتعاٌمةمتعٌمقةبيذاالمشركع.الحقيقةأٌننيعندماطرحت
نافيخبلؿىذهالفترةالٌزمنٌيةالكجيزةأفننجزأنٌىذهالفكرةعمىالٌدكتكرعزمي،لـأكفأتصٌكر

يدتمثميافيحياتياألكاديمٌية،ةكبجدٌيةعاليةالجٌدةقٌؿأفشماأنجزناهمفالمرحمةالتٌأسيسيٌ
األمراٌلذميدفعنيكيدفعزمبلئيمعيدكفريبإلىالتٌفاؤؿالكبيربنجاحىذاالمشركعإفشاء

عاـعمىاليكـاألٌكؿاٌلذمتداكلنافيوبيذهالفكرةكنحفنحتسيالقيكةاهلل.مضىعاـكنصؼال
دكفأممقٌدمات.منذذلؾالٌزمفعقدتندكاتعممٌيةثبلثىٌيأتإلرساءالعمؿعمىأساس

بالمداكالتاٌلتي بعضالمنشكراتالمتعٌمقة كستصدر صمبكصحيح، تمؾأكاديمٌي جرتفي
الٌندكاتلئ الجيد يضيع حصؿفيأكثرمف(ُ)سدلبٌل المشركعقد تعٌثرىذا أٌف كليسسٌرا ،

مكاف،كأكثرمفمكقع،كأكثرمفبمدعربٌيتكالبتكتياكرتالمنٌغصاتكالمعٌكقات.حركبتبدأ

                                                           

(ُ ينظر:( الٌسياسات، )ةغة العربيٌ نحك معجـ تاريخي لمٌ كتاب"المركزالعربيلؤلبحاثكدراسة (،شرقيد النٌ "
:عمىالٌرابط
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نقصفياألمكاؿأفضىإلىنقصفيالثٌمراتكاإل ـٌ نتاج.كالتنتييمنذمطمعالقرفالماضي،ث
المثؿا أٌف تأتيالكيبدكليىنا المصائبالتأتيفرادل،دائما نجميزمأصيبحيفيقكؿ:إٌف

ماتككف،ماتأتيدفعةكاحدة،كجممة.أذكرىنامجتمعة.لكٌننيبالمقابؿأقكؿ:إٌفالحمكؿكثيران
ككافبينوكبيف مفالقرفالثٌانيلميجرة، كنحكٌم حصؿألبيعمركبفالعبلءكىكلغكٌم ما

،ككافدائـالبحثعفكممةيريدأفيعرؼكافيخرجفيالغمسيتسٌترىاربانالحٌجاجمشاحنة،ك
فكاففيليمةمفصكابيا،ككيؼتتمفٌ بالضـٌ؟. فيرجة أـ بالفتح، يقكلكففىرجة أ العرب. ظبيا

مفالحٌجاج،كماأدراؾماالحٌجاج؟.فإذاىكيسمعأعرابٌياينشد:ربماتكرهالٌنفكسالٌمياليىاربان
فاألمرلوفىرجةكحٌؿالعقاؿ،ثـٌسمععجكزاتنادم:ماتالحٌجاج.فقاؿ:كاهللماأدرمبأٌييمام

الفرجةبفتحالفاءالبضٌميا.كالخبرمعركؼ. أسٌر.أبمكتالحٌجاجأكثرأـبأٌننيعرفتبأٌف
رجتفيمايتعٌمؽالمرادمنوأٌفاألمكرقدتفرجكمافرجتألبيعمركبفالعبلء.كيبدكأٌنياقدف

بالمعجـالتٌاريخيلٌمغةالعربٌية.كأرجك،كأدعكاهللأفتفرجعمينا،كعمىسائرمفيكٌدأفيشتغؿ
مجمسان نحفباعتبارنا المضمار. مفالجياتفيأفعممٌيانفيىذا جية أٌم النصاغرحٌؽ

حٌتىالٌتضا المناىجمختمفة ألٌف تاريخيآخر؛ كالينفيقيامناتعمؿعمىمشركعلمعجـ رب،
نحفبيذاالعمؿ،الينفيأفيقكـغيرنابعمؿمفجيةمقابمة،كفيذلؾفميتنافسالمتنافسكف.
إالأٌننانصٌرعمىحٌقنافيأفنبدأبيذاالعمؿ،كأفنطمقوبناءعمىالٌتصٌكراألكاديمٌياٌلذم

ىا،كيعتمدىاانطبلقافيالعمؿكضع،كاٌلذمستككفمفأكلىمياـىذاالمجمسالكريـأفيقرٌ
بإذفاهلل،إالأٌننيأالحظأيضاأٌفالحمكؿالتأتيمففراغييٌيأليارجاليا،كأحكاليا،كأكٌدىنا

لنجاحىذاالمشركعحٌتىاآلفاألمر.العنصراألٌكؿاٌلذمىٌيأأفأذكرعكامؿثبلثةمتعٌمقةبيذا
فيالمكردلكممةدينامكىك-رحمواهلل–ترجمةاقترحياكالدمىكماأسميوالدِّن اـ.كالٌدٌناـىي

المحٌرؾ،كزفًفع اؿ.كالمرادبالٌدٌناـىنامديرعاـليذاالمركزاٌلذمأقكلياالمدحالوكتقريظ،
فيو.لكٌننيأقكلياحقيقة ىكليسبحاجةلمدحمٌنيكالمفغيرم،كالتقريظ؛فإٌنوينضحبما

لتث كلـتاريخٌية؛ تداعبأحبلمنا. فكرة زاؿ المشركعما لكافىذا كعزمو؛ لكالجيكده، بتأٌنو
تصؿإلىماكصمتإليو،ليذهالٌنقطةفياالنطبلؽ.العنصرالثٌانييجبأاٌلييضـحٌقوىك

عنصرمكٌكفمففريؽمفالٌشبافأساتذةفيجامعةقطراٌلذيفتمٌقفكاىذاالمشركع،كأحٌبكه،
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الٌميؿبالٌنياريعممكفعمىكضعآلٌيةكىيكمٌية،كيزٌكدكفزمبلءىـ،كأحٌبكهح ٌتىالعشؽ،كصمكا
الٌديف عٌز األساتذة ىـ المشركع. ىذا انطبلؽ صمب في كانت معٌينة أفكار في كيشاكركننا

حٌتىال صنعكه عمىما كثناء تقدير، مٌنيكٌؿ فميـ العبيدم. بمحبيبكمحمد كرشيد بكشيخي،
المجمسالعمميالمكٌقر،سأذكرىـاآلف.كال ٌشكرالكبيرأيضالمجمكعةالعمماءالٌتيتشٌكؿىذا
سراعا.دكفألقابعبلكةعمىالمديرالعاـ،كالعبدالفقيرإلىاهللتعالى.(ُ)باألسماء

 عبدالٌسبلـالمسٌدمكىكأميفسٌرالمجمس. -
 إبراىيـبفمراد،نائبرئيسالمجمس. -
 برئيسالمجمس.حسفحمزة،كىكنائ -

 كاألعضاء التٌالية أسماؤىـ.

 عمىأحمدالكبيسي. -
 الٌشاىدالبكشيخي. -
 عبدالقادرالفاسيالفيرم. -
 عبدالعميالكدغيرم. -
 إلياسعطااهلل. -
 نيادالمكسى. -
 محمدحسفجبؿ. -
 محمكدفيميحجازم. -
 أحمدالٌضبيب. -
 لطيفةالٌنجار. -
 سياـالفريح. -
 محمدحسفالٌطياف. -

                                                           

،عمىةغة العربيٌ اريخي لمٌ كحة التٌ إطالؽ مشركع معجـ الدٌ المركزالعربيلؤلبحاثكدراسةالٌسياسات،ينظر:(ُ)
:الٌرابط
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 مخبلفي.عميمحمدال -
 عبدالحميداليرامة. -
 إسماعيؿعمايرة. -
 عمىالقاسمي. -

الٌديفبكشيخي، عبلكةعمىاألشخاصالٌثبلثةاٌلذيفذكرتيـالمديرالتٌنفيذمعٌز
اٌلتي العمؿمفكتيرتو استمرارىذا ىك المعٌكؿعمييـ بمحبيب. كرشيد العبيدم، محمد كنائباه

التٌ أف أذكر أف يفكتني ال مفبدأت. كاحدا كأٌف كيذا، لمشركع األساسي العصب ىك مكيؿ
ذكرتالٌنقصفيالٌتمكيؿ.كىنا األسباباٌلتيأفضتإلىتعٌثرالمشاريعاٌلتيسبقتىككما
أفنشكرالقٌيميفعمى أفنشكرالقٌيميفعمىالمركزالعربيلؤلبحاثمفكرائيـ البد طبعان

ٌذكرطبعانسمككلٌيعيدقطرالٌشيختميـبفحمدآؿثانيالٌتمكيؿ،كعمىالٌرعاية،كأخٌصبال
مادٌم دعـ بكؿ المشركع ىذا كتعٌيده كلسخائو الٌطٌيبة؛ البذرة ىذه بو تعٌيد لما اهلل، حفظو

كمعنكٌم.

إخكاني،كأخكاتي.لفنخجؿبعداليكـ.أقكؿ:لفنخجؿبعداليكـ؛ألٌنناكٌنانخجؿجميعاإذاما
لغةماقدأنجزتمشركعمعجمياالتٌاريخي،أكىيطكرذلؾ.ناىيؾبالفرنسٌيةذكرأمامناأفٌ

كاالنجميزٌية،كىذهالٌمغاتاألساسٌيةالتدانيالعربٌية،كالتقاربياالفيأثرىا،كالفيحجميا،كال
لغتنافيتراثيا.كقدأنجزتمشاريعياأكىٌيأتلياسبؿالٌنجاح،كاإلنجاز،كنحفمقٌصركفبحٌؽ

ىـ كيؼنرضىأفيبنكا القدماءفيالعمؿالمعجمٌي. كيبٌزنا كيؼنرضىأفيفكقنا الحبيبة.
فيىذا مقٌصركف كنحف نظير، لو يككف ال كقد اليكـ، حٌتى األمـ بو نباىي معجمٌيا صرحا
.المجاؿاٌلذمسبقكناإليو.ىذاأمراليجكز،كلكفبعداليكـكماذكرتلفنخجؿإفشاءاهلل

مفذلؾأٌفالجيؿالقادـكاألجياؿاٌلتيستميولفتخجؿمفىذااألمر.ىذامشركععمى كأىـٌ
ذاتيا،كتقٌدرلغتيا،كنحفلنامف مستكلاألٌمة،ىذامشركعحضارم،اليجكزألمأٌمةتحتـر

ند ما كىك كفيأدائو، الكاجب، تعممكفأفنككفمقٌصريففيىذا كما يمتٌد يفبوالٌتراثما
العٌدة ليا ىٌيأنا لكٌنا المشكبلت. العمؿالفعمٌي،مرحمة اإلخكافبدأتمرحمة اآلفأٌييا لعربٌيتنا.
بمدانا يمٌثؿ ال عزمي الٌدكتكر تفٌضؿ كما اٌلذم المجمس ىذا القٌكة. كأنتـ العٌدة، كأنتـ كالقٌكة.

يففيحقؿالٌدراساتالمعجمٌيةبعينيا،إٌنمايمٌثؿمجمكعةمفخيرةاألكاديمٌييفالعربالمختصٌ
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إلىالٌمسانٌياتالعامةكغير العمؿالمعجمٌي إلىممارسة الٌنظرٌية مفالمعجمٌية بجميعأنكاعيا
لكٌف كالٌتكازناتمحسكبة. فييا. ممثمة البمدافالعربٌية أك الٌدكؿالعربٌية ىكغالبٌية كطبعان ذلؾ.

المجمسإ ىذا فيعضكٌية األساسي يدعـالمعيار طبعا الٌصرؼ. األكاديمٌي المعيار ىك ٌنما
الجكنسكف سمر يقكؿ العالية. الخبرة أىؿ مف كمبرمجكف كحاسكبٌيكف، خبراء، جميعا ىؤالء
مفيضع أٌف إاٌل مفالمديح، إلىشيء مفأٌلؼكتابان يتكؽكٌؿ المعركؼبدكتكرجكنسكف:

ءاهللأفننجكمفالٌمكـ،كلكبقدرمعقكؿ.معجمان،فحسبوأـينحكمفالٌمكـ.حسبنانحفإفشا
مفالقرفالسادسعشراسموجكزيؼإسكاننجكيقكؿىذا فيقكؿآخرلطيؼلعالـسكيدٌم
العالـالٌسكيدٌم:إٌفكبارالمجرميفيجبأاٌلينٌفذبيـحكـاإلعداـ،كأفاليسجنكا،كأاٌليطمب

يجبأفيعطى بأشغاؿشاٌقة. أفيقكمكا داباتإلييـ كٌؿ ألٌف ليألفو؛ بعضمعجـ منيـ كؿ
القكؿ،كتقديرا ٌنمااستطرافاليذا تثبيطالمعزائـكا  األرضمكجكدةفيكضعمعجـ.الأقكؿىذا
لممجيكدالكبيراٌلذمينتظرناجميعافيإتمامو.لفأطيؿ،أقكؿمفجيتي:أردد،أردد،قكؿخير

القمرفييسارملماتركتىذااألمر.كأرجكأفيككفقائؿ:كاهلللككضعكاالٌشمسفييمينيك
كٌؿمٌنامفىذاالمنطمؽتجاهىذاالمعجـالتٌاريخٌي.ىنيئالكـأعضاءالمجمسالعممٌيانطبلؽ
لؤلبحاث العربٌي لممركز ىنيئا العربٌية. التٌاريخيلٌمغة فيالمعجـ المشركعمشركعالٌدكحة ىذا

يذاالمشركعالعاـ،كىنيئالمٌدكحةاقترافاسميابيذاالمعجـ؛ألٌنياكدراسةالٌسياساتاحتضانول
تقٌدـخدمةجٌمةعفالعربجميعا،كعفالمسمميفجميعا.كاهللكلٌيالٌتكفيؽليكلكـ،كجزاكـاهلل
الٌديفالبكشيخي؛ اآلفإخكانياسمحكليأفأترؾالكممةلزميميكصديقيعٌز عٌنيكٌؿخير.

ا عف اآلف.ليحدثنا حٌتى تٌمت اٌلتي كاإلنجازات كأىمٌيتو، المشركع ليذا تعريؼ عف لعرض،
فميتفٌضؿالدكتكرعٌزالٌديفمشككرا.

 بكشيخي )المدير الٌتنفيذم لممشركع في المركز العربٌي لألبحاث(.عٌز الٌديف ال -
بلـعميكـكرحمةاهللشكراالٌسيدالٌرئيس.بسـاهللالٌرحمفالٌرحيـ.حضراتالعمماءاألجبٌلء.السٌ

عاـ بعد العربٌية، لٌمغة التٌاريخٌي المعجـ مشركع إطبلؽ لنشيد نجتمع اليكـ نحف ىا كبركاتو.
أعرضعمى أف المناسبة بيذه لي اسمحكا كالٌتحضير. كالٌتخطيط، الٌدراسة، مف كنصؼالعاـ

إطاره.المعجـالتٌاريخٌيحضراتكـكممةمقتضبةعفىذاالمشركعكأىٌميتو،كجدكاه،كماأنجزفي
لٌمغةالعربٌيةكمااليخفىعنكـىكالمعجـاٌلذميثبتألفاظالٌمغةالعربٌيةلفظانلفظانراصدانتاريخ
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ظيكرهبداللتواألكلى،كتاريختحكالتوالٌداللٌية،كمكافظيكره،كمستعمميوفيتطكراتومعتكثيؽ
لمعمكماتالكاردةعفكٌؿلفظ.أٌيياالٌسادة،إٌفبناءكٌؿذلؾبالٌنصكصاٌلتيتشيدعمىصٌحةا

معجـتاريخٌيلٌمغةالعربٌيةىكبناءلذاكرةىذهاألٌمة؛كألٌفالٌمغةذاكرة؛كألٌفالٌمغةمرآةالفكر؛فإٌف
ذاكثٌقناىذهالٌذاكرةالتٌاريخ ٌية؛فإٌننابناءالٌذاكرةالٌمغكٌيةىكفيالكقتذاتوبناءالٌذاكرةالفكرٌية.كا 

عمىمدلعشريفقرنان، األٌمة ىذه اٌلتيمر تبيا كالفكرٌية الٌتطٌكراتالٌمغكٌية نيٌسربذلؾرصد
كيتيحذلؾرصدفيـتراثناالفكرٌم،كالعممٌيبدالالتألفاظو،كمفاىيـمصطمحاتواٌلتياستعممت

فيتراثناالفكرٌم،كالعممٌيبداللةلـتعدبيافيسياقاتياالتٌاريخٌية،كالثٌقافٌية،فكـمفلفظاستعمؿ
الفيـ، سكء مف كثير مف الحٌد نستطيع ال العربٌية لٌمغة تاريخٌي معجـ غياب كفي اآلف. لو
كانحراؼالتٌأكيؿ،كفساداالستنباطالكاقعٌيفيقراءةتراثناالفكرٌمكالعممٌي.إٌنناحٌقاسنعرؼأنفسنا

نعرف لـ كما المعجـ ىذا لٌمغةبإنجاز تاريخٌي تأليؼمعجـ إٌف القكؿ كبذلؾيصٌح قبؿ. مف يا
ٌفحاجةاألٌمةالعربٌيةإلىىذاالمعجـىيحاجتيا العربٌيةاليماثموتأليؼأٌممعجـأككتاب.كا 
لتراثيا، فيكميا بو تزف ميزاف إلى بالٌضبط حاجتيا كىي كفكرىا، لمغتيا، ذاكرة إلى بالٌضبط

فميس عميو، يكٌثؽكأحكاميا معجـ دكف العربٌية الٌمغة تظٌؿ أف المقبكؿ مف أك المعقكؿ، مف
ألفاظيا،كدالالتىذهاأللفاظ،كالٌتحكالتاٌلتيطرأتعميياطيمةحياتيا،كأفتظٌؿمتأٌخرةعف
نظيراتيامفلغاتالعالـفيىذاالمجاؿ.كىيالٌمغةاٌلتيالتكادتناظرىالغةأخرلفيامتدادىا

يمكفالٌزم متعٌددة المعجـ ىذا الجدكلمف ٌف كا  الحضارٌم، كمكركثيا الجغرافٌي، كاٌتساعيا انٌي،
إجماؿالقكؿفيعناصرمنيا:

كتحصيؿالفيـأٌكال: الٌداللٌيةعمىمدلعشريفقرنان، فيتطٌكراتيا لغتيا تمكيفاألٌمةمففيـ
الٌصحيحلتراثياالفكرٌم،كالعممٌي،كالحضارٌم.

تكفيرعددمفالمعاجـالفرعٌيةاٌلتيتفتقرإليياالمكتبةالعربٌية،كالمعجـالتٌاريخٌيأللفاظثانيا:
كالٌرياضٌية، كالفمكٌية، كالفيزيائٌية، الٌطٌبٌية، العممٌية، لممصطمحات التٌاريخٌي كالمعجـ الحضارة،

كغيرىا. كالٌشرعٌية كالببلغٌية، كالٌنحكٌية، كالفمسفٌية، العربيةكالجغرافٌية، لمغة الٌشامؿ كالمعجـ
المعاصرة،كالمعاجـالٌمغكٌيةالٌتعميمٌية.

تمكيفالباحثيفمفإعداددراساتكأبحاثمتعٌمقةبتقييـتراثناالفكرٌم،كالعممٌيفيضكءماثالثا:
يتيحوالمعجـالتٌاريخٌيمفمعطياتجديدة.
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يرعددمفالبرامجالحاسكبٌيةالخاٌصةبالمعالجةاستثمارالمدكنةالٌمغكٌيةالعربٌيةفيتطكرابعا:

اآللٌية، كالٌترجمة الٌداللٌي، كالمحمؿ الٌنحكٌم، كالمدٌقؽ الٌصرفٌي، كالمحمؿ العربٌية، لمغة اآللٌية
إنجاز إٌف كاضحا. تطكيرا البرامج ىذه تطكير ستتيح الٌضخمة الٌمغكٌية المدكنة إٌف إذ كغيرىا.

العربٌيةعمىماذكرنامفصفاتو،يتطٌمببناءمدكنةلغكٌيةشاممةتتضٌمفالمعجـالتٌاريخٌيلمغة
ألؼكأربعمئة عاـ نياية إلى نٌص أقدـ منذ كاإللكتركنٌية الكرقٌية الفصيحة، الٌنصكصالعربٌية
ككاحدكعشريفلميجرة.كتظٌؿالمدكنةمفتكحةلكؿماسيحٌقؽمفمخطكطات،كماسيكتشؼمف

ات،كماستظٌؿمفتكحةعمىكٌؿالٌنصكصالحديثةالمكجكدة،أكماسيطبعمنيا،نقكش،كالبرديٌ
الممتٌد، الٌزمني لممدل نظرا مراحؿ؛ إلى العمؿ تقسيـ كاإلجرائٌية المنيجٌية، الٌضركرة كتقتضي

كيسيركلبلتساعالجغرافٌي،كلضخامةالٌتراثالمعرفٌي،كالعممٌي،كالثٌقافٌيالمدٌكفبالٌمغةالعربٌية،
عمىالٌنحكاآلتي:منيج العمؿ

أٌكال: - التٌاريخٌيBibliography)بيبميكغرافياإعداد المعجـ لمصادر أمكف ما شاممة )
 حسبكؿمرحمةمفالمراحؿالٌزمنٌيةالمحٌددة.

 حصرالمصادرالمحكسبة،كتقكيـمدلمطابقتياألصكليا.ثانيا: -
 صادرالمحكسبة.مراجعةمايحتاجإلىتدقيؽمفالمثالثا: -
 رقمنةالمصادرغيرالمحكسبة،كتدقيقيا.رابعا: -
 بناءالمدكنةالٌمغكٌيةالمرحمٌية.خامسا: -
 استخبلصالمدكنةالٌنصٌيةمفالمدكنةالٌمغكٌيةالعاٌمة.سادسا: -
 تييئةالمدكنةالٌنصٌيةلممعالجةالمعجمٌية.سابعا: -
 كضعالمداخؿالمعجمٌية،كالمصطمحٌية.ثامنا: -
 تدقيؽالمعجـ،كمراجعتو،كاعتماده.تاسعا: -

كيعتمدفيكٌؿمرحمةمفىذهالمراحؿعمىاالستفادةالقصكلمفالتٌقنٌياتالحاسكبٌية
عفطريؽاستثمارالمدكناتاإللكتركنٌية،كتطكيربرامجحاسكبٌيةخادمةلممعجـ،كتصميـجذاذة

لجميع إلكتركنٌي مرصد كبناء فيمعرضالحديثعفإلكتركنٌية، كنكٌد كمعالجتيا. األعماؿ،
منيجالعمؿ،أفنذكربالمحٌدداتالمنيجٌيةالمكٌجيةليذاالعمؿفيمايمي:
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إٌفالتٌأٌخرالكبيرفيإنجازمعجـتاريخٌيلٌمغةالعربٌيةيجبأاٌليككفمسٌكغانإلنجازمعجـ -
 تكطأةىذاالتٌأٌخر.دكفمستكلالمعاجـالتٌاريخٌيةلٌمغاتالعالمٌيةتح

إٌفإمعافالنظرفيالمعاجـالتٌاريخٌيةلٌمغاتالعالمٌيةيدٌؿداللةكاضحةعمىتعٌددثانيا: -
األساليب،كاالختياراتالمنيجٌيةفيإعدادىا،كمعنىذلؾ:أٌفاالنحيازإلىاختيارمنيجٌي

 ماليسحكماعمىعدـصبلحٌيةاالختياراتاألخرل.
اثالثا: - ىذاإٌف بجدكل مدعكمان يككف أف يجب المنيجٌية االختيارات أحد إلى النحياز

 أخرل. اعتبارات إٌم دكف فقط، المعجـ ألىداؼ تحقيقو كبمدل كالمقصكداالختيار،
بالجدكلىناإنجازالمعجـبالٌصفاتالمثمىلممعاجـالتٌاريخٌيةبأنسبمايبذؿمفمجيكد،

 ككقتكماؿ.
ختيارمنيجٌيمافيإنجازالمعجـالتٌاريخٌيلٌمغةالعربيىةاليصادرحٌؽإٌفاعتمادارابعا: -

أٌمجيةكانتفيإنجازمعجـتاريخٌيآخركفؽاختيارمنيجٌيآخرمثمماحدثكبحدث
 فيالٌمغاتالعالمٌية،كالفرنسٌية،كاالنجميزٌية،كالٌركسٌية،كغيرىا.

نتحدث أف المرحمة فيىذه صٌح ذا حسبكا  مصٌنفة نعرضيا فإٌننا منجزاتما؛ عف
المجاالتاآلتٌية:

إعدادخٌطةإنجازالمعجـالتٌاريخٌيلٌمغةالعربٌيةبعدعرضيافي مجاؿ إعداد الخٌطة: - ـٌ ت
نجازدراسة لمٌتداكؿ،كالمناقشة،كعقدثبلثندكاتلخبراءالمعجـالتٌاريخٌيلٌمغةالعربٌية،كا 

المع لمتطٌمبات كالييكمٌيةمفٌصمة األساسٌي، الٌنظاـ عداد كا  كالمالٌية، كالتٌقنٌية، البشرٌية، جـ
 اإلدارٌية،كاختيارأعضاءالمجمسالعممٌيكتكميفو.

دراسةالمدكناتالٌمغكٌيةالمكجكدة،كتقييـمدلإفادتيافيإنجازفي مجاؿ بناء المدكنة: -
عداد المرحمةاألكلىكىيجاىزةاآلف،ميكغرافيابيبمدكنةالمعجـالتٌاريخٌيلٌمغةالعربٌية،كا 

الٌشركعفيبناءالمدكنةالٌمغكٌيةلممرحمةاألكلى،كقدقطعنافيياشكطاميٌما. ـٌ  ث
العربٌيةضمففي مجاؿ الحكسبة: - لٌمغة التٌاريخٌي الٌدكحة لمعجـ إلكتركنٌية إعدادصفحة

الٌسي لؤلبحاثكدراسة لممركزالعربٌي بعدالمكقعالٌرسمٌي عمىحضراتكـ اساتسنعرضيا
 ىذهالكممة.

الٌشركعفيإعدادالبكابةاإللكتركنٌيةلممعجـ.ثانيا:
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المدٌكنةثالثا: بحكسبة المتعٌمقة البرمجٌية كالمنٌصات البرمجٌيات، مف مجمكعة تجريب
الٌمغكٌيةلممعجـ.

ارابعا: عمييا ستككف اٌلتي المعطيات قاعدة تصميـ إعداد عمى الٌمغكٌيةالعمؿ لمدٌكنة
المكسكمة.
إعدادكثيقةالمتطٌمباتالتٌقنٌيةإلنجازالمعجـ.خامسا:
العربٌيةسادسا: لٌمغة التٌاريخٌي المعجـ خدمة في الحاسكبٌية التٌقنٌيات لكرشة الٌتحضير

ـ.َُِّالمقترحعقدىافينيايةالشيرالتٌاسعمفالعاـ
العمفي مجاؿ الفيرسة كالٌتكثيؽ:  - ـٌ الكثائؽ،ؿت لتخزيف رقمٌي؛ أرشيؼ برنامج عمى

مجمكعاتو كبناء الٌرقمٌي األرشيؼ تأسيس كاستكماؿ كالٌضياع، الٌتمؼ، مف كحمايتيا
 الٌرئيسٌيةمفالٌناحيةالتٌقنٌية،كالتنظيمٌية.

المعجـكفي مجاؿ الٌتعاكف: - إنجاز في معيا الٌتعاكف يمكف اٌلتي المؤٌسسات تحديد ـٌ ت
أككاالستفادة الحاسكبٌية، برامجيا أك المؤٌسسات، ليذه نصكصالمدٌكناتالمممككة مف

مذٌكرة عداد كا  الٌتعاكف، كجكه مف ذلؾ كغير كتدقيقيا، الٌنصكص، رقمنة عمى المساعدة
 تفاىـمعبعضالمؤٌسساتالمالٌيةاٌلتيسيتـتكقيعياالحقا.

لمٌكفي مجاؿ الٌنشر: - نشركتابنحكمعجـتاريخٌي ـٌ غةالعربٌيةالمتضٌمفأبحاثندكةت
 الخبراءاألكلى،كستتكٌصمكفبوبعدنشرهإفشاءاهللتعالى.

أما في مجاؿ اإلجراءات اإلدارٌية المكاكبة، المكازية لمجيكد العممٌية، كالٌتقنٌية المبذكلة: -
 سمسمة الٌسياسات كدراسة األبحاث لمركز العاـ المدير بشارة عزمي الٌدكتكر مفاٌتخذ

 القراراتكاإلجراءاتتمٌثمتفياآلتي:
إدراجمؤٌسسةمعجـالٌدكحةالتٌاريخٌيضمفىيكمةمعيدالٌدكحةلمعمكـاالجتماعٌية،أٌكال:

كاإلنسانٌية.
تخصيصمقٌرمؤٌقتلمعامميفبالمعجـ.ثانيا:
لٌمغةالعربٌية.إقرارالٌنظاـاألساسٌي،كالييكمةاإلدارٌيةلمؤٌسسةالمعجـالتٌاريخيٌثالثا:

تعييفالمديرالتٌنفيذٌم،كنائبيو.رابعا:     

تعييفأعضاءالمجمسالعممٌي.خامسا:     
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تعييفرئيسالمجمسالعممٌي،كنائبيو.سادسا:       

تعييفأميفسٌرالمجمس.سابعا:       

دارٌييف.ثامنا:        تعييفباحثيف،كا 

ثبلثسنكا بعد المتكٌقع كمف اليكـ تعالى-تمف اهلل شاء لٌمغة-إف التٌاريخٌي المعجـ إنجاز
العربٌيةإلىنيايةالقرفالثٌانيلميجرة؛كبإنجازهيتحٌقؽمعوإنجازمايمي:

 الٌشاممةلنصكصالٌمغةالعربٌيةإلىنيايةالقرفالثٌانيلميجرة.بيبميكغرافياال -
 انيلميجرة.مدٌكنةالٌمغةالعربٌيةإلىنيايةالقرفالثٌ -
 برامجحاسكبٌيةمطٌكرةخاٌصةبمعالجةالٌمغةالعربٌية. -

كمفالمتكقعأيضانكفؽالخٌطةالمرسكمةإنجازمعجـمرحميبعدكٌؿثبلثسنكاتحٌتى
بمكغالمعجـالتٌاريخٌيلٌمغةالعربٌيةالممتٌدمفالقرفالخامسقبؿاليجرةإلىالعاـكاحدكعشريف

مفكأربعمئة كألؼلميجرة.كاسمحكاليفيآخرىذهالكممةأفأشكرالعمماءىاألجبٌلءىأكلكالعـز
ككٌؿ المعجـ، ىذا التٌاريخفضؿ لو الذمسيذكر عزميبشارة الٌدكتكر كفيمقدمو العمـ أىؿ

كالٌسبلـعميكـكرحمةاهللتعا الٌشيختميـ. العيد الٌسمككلٌي لىالٌداعميفكفيمقٌدمتيـحضرة
كبركاتو.

شكرالمٌدكتكرعٌزالٌديف،قمتأٌنؾستعرضشيئاعفالمكقع.:الٌدكتكر رمزم البعمبكي يقكؿ

 :(ُ)مداخمة ألحد الٌتقنٌييف -

حابيفكرديؼلممجيكدإٌليعٌمالكبيتـبو.ماشاءبسـاهللالٌرحمفالٌرحيـ.إحناطبعان
ليافاسمحك–نيصفحة.آسؼحتكٌمـفيالعاٌمٌيةيعنياهللمعظـاألطراؼ.تقٌررإٌنكنعمؿيع

تقٌررإٌنكيعنييتـإنشاءصفحةمؤٌقتةلمشركعالمعجـالتٌاريخي.ىذمالٌصفحةحتحتكم-يعني
عمىبعضالمعمكماتاألساسٌيةلممشركع.طبعاكماجٌيزىااألساتذةاألفاضؿإٌلياآلفىٌمافي

ىياآلف الٌصفحة المشركع. العربيلؤلبحاثإدارة الٌرسميلممركز المكقع مفضمف مكجكدة

                                                           

 بالٌمغة العاٌمٌية.(كردتىذهالمداخمةألحدالٌتقنٌييففيالجمسةكماىيُ)
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أخبارالمشركع، تحتكمكٌؿ إٌنيا كدراسةالٌسياسات.كحتككفإفشاءاهللمحٌدثةأٌكؿفيأٌكؿ.
المؤٌقتةلحيفاستكماؿإنشاءالبٌكابة كفعالٌياتخبلؿالمرحمة كمخرجاتومفأكراؽ،كمنشكرات،

في تفٌضؿ إٌلي المؤٌقتةاإللكتركنٌية الٌصفحة باختصار الٌديف عٌز الٌدكتكر الٌديف. عٌز األستاذ يا
فييا.لمدخكؿلمٌصفحةالمؤٌقتةحتحتاجالكصكؿإلىالٌصفحةالٌرئيسٌيةلممركزالعربيلؤلبحاث

 طبعا ىٌي إٌلي الٌسياسات ىذم،/e.orghttp://www.dohainstitutكدراسة كمف
كالمشاريع البرامج كمفصفحة كالمشاريع، البرامج، إلىصفحة إٌنؾتصؿ حتستطيع الٌصفحة
حيككففيصفحةخاٌصةلمشركعمعجـالٌدكحةالتٌاريخيلٌمغةالعربٌية.بمجرددخكلؾلمٌصفحة

فرعٌيةليذمالٌصفحة.الرئيسٌيةلممعجـالتٌاريخيلٌمغةالعربٌيةحتجدىناؾمجمكعةمفاألقساـال
كأظف المؤٌسسة، تعريؼفيىذه حيككففييا اهلل–بداية في-ماشاء عٌرفكا كالٌدكاترة األساتذة

المؤٌسسةبشكؿجٌيد.لكفلبلستفادةأكثر،أكلمحصكؿعمىإضافةأكثرلممعمكماتإٌليخاٌصة
مكجكدةعٌناكمافىيبالمعجـ،يمكفالكصكؿإلىىذهالٌصفحة.طبعامفضمفالٌصفحاتال

المعجـ لمشركع األساسي الٌنظاـ أبكاب كامؿ تكٌثؽ الٌصفحة ىذم لممشركع، األساسي الٌنظاـ
لمؤٌسسةمعجـالٌدكحةالتٌاريخيلٌمغةالعربٌية.طبعامكجكدفييامبادئعاٌمةكمقٌسـألبكاببمكف

لييكؿالتٌنظيميلممشركع،أكاالٌطبلععمييايعنيالحقا.أيضامفضمفالٌصفحاتالمكجكدةا
لممؤٌسسة،فالييكؿالتٌنظيمي.أناعندمصكرةأكضحلمييكؿالتٌنظيمييمكفعرضواآلفأسرع.
ىذاالييكؿالتٌنظيمياآلفإٌليحٌددلممشركعفيكأيضامنشكرعمىالٌصفحةاإللكتركنٌيةالمؤٌقتة

عمى العمؿ في الخاٌصة كالٌدكائر الييئات، جميع فييا المشركع ىذا اهلل–إنجاز شاء -إف
العممي.إحنايعنيحاكلناقدرالمستطاعنضيؼباإلضافة،طبعامكجكدعٌناأعضاءالمجمس

أسماءيعنيطبعاجميعاألسماءمكجكدة،لكفأضفناماتيٌسرمفالٌسيرالٌذاتٌية،كالٌصكرلجميع
بعضالمعمكماتناقصة،حنحتاجإفأعضاءالمجمسالعممي.المشاركيففيالمشركعطبعافي

شاءاهللإٌنكنتكاصؿعشافنضيؼىذهالمعمكمات.فيعٌناقسـخاٌصأيضاألخبارالمؤٌسسة،
قسـخاصآخر كفيعٌنا أٌكؿفيأٌكؿكباستمرار. أخبارالمشركعمكجكدة حتككفدائما فينا

الٌنشر مكجكدفيوالكتابإٌليقيد الٌدينففعندلمنشكراتالمؤٌسسة،كىنا الٌدكتكرعٌز إٌليذكره
نشرهحنضيفوإفشاءاهللىنا.كطبعاحيكصمكـالكتاب.كحيككفعٌناقسميفلمنتدلالمعجمٌييف
العربكصفحةلمٌتكاصؿمعمؤٌسسةالمعجـالعربي.فباختصارىذمالٌصفحةالمؤٌقتةالمكجكدة

http://www.dohainstitute.org/
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الٌرس المكقع ضمف مف كالمكجكدة عمى، المعجـ كدراسةلمشركع لؤلبحاث العربي لممركز مي
الٌسياسات.

الٌدكتكررمزمالبعمبكي:شكرالؾليذاالعرضالكافي.ىؿمفشيءتكٌدأفتضيفودكتكر -
 عزمي؟

حقيقٌيةالٌدكتكر عزمي: - إلكتركنٌية رحيككفبكابة فعبلعمؿمؤٌقتإخكاف. ىذا فقطإٌنك
المع بعديفتكاصؿمع نتاجاتو، كا  جمٌييفبحيثاإلنسافيقدريستطيعأفتشمؿالمعجـ،

يعمؿمفأمبمدمفالٌسعكدٌيةمثبلأكمصرعمىالمعجـمباشرةبحيثنتكاصؿجميعا
عمىالبكابةاإللكتركنٌيةنفسيا.ستككفالتٌقنٌيةعاليةإفشاءاهلل.لكفىذهالٌصفحةاآلف

 مؤٌقتةلمٌتعريؼبالمعجـ.
،كشكرالجميعمفشارؾ.كاآلفأعمفرفعىذهالجمسة.شكرالؾالٌدكتكر رمزم البعمبكي: -

نعكدلبلجتماعإفشاءاهللفيالحاديةعشرةكالٌربعلننظرفيصياغةالقراراتالعممٌيةفي
فيمكضكع قراراتعممٌية لصياغة اٌلذميميو يككفاالجتماع عمىأف المدٌكنة مكضكع

الٌدكتك العاـ لؤلميف الكبلـ كسأعطي عمؿالجذاذة، ليتحٌدثعف المسٌدم الٌسبلـ عبد ر
لىالٌمقاء.  المجمسكطريقتو.شكرالكـكا 
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 إيماف  :مع الٌدكتكر مصطفى جرٌار. قامت بإجراء المقابمة (ِ)مسٌجؿ (ُ)تفريغ حكار
 مساء. ثٌالثةـ، الٌساعة الَُِّسبتمبر  ُِدلكؿ، يـك الٌسبت المكافؽ 

ٌدكتكر مصطفى جرٌار أستاذ مشارؾ في جامعة الٌسالـ عميكـ كرحمة اهلل تعالى كبركاتو. ال -
كمدير معيد ابف سينا ليندسة المعرفة، كالٌتقنٌيات العربٌية بنفس الجامعة. فمسطيف.  بيرزيت،

 فى.كىك مدير مشركع أنطكلكجيا الٌمغة العربٌية، كالقائـ عميو. مرحبا بؾ دكتكر مصط
 أىميفإيماف،تشرفناطبعابالكبلـمعؾ،فيىذاالمكضكعحكؿأنطكلكجياالٌمغةالعربٌية. -
 شكرا لؾ دكتكر، بداية ما ىي أنطكلكجيا الٌمغة العربٌية؟ كمتى ظيرت فكرتيا؟ -
عف - الكمماتالعربٌية كمعاني لتعريؼمفاىيـ، جديدة ىيطريقة العربٌية الٌمغة أنطكلكجيا

تصنيفيا، معانيطريؽ مف شجرة عف عبارة ىي األنطكلكجيا تككف بحيث كتشجيرىا
الكممات بمعاني شجرة ىي بؿ العربٌية، الٌمغة بكممات شجرة كليست العربٌية، الكممات

 غالبيتيا. كلكف ليسجميعيا، ربما العربٌية الكممات بنقصد كىكف الفكرةالعربٌية، بدأت
ـتطٌبؽ.الفكرةََِٗأكحٌتىممكفعاــ،ََُِـ،بداياتعاـََُِتطٌبؽمفعاـ

ـ،كلكفلـيتاحإلنايعنيتطبيقياإاٌلعندماعدتََِّطبعاكانتمكجكدةمفحكالي
إلىجامعةبيرزيت.

 نعـ، كيؼ يمكف بناء أنطكلكجيا لٌمغة العربٌية؟ -
 لكحكينايمكفبناءاألنطكلكجياالعربٌيةيدكٌياعفطريؽ: -

 عفطريؽتجميعجميعكمماتالٌمغةالعربٌية.مثبلنالخطكة األكلى:
كضعمعانيلكؿكممة؛ألٌفكؿكممةإلياأكثرمفمعنى،يعنيلكشفناالخطكة الثٌانٌية:

كالعيفتعنيعيفالماء،العيفمثبلكممة) تعنيالعيفىيجزءمفجسـإلنساف، قد )
لىآخره.كلكؿكممةأكثرمفمعنى. كا 

                                                           

نشرىذاالحكارعمىمكقع(ُ) ،عمىالٌرابط:قة الغربٌيةمعيد ابف سينا الٌتابع لجامعة بيرزيت بالضٌ تـٌ
http://sina.birzeit.edu/ArabicOntology/news-events/interview-with-dr-
mustafa-jarrar-about-the-arabic-ontology-project/ 

تسجيموعمماحرفياىنا(أكردناالحكارِ)  بالعاٌمٌية. ياالٌمغة فيو بقيت كما ىي دكنما تغيير؛ فبعضأٌفكماتـٌ

http://sina.birzeit.edu/ArabicOntology/news-events/interview-with-dr-mustafa-jarrar-about-the-arabic-ontology-project/
http://sina.birzeit.edu/ArabicOntology/news-events/interview-with-dr-mustafa-jarrar-about-the-arabic-ontology-project/
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عبلقةالخطكة الثٌالثة: نسمييا بعبلقة طبعا مفاىيمٌيا تصنيفا ىنا المعاني تصنيؼ ىي
إنسافجنس مفالكائناتالحٌية.كالٌرجؿىكجنس مف(.مثبل:اإلنسافىكجنس مف)

 عمىسبيؿالمثاؿ.طبعاأقصدىناالمعانيكليسالكممات.
 نعـ، ما عالقة أنطكلكجيا الٌمغة العربٌية بالمعاجـ الٌمغكٌية؟ -
لكجياالٌمغةالعربٌيةىيالجيؿالجديدكالحديثلممعاجـالعربٌية.فيالحقيقةالمعاجـأنطك -

العربٌيةغالبيتيايرٌكزعمىتصريؼالكبلـ،يعنيماىكمعنىأكؿ،يعنينقكؿ:أكؿيأكؿ
آكبل،أكؿالٌشيءأمابتمعومثبل.كممكفنستدؿعمىىذهالمعانيكالمقكالتبأبياتمف

ك الٌصفاتالٌشعر، عمى العربٌية الٌمغة معاجـ ترٌكز كال آخره. لى كا  كاألحاديث، اآليات،
الجكىرٌيةفيتعريؼمعانيالكممات.كىنايأتيدكراألنطكلكجياأكال؛ألٌنياتكصؼمعاني
عف قمناعؿالٌصفاتالجكىرٌيةاٌلتيتمٌيزالمفيـك الكمماتكصؼدقيؽجدا،يرٌكزكما

األخرل. العربٌيةالمفاىيـ المعاجـ إٌنك إاٌل الٌدٌقة، ليسفقط الٌدٌقة، إلىذلؾغير إضافة
الحديث، العصر في كبرل أىمٌية ليا أصبح عاـ بشكؿ كالمعاجـ أىمٌية، ليا أصبح

 تطبيقات عديدة، تطبيقات في يعني-تستعمؿ آخره،-في لى كا  البحث، محركات مف
 افبؿاآللة.تطبيقاتتفيدالبشرٌيةليسفقطيعنياإلنس

 نعـ. -
 كبالتٌاليىييعنيممكفنسميياجيبلجديدافيىندسةالمعاجـ. -
 نعـ، كٌضح لنا بمثاؿ بسيط، كيفٌية استخداـ األنطكلكجيا؟ -
-  األنطكلكجيا عٌدة–استخداـ عٌدة-لؤلنطكلكجيا الٌمغكٌية لؤلنطكلكجيات نقكؿ: خمينا

سأعٌددبعضاأل–استخدامات،عمىسبيؿالمثاؿ مثمة:فيمثبل،فيالبحث...عفىنا
ا؛البياناتمثؿ:محٌركاتالبحث،حيثيمكفلمحٌرؾالبحثأفيستعمؿاألنطكلكجياداخميٌ

بحث فإذا ذكاء. أكثر مثبلنليككف عف )اإلنساف كممة كممة إجازة: سيرٌجع-ككممة–(
لمترادفات،طبعان،كالأقصدىنافقطا(مثبلنعطمةأشياءلياعبلقةب)محٌرؾالبحثمثبلن

أناأقصدإٌليىكاستخداـشجرةاألنطكلكجيا.كبالتٌالييصبحمحٌرؾالبحثأكثرذكاءإذا
الٌترجمةاآللٌيةتصبحالمترجماتاآللٌيةأكثردٌقةألٌنكممكفاستعممنااألنطكلكجيافيمثبلن

 الؤلنطكلكجٌياتاستخداـ،كليسيعنيترجمة.كممفاىيمٌيانربطاألنطكلكجياتالٌمغكٌيةربطان
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كيؼنستعمؿ المثاؿ: عمىسبيؿ البيانات، ربطكتبادؿ بنسمييا تطبيقاتإٌلي في آخر
نقكؿ: خمينا المشكمة أك الحؿبيككفإٌنك، إلكتركنٌية؟، فيمثبلبناءحككمة األنطكلكجيا

مفقاعدة(،مكجكدةفيأكثرراتببتككفإٌنكفيبعضالمفاىيـعمىسبيؿالمثاؿكممة)
بياناتفيالحككمةأكفيأكثرمفكزارة،كىناؾالعديدمفالمصطمحات،كالمفاىيـتربط
ىذهالكمماتفيمعانيمكٌحدةفيقامكسمكٌحد،يعنيمثبل:كيؼيتحٌدثمثبلاثنيفمع
نتحٌدثبيككففي فيكؿذىفإنسافلٌمفإحنا طبعا اآلخر، بعضيما كيفيـ بعضيما،

ذى أذىانيـ.قامكسفي في المشترؾ فيىناؾ يككف بعضبإٌنك عمى كالٌناستفيـ نو،
بطقكاعدالبياناتأكمثؿىذهالفكرةيستعمؿعادةفير-الٌتطبيؽيمكف–كبالتٌاليمفىذه

 تكافقٌيةالبيانات،كتستعمؿ(Data integration and interoperability)بنسٌمييا
في إٌليىك استعماؿآخرلؤلنطكلكجيا لممفاىيـ. الٌتطبيقاتكمرجع فيىذه األنطكلكجيا

جياقدنستعمؿيعنيأنطكلك-عمىفكرةكاالستعماؿ–الجيؿالثٌالثلئلنترنت،كاالستعماؿ
(أكمعجـمبنيعمىConceptual Dictionaryكمعجـجديدمفنكعآخربنسٌميو)

األنطكلكجيا كيمكفكذلؾاستعماؿ مفاىيمٌية. الكمماتبطريقة فيو أساسمفاىيميتربط
 كمرجعلئلنسافكليسفقطلآللة.

ميزٌية نجالعربٌية مف أنطكلكجيا الٌمغة اال نعـ، كما مدل استفادة أنطكلكجيا الٌمغة  -
(WordNet؟) 

أكصكرةفي-كانت–(أكبنسٌميياشبكةالمترادفاتاالنجميزٌيةىيبحؽWordNetاؿ) -
 جامعة الٌثمانيناتفي آخر في أك الثٌمانينات، ليسبرنستكفبداية كطٌكرىا أمريكا، في

تقنٌيةITلناسيشتغمكفالفياألنطكلكجيا،كالفيعمـالمنطؽ،كالفيعمـحٌتىاؿ) )
األنطكلكجيا تستفيد ال األنطكلكجيا. كاشتيرتىذه ألغراضأخرل، طٌكرت؛ المعمكمات.

فيجامعة مباشرةبؿقٌررنا أفنتٌبعنفسطريقةتمثيؿالبيانات؛بيرزيتالعربٌيةاستفادة
(ىكيعنياألفضؿبؿلشيرتو؛فقٌررنااتٌباعWordNetكذلؾيعنيليسفقطلككنيااؿ)

العربٌيةكاؿ)نفسمنيجٌيةتم الٌربطبيفاألنطكلكجيا ـٌ (،WordNetثيؿالبيانات؛لكييت
ككماتحٌدثتسابقاىذاطبعايمٌكفالمترجماتاآللٌيةلتككفأكثردٌقة.ىناتعاكفكثيؽبيف

؛لربطيعنيبيرزيتكمعنافيجامعةبرنستكف(فيWordNetالقائميفعمىمشركعاؿ)
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ب االنجميزٌية إحنااألنطكلكجيا يعني أخرل منيجٌية طبعا ىناؾ العربٌية. األنطكلكجيا
بنسٌميياArabic WordNetبنسٌمياش) )(Arabic Ontology)اتٌبعنا الٌسببإٌنك ؛

لٌمغةاالنجميزٌية.-الٌمغة–منيجٌيةخاٌصةكجديدة،كمتطٌكرةأكثرمف ـٌ  إٌليت

 نجميزٌية؟جيا الٌمغة اال العربٌية عف أنطكلك كما اٌلذم يمٌيز أنطكلكجيا الٌمغة  -

الٌمغةالعربٌيةيمكفأفتستعمؿ - بنسٌميياككردنتعربي،كلكفىي-كػػ–ىيأنطكلكجيا
أٌنيامؤٌسسة،كمؤٌصمةفمسفٌياكمنطقٌيا،كىذايعنيأٌكال:أكثرمفذلؾبكثير.اٌلذميمٌيزىا

عمىأساسعمـالمنطؽبينمااألنطكلكجيWordNetإٌنكاؿ) االعربٌيةمبنٌيةعمى(لـيبفى
فكما لتصنيؼالمعاني، فمسفي؛ ىناؾتأصيؿ ذلؾ إلى فباإلضافة المنطؽ، أساسعمـ
بناء عند كبالتٌالي كبرل. فمسفٌية قضايا ىي الكممات المعاني، تصنيؼ إٌنك يعرؼ

بؿكك القديمة، العربٌية رجكعإلىليسفقطاألدبٌياتالفمسفٌية تـٌ العربٌية ذلؾاألنطكلكجيا
الحديثة،كاألجنبٌية،كىذالـيكفمتاحلمفريؽاٌلذمعمؿعمىبناءاألنطكلكجيااالنجميزٌية،
لممعنى، كتصنيفيا تعريفيا في دٌقة أكثر ىي العربٌية األنطكلكجيا نقكؿ: خمينا كبالتٌالي

ىؿكٌؿجدكؿدكرمىكجدكؿ؟،فمثبل:عندتعريؼكممة،أكعندتعريؼإذاقمنامثبل:
الحكـعمىصٌحةاالٌدعاءبأفكٌؿجدكؿدكرمىكف ـٌ ياألنطكلكجيااالنجميزٌية،يعنييت

جدكؿإذاقبؿالناسذلؾ،كىذايعنيإٌنكالٌمغكييفىـمفيحكمكفعمىصٌحةالٌتصنيؼ،
إذا الٌطبيعٌية نبحثفيالعمكـ أكال: مستكيات: ىناؾثبلثة العربٌية فياألنطكلكجيا بينما

دكرمىكجدكؿ،أككٌؿنباتىككائفحٌي،أككؿالعمماءكالعمـعمىأفكٌؿجدكؿاتٌفؽ
فلـيكفجكابافيالعمـ؛ إنسافىككائفحٌي؛فنبحثفيالعمـ،إذاكافؽالعمـفميكفكا 

ماىكالكقت؟،كىؿكٌؿساعةىيكقت؟،كىؿ-ىؿ-فنبحثفياألدبٌياتالفمسفٌيةمثبل:
لىآخره.ىذهقضايالـكٌؿزمافىككقت؟ ،أـكٌؿكقتىكزماف؟،كماىكالمكاف؟،كا 

كجكد عدـ حالة في بذلؾ فنرجع الفمسفة؛ تناكلتيا كلكف البحت، الٌطبيعي العمـ يتناكليا
شيءفيالعمـ،نرجعإلىاألدبٌياتالفمسفٌية،كطبعاىناؾبعضالقضايا،يعنيالالعمـ،

(،نرجعWordNetكبالتٌاليكمستكلثالثنرجعمثممااؿ)كالالفمسفةقدأجابتعمييا،
أكىذهالقضاياالجكىرٌيةاٌلتيتفٌرؽاألنطكلكجياالعربٌية-ىذا-إلىمايتٌفؽعميوالٌمغكٌيكف.
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عفاالنجميزٌية.باإلضافةطبعاإلىقضاياأخرلحٌتىإفكانتشكمٌيةمثؿ:طريقةتعريؼ
(The mean Glossطريقةتعريؼ،).المعنى،كقضاياكتير 

 Arabicنعـ، مف الجيكد المبذكلة لتحقيؽ أنطكلكجيا الٌمغة العربٌية ىك مشركع ) -

WordNetفحٌدثنا (ُ)(، كقد أشرت إلى ذلؾ في مشاركتؾ في المؤتمر الٌدكلي العربي ،
 عنو قميال؟

لبناءككردنعـ،ىناؾجيكدفيكٌؿالٌدكؿلبناءأنطكلكجيالكٌؿلغة،ككانتىناؾمحاكلتاف -
كانتفي األكلى: العربٌية. لٌمغة كليسأنطكلكجيا العربٌية، لٌمغة نت كرد أك نتعربي،

(،كلكفلـينجحذلؾالمشركع؛بسببأٌفالقائميفعميوCIAأمريكاكتحديداكافالممٌكؿ)
(االنجميزم،كاستنتجكافينيايةالمشركعأٌفذلؾاليؤٌدمWordNetقامكابترجمةاؿ)

ماىكمطمكب،يعنياليعكسالٌمغةالعربٌية.كماكانتىناؾجيكد،كلكنيامتكاضعةجدا
لبناء خاص اجتماع عمى مدعٌك شخصٌيا أنا ككنت العربٌية، الٌدكؿ جامعة قبؿ مف

 جداف-أكسكرم–أنطكلكجيا بطيئة بطريقة الجيكد كتمشيىذه نتعربي، ككرد لبناء
يع القائـ الفريؽ بيرزيت،بحيثكاف فيجامعة نحف يحصؿشيء. كلـ صبره، نيفقد

كلكف مفرداتعربٌية، يعنيشبكة نتعربي، ككرد بناء ننًك لـ تحديدا ابفسينا كمعيد
مف دٌقة أكثر ىي األنطكلكجيا أٌف سابقا تحٌدثت كما عربٌية أنطكلكجيا بناء قٌررنا

 (.WordNetاؿ)

 الٌمغة العربٌية؟ما أىمٌية المنيج التٌأصيمي ألنطكلكجيا  -

-  ىك التٌأصيمي المنيج ىنا، بو نقصد ما التٌأصيمي المنيج يككف–أكال: تعكس-أف أف
أنطكلكجياالٌمغةالعربٌيةالمفاىيـالعربٌيةكمايفٌكربياالعرب،كالتككفالمفاىيـمترجمة،

 .-أكال–أكتعريفاتالمفاىيـمترجمةمفأٌملغةأخرل

لمٌ أفتككف كتأثيرثانيا: فييا خاٌصة بصراحة..، العربٌية الٌمغة أكألنطكلكجيا العربٌية غة
المنيجٌيةترتكز تحٌدثتىذه عممولمغاتأخرل،كما تـٌ تفكؽما خاٌصفييا،نعتقدأٌنيا

(،كالبنسٌميياإحناىيمجمكعةجنس مفعمىأكالعمـالمنطؽ.مثبل:ماذاتعنيعبلقة)

                                                           
ـ،جمادماآلخرةٌَُِّخرامايكؤكنقصدبوالمؤتمرالٌدكليالثٌانيلٌمغةالعربٌية،كاٌلذمعقدفيدبيم(ُ)

 ىػ.ُّْْ
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مفجنساكافالجدكؿالٌدكرم،كمفيكـالجدكؿالٌدكرمىكإذ-كؿ–جزئٌيةلمثبل مفيـك
مفيكـمصفكفي.كذلؾيعنيأٌفكٌؿعضكفيجنس مفجدكؿ،ككافمفيكـجدكؿىك

مجمكعةالجدكؿالٌدكرمأمكؿجدكؿدكرمفيالٌدنياىكبالضركرةجدكؿ،ىكبالٌضركرة
(،أكمجمكعةجزئٌية،كىذاSynset relationكذلؾفيمجمكعةجدكؿ،ىذابنسمييا)

 الجزئٌيةمثؿ-يعنيالكثير–طبعا معنىالمجمكعة ما تكارث-التكارث–لمذيفيدرككف
لياتأثيرمنطقي،ككماتحٌدثتأٌفلؤلنطكلكجيا-األنطكلكجياالعربٌية–الٌصفات.فييأكال

ال نسٌمييا صغيرة شجرة بناء ـٌ ت حيث فمسفي تأصيؿ كذلؾ العمياالعربٌية مستكيات
المعاني تصٌنؼأميات أك تشٌجر، أك تعكس، صغيرة كىيشجرة العربٌية، لؤلنطكلكجيا
اتٌباعىذهالمنيجٌية؛فإٌفتصنيؼالمفاىيـفيالمستكيات ـٌ لمكمماتالعربٌية،كبالتٌاليإذات

 ببنائيا اٌلتيقمنا العميا ىيستحكـاألقؿيككفأكثرصٌحة،بمعنىآخرأٌفاألنطكلكجيا
نتٌبعيا،ىيخاٌصة لتعريؼالمفيكـىناؾمنيجٌيةخاٌصة أٌف كما الٌدنيا، المفاىيـ صٌحة
الٌرجكعإلىمثبلمكقعمشركع ـٌ فينامفإبداعاتالمعيدإٌنكعندتعريؼشيءيجبأفيت

األنطكلكجياالعربٌية؛لفيـالمزيدمفالقضايا.
 ة العربٌية، برأيؾ كـ مف الٌزمف يستغرؽ إلنجازه؟نعـ، مشركع مثؿ مشركع أنطكلكجيا الٌمغ -

-  بماأٌفأملغةطبيعٌيةفيالٌدنيامفاىيمياليستثابتة.ففي-بمعنى–أعتقدأٌنوغيرمنتوو
أكالمفاىيـحٌتىتتغٌير،كتتبٌدؿ،كالمفاىيـ لغةىناؾمفاىيـجديدة،ككمماتجديدة، كٌؿ

 ليستمطابقة أخرل إلى دكلة كٌؿ-ليبالتٌا–مف تشمؿ أف ىدفيا العربٌية كاألنطكلكجيا
ذلؾ،كبالتٌاليىيستبقىدائمةالٌتحديث،كالٌتغييرىذامفحيثالمبدأ،فييامشركعطكيؿ
كتصنيؼمعانييا، معانييا، بتحديد الكمماتاٌلتيبدأنا أٌكؿ إٌنك القكؿ: نكٌد كلكف األمد،

بالمناسبةعددىاحكاليعشريفألؼمعنى،كانتىيالكمماتاألكثرشيكعافيالٌمغة.ك
 الكممات ببعضىذه بتصنيفيا،َِأك فبدأنا شيكعا. األكثر المعاني ىي ألؼمعنى.

بشكؿ كمصطمحاتجديدة دخاؿمفاىيـ، كا  كقائميفعمىتحديث، سنبقىدائميف، كطبعا
 دائـ.
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في الثالث سنكات  كيؼ ترل المستقبؿ ليذا المشركع؟، كما ىي الٌصعكبات اٌلتي كاجيتكـ -
 األكلى مف عمر المشركع؟

أف - قبؿ المشركعرٌكزتعمىقضٌيتيف، الٌثبلثسنكاتاألكلىمفعمر فيالحقيقة ىك
 أتحدثعفمستقبؿاألنطكلكجياالعربٌية.

يزيدكالبناءأٌكال: لـ كىٌما لؤلنطكلكجيا، أفنبنيالمستكياتالعميا كافعمينا األنطكلكجيا
ََّعف فإذاََّاؿمعنى، األنطكلكجيا؛ فيبناء األكثرصعكبة معنىىدكؿىٌما

الكقت ـٌ بناؤىـبشكؿصحيحستككفاألمكربعدذلؾأسيؿكأسرعألكثردٌقة،فت ـٌ يعنيت
العميا. األنطكلكجيا بناء عمى بيرزيت جامعة في المعيد في الباحثيف مف عديد مف

لـالعقبةثانيا: االستفادةالثٌانيةاٌلتيكاجيتنا يكفىناؾمعاجـعربٌيةمحكسبةيمكفلنا
تعنيإعادةطباعة،ك..،كتكحيدمئات قمنابرقمنة،رقمنةيعنيىنا منيا،فقبؿأفنبدأ

،كبالتٌاليالscanالمعاجـالعربٌيةيعنيىيمكجكدةفيكتب،فيالمكتبات،أكمعمكلميا
ٌعالة.فقبؿأفتبدأقمنابرقمنةمئاتالمعاجـ،يمكننااالستفادةمنيابطريقةطبعايعنيف

بناؤه،-ىناؾ–كلكفبحمداهلل ـٌ نحفاآلفيعنيلـ..،ىذهمئاتالمعاجـكمعجـكاحدت
كدمججميعالمعاجـمعبعضيا،كبالتٌالياآلفبنقدرنقكؿ:منذثبلثةشيكربدأتعممٌية

ََّـإضافةيكمٌياحكاليمفمئةإلىبناءاألنطكلكجيابشكؿمتسارعجدا،إٌنكيعنيبيت
ك بكثير. أسيؿ أصبحت اآلف العممٌية كبالتٌالي جديد. مفيكـ أك مستقبؿ مصطمح،

بؿأنااألنطكلكجيا  أشرتإليا أنا اٌلتي لمقضايا فقط لفتستخدـ األنطكلكجيا إٌنك أعتقد
فيالٌتعامؿمعالمعاجـ أكمنيجٌيةجديدة فيكستككفمنيجٌيةبحثجديدة، بشكؿعاـ

تكٌجو،كأكثرمنومشركعابحدذاتو،تكٌجوفيإعادةتعريؼالكمماتالعربٌية،إعادةىندسة
الكثيراآلففيالكطفالعربيقد ىناؾالجيكد الحؽ، ىناؾالجيكد المكجكدة. المعاجـ

اؾالعديدبدأت،مثؿبناءالمعجـالتٌاريخيلٌمغةالعربٌية،ككذلؾبناءمعجـتقنيجديد،كىن
مستقبؿ يعني يككف أف فنأمؿ العربٌية؛ الٌدكؿ في مشاريع عٌدة في بناء المعاجـ. مف
ليندسة جديدة منيجٌية تكٌفر يعني كمحتكل فقط ليس منيجي محكر ىك األنطكلكجيا

 المعاجـالعربٌيةبشكؿعاـ.
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ليا منيجٌية  عندما تحكسبكف المعاجـ، يعني إعادة رقمنة المعاجـ العربٌية المكجكدة ىي -
االشتقاقات، كاألسماء، كما يتفٌرع عف الماٌدة الٌمغكٌية. آال  -كما قمت سابقا–معٌينة 

في تجدكف صعكبة في إعادة نمذجة، كصكرنة ىذه المعاجـ؛ لتالئـ بيئة العمؿ 
 العربٌية؟ أنطكلكجيا الٌمغة

طبعاىناأكٌدالتٌأكيدبالفعؿيعنيكافتحٌدمكبيرجٌداعندماقمنابتكحيد،كدمجالمعاجـ، -
إلىإٌنكرقمنة،كتكحيدالمعاجـىكليساألنطكلكجياالعربٌية،ىكشيءآخرإحنابنستعممو
داخمٌيا،يعنيالٌمغكٌيكففيمعيدابفسينايستعممكابطريقةغيرمباشرة،كلكفماأقصده

 كممة فمثبل: جٌدا. كبيرا تحدم كاف ذاتو بحد المعاجـ تكحيد أٌف تككفىنا قد )إجازة(،
بيمزة،كقدتككفبغيرىمزة،قدتككفمشٌكمة،كقدتككفغيرمشٌكمة،قدتنتييبتاء،كقد
لىآخره.فإذاكانتىذهالمدخبلتمختمفةمفمعجـإلىآخر.كيؼيمكننا تنتييبياء،كا 

أشكرفريؽالعمؿفيالمعيد كلكفيعنيكأنا آلٌية، بطريقة المعاجـ ىذه اٌلذمأفتكٌحد
%،كماَٗأبدعفيإيجادلكغاريتماتأٌدتإلىتكحيدالمعاجـبطريقةآلٌيةإلىحٌديفكؽ

بيا أقصد ما يعني الكممات، معاني تكحيد يمكف كيؼ أٌنو جٌدا البالغة الٌصعكبة مف
(فيمعجـمعٌرفة،إجازةشركحاتبحيثمايككففيتكراريعنيإذاكانتمثبل:كممة)

معجـاآلخرمعٌرفة.كيؼيمكفلناأفنكشؼآلٌياأٌفالٌتعريفيفنفسالٌتعريؼ،ككذلؾفيال
كلكفبكمماتأخرل،كلكفكمافقمتبإبداعاتالقائميففيالمعيديعنيلقدتغٌمبناعمى

 كبير، إلىحد القضايا األنطكلكجيا.-كيعنينحفاآلف-ىذه بناء عممٌية سٌيمنا قد أٌننا
لٌصعكباتيعنيالٌمغةالعربٌيةكثيرةمنياالقضايالـتحؿ،كىذاماأٌخرنافيناؾالعديدمفا

 إلىبضعةسنكاتعفبدءالعمؿباألنطكلكجيا.

صراحة أنا تشرفت بيذه  نعـ، بارؾ اهلل فيؾ دكتكر مصطفى، كجزاؾ اهلل عٌنا كٌؿ خير. -
 المكالمة، كسعدت بالحديث إليؾ، كبإجراء ىذا الحكار معؾ.

يمافالىتمامؾالٌدائـبمشركعاألنطكلكجياالعربٌية،كآمؿأفتككنييعنيكماشكراأختإ -
 عمى ستعمميف أٌنؾ يعني-بناء–عممت طبعا كىذا العربٌية، األفعاؿ تعريؼ إعادة أك

إٌلييعني مفأكبرالقضايا ذاتيا األفعاؿالعربٌيةىيبحد خاٌصةبأٌف سيككفمفيدجدا
لؾكلجميعاٌلذيفيساىمكففيتعريؼاألفعاؿ،كالكممات،كتكفيرفيياإشكالٌيات.فشكراإ



 ةغة العربي  دة في الل  ة المجر  الثي  جم محوسب لمعاني األفعال الث  مع

 

ِٓٗ 
 

الٌتطبيقات يعنيتقنٌيةالمعمكماتىيبحاجةماٌسةإلى-في–ذلؾبطريقةمحكسبةألٌف
 مئاتالباحثيفليساعدكافيتذليؿالعقباتالقائمةحالٌيا.

، كناجحة، كفٌعالة، نعـ، شكرا لؾ دكتكر مصطفى، يسعدنا كثيرا أف تككف جيكدكـ سٌباقة -
في مشركع األنطكلكجيا العربٌية، كما نكٌجو لكـ مكفكر الٌشكر إلتاحتؾ لنا ىذه الفرصة 

 لمحديث معؾ حكؿ مشركع األنطكلكجيا العربٌية.

 شكرالؾعمىىذااإلثراءطبعا. -

نعـ، يعني بصراحة دكتكر أتمنى أف يصؿ المشركع إلى نجاح باىر، كيصؿ إلينا،  -
يعني عمى ىذا المشركع إف شاء اهلل، كيككف مشركع ناجح كفٌعاؿ، إف كنشتغؿ معكـ 

 شاء اهلل.

 إفشاءاهلل. -

 بارؾ اهلل فيؾ، كالٌسالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو. -

 شكرا،معالٌسبلمة. -

 العفك، الٌسالـ عميكـ. -
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 لكؿ، إيماف د :تفريغ حكار مسٌجؿ مع الميندس محمد بكزاىير. قامت بإجراء المقابمة
 .، الٌساعة الثٌالثة مساءـَُِّأكتكبر مف عاـ  ُيـك الٌثالثاء المكافؽ 

الٌسالـ عميكـ كرحمة اهلل تعالى كبركاتو. الميندس محمد بكزاىير مغربي األصؿ،  -
كميندس إعالمٌيات، كصاحب شركة لمبرمجة في المغرب األقصى، كىك مدير مكقع 

رينا دراسة عمى المكقع، كمحتكياتو، فكاف معاجـ، اٌلذم كقع اختيارنا عميو بعد أف أج
 تكاصمنا مع مدير المكقع. مرحبا بؾ، ميندس محمد؟

بيذا - اىتمامؾ كعمى معاجـ، لمكقع اختيارؾ عمى لؾ كشكرا إيماف، أختي بًؾ أىبل
 المكضكع،مكضكعالٌمغةالعربٌية،كماأرجكلؾالٌتكفيؽ،إفشاءاهلل.

 جـ؟حياؾ اهلل، بداية ما ىك مكقع معا -
مكقعمعاجـىكمكقعإلكتركنيعربييحتكمعمىمجمكعةمفالمعاجـالعربٌيةالمشيكرة، -

كيكٌفرلممستخدـطريقةالبحثفيكؿىذهالمعاجـعفأمكممةفيالٌمغةالعربٌية،كيقٌدـ
 خدماتأخرلمرتبطةبالٌمغةالعربٌية.

 ما ىي المصادر الٌمغكٌية اٌلتي اعتمدتيا مكقع معاجـ؟ -
ياألٌكؿاعتمدتعمىمعجـلسافالعرب؛لككنويعنيمفأفضؿمعاجـالٌمغة،كأشيرىاف -

الكسيط، كالمعجـ الٌصحاح، كمختار العرب لساف إلى أخرل معاجـ أضفت ثـٌ حقيقة،
 كمعجـتاجالعركس،كالٌصحاحفيالٌمغة.

 نعـ، ما ىي الخدمات األخرل اٌلتي يقدميا مكقع معاجـ؟ -
با - المكقع معاجـيقٌدـ العربٌية، الٌمغة معاجـ العربٌية، الٌمغة إلىالبحثفيمعاجـ إلضافة

فرنسي،إلىغيرذلؾ.كركفخاٌص-نجميزم،الٌمغةالعربٌيةا-ثنائٌيةالٌمغة،الٌمغةالعربٌية
بالٌمغة إلىغيرذلؾمفالخدماتاألخرلالمرتبطة العربٌية، فيالٌمغة كاألجكبة لؤلسئمة

 تـاإلعبلفعنيافي...القادـ.العربٌيةسي
 ما ىي فكرة إنشاء المكقع؟ -
إنشاءالمكقعبمبادرةشخصٌيةمٌني،كجاءتفكرةإنشاءالمكقعفيأحداألٌياـ،مفكاقع - ـٌ ت

(أنثىالس ًبع،حيثأنكرصديقيكجكدىافيالٌمغة،سىبيعىةرىافمعصديؽليحكؿكممة)
ليؿ،كتمٌنيتكقتيا،لكأٌنيأجدمكقعايبحثليعفكممةفماكافعمٌيإالأفآتيوبالدٌ
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المكقع(ُ)فيأكثرمفقامكسفيمرةكاحدة،فبحثتكلـأجدإالمكقعاكحيدا ؛لكٌفىذا
كيأتيؾ القكاميس، ىيفيكٌؿ كاففيوبعضالٌنقص؛حيثكافيبحثعفالكممةكما

اٌلتيتبحثعنيا؛كألٌنودائمايحٌزفيبأجكبةفيكثيرمفاألحيافالعبلقةليابالكممة
نفسيمستكلالٌمغةالعربٌيةفياإلنترنت،كفيالعمكـبصفةعاٌمة؛قٌررتأفأنجزمكقع

 معاجـبتقنٌيةليمكفمفالبحثبطريقةأفضؿألغمبقكاميسالٌمغةالعربٌية.
 متى كانت بداية انطالؽ المكقع؟ ككيؼ كاف اإلقباؿ عميو؟ -
َُُِفأتتنيىذهالفكرةفيبدايةصيؼمباشرةبعدأ - ـ،بدأتالعمؿفيحينيا،كأطمقتي

 فبرايرمفعاـ كالعشريفمفشير الٌرابع بتاريخ لممكقع نسخة تحتاسـَُِِأٌكؿ ـ،
(arabdictionaries.comففيالبدايةكافالمكقعبسيطالكنوكاففقطيحتكمعمى،)

ضفتميزةتعطيالمستخدـنتائجأقربلمكممةلسافالعربكماذكرت.كافىناؾأنيأ
إقباال ككجدتي فينفسالمجاؿ، المكاقع مف عفغيره يمٌيزه ما كىذا اٌلتييبحثعنيا.
ضافة متزايدا،كىذامؤٌشرليعمىنجاحالمكقع؛مٌماحٌفزنيعمىتطكيرالمكقعأكثر،كا 

 معاجـأخرل.كتطكيرطريقةالبحثأيضافيالمعاجـ.
 مت بتطكير المكقع، بعد أف حٌقؽ ىذا الٌنجاح؟كيؼ ق -
(،بعدأفmaajim.comـ،حٌكلتالمكقعإلى)َُِِفياألٌكؿمفشيرإبريؿمفعاـ -

لقينجاحاكافجيداالحمدهلل،ككانتالبدايةبإضافةمعاجـأخرل؛فأطمقتنسخةثانية
فالعرب،معجـمختارـ،كقمتبإضافةإلىلساَُِِمفالمكقعبنفسالٌشيرأمإبريؿ

 يناير كفي األخرل. المعاجـ مف كغيره كالكسيط، الٌنسخةَُِّالٌصحاح، أطمقت ـ،
إفشاء الخامسةمفالمكقعكماىياآلف،كسأعمؿعمىإطبلؽالٌنسخةالٌسادسةقريبا
اهلل.كالزاؿالمكقعقيدالٌتطكيرحٌتىيصؿإلىأحسفحاؿ،كأفضؿصكره.إفشاءاهلل،

 ذفاهلل.بإ
 ما ىي آلٌية حكسبة المعاجـ المستخدمة؟ -
- ( ككرد ممفات شكؿ عمى سابقا محكسبة معاجـ عمى اعتمدت قمتWordأنا ـٌ ث ،)

فيمعياريف ،كرتٌبتيابطريقةيسيؿالبحثفييا؛فكافلدمMySQLٌبتحكيمياإلىبيانات

                                                           

 .الباحث العربي(يقصدمكقعُ)
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معجـإلىقاعدةبياناتكىكمدلسيكلةتحكيؿىذاالتقني: أٌكال: معياراختيارالمعجـ:
كىكأىمٌيةالمعجـالٌمغكٌية،مفمعيار لغكم:كثانيا:حسبالمخٌططالذمكضعتولممكقع.

معاجـ ألنيـ اخترتيـ؛ أنا الكسيط،كمختارالٌصحاح. كالمعجـ كالٌسيكلة، حيثالبساطة
حي مف أك لمكممة. المبٌسط الٌشرح عف يبحثكف بعضأشخاصاٌلذيف كىناؾ ثبسيطة،

 تفصيؿالٌشرحكمسافالعرب،كتاجالعربيحتكمعمىتفصيؿجٌيدلمكممة.
 نعـ، كيؼ ترل المستقبؿ لمكقع معاجـ؟ -
المكقعاليزاؿالحمدهللفيتطكيرمستمر،كماأٌفىناؾمجمكعةمفالمشاريعالمرتبطة -

كت لممكقعقريبا جديد تصميـ المشاريع: كمفىذه حالٌيا، طبيقاتإفبالمكقعأعمؿعمييا
 شاءاهللأفتككفتطبيقاتعمىاليكاتؼالٌذكٌيةإفشاءاهلل.

 ما ىي غايتؾ المرجٌكة مف مكقع معاجـ؟ -
عمى - تسٌيؿ تقنٌية بطريقة كتقديميا العربٌية، الٌمغة خدمة ىي المكقع مف األكلى الغاية

أم أٌنو كما بطريقةسيمةكسريعة. المفيدة أفيصؿإلىالمعمكمة ىناؾغايةالمستخدـ
لغير العربٌية الٌمغة لتعٌمـ لممكقع؛ سأضيفيا اهلل شاء إف مشاريع مجمكعة كىي أخرل

 الٌنطاقيفبياإفشاءاهلل.
إف شاء اهلل، نعـ، شكرا لؾ ميندس محمد عمى تكاصمؾ معنا، كترحيبؾ لنا بإجراء ىذا  -

ألىمنا في المغرب الحكار معؾ، فمؾ مٌنا مكفكر االحتراـ، كنكٌجو الٌشكر الجزيؿ لؾ، ك 
 العربي.

 جزاًؾاهللخيراأختي. -
 بارؾ اهلل فيؾ، كالٌسالـ عميكـ كرحمة اهلل تعالى كبركاتو. -
 كعميكـالٌسبلـكرحمةاهللكبركاتو. -
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 إيماف  :تفريغ حكار مسٌجؿ مع الميندس عاطؼ شرايعة. قامت بإجراء المقابمة
 ـ، الٌساعة الثٌامنة صباحا.َُِّأكتكبر مف عاـ  ِدلكؿ، يـك األربعاء المكافؽ 

حصؿ  ،عاطؼ شرايعة  مف األردفالميندس  الٌسالـ عميكـ كرحمة اهلل تعالى كبركاتو. -
ـ، ُْٖٗعاـ  ةردنيٌ ة مف الجامعة األ عمى البكالكريكس في اليندسة الكيربائيٌ 

 حادية في البرازيؿ عاـمف جامعة بيرنامبككك االتٌ  صاالتكالماجستير في ىندسة االتٌ 
اٌلذم كقع اختيارنا عميو  كىك المسؤكؿ المباشر عمى مكقع قامكس المعاني،ـ. ُْٗٗ

تكاصمنا مع مدير المكقع. مرحبا بعد أف أجرينا دراسة عمى المكقع، كمحتكياتو، فكاف
 ؟عاطؼبؾ، ميندس 

 أىبلكسيبل،شكراالٌتصالؾ. -
 ؟ياؾ اهلل، بداية ما ىك مكقع قامكس المعانيح -
قامكسالمعاني - كمامكقع الٌمغات، متعٌددة معاجـ إلكتركنييحتكمعمىعٌدة مكقع ىك

 يشتمؿعمىعٌدةخدماتيقٌدمياالمكقع.
 مكقع قامكس المعاني ؟أنكاع المعاجـ اٌلتي احتكاىا  حٌدثنا أكثر عف  -
المكقععبارةعفقامكس،كمعجـالمعانيمتعٌددالٌمغاتكالمجاالت،يحتكمعمىقامكس -

انجميزمثنائي،كعربيفرنسيثنائي،كعربيأسبانيثنائي،كعربيعربيعربي،كعربي
 برتغاليثنائي،كعربيتركيثنائي،كعربيفارسيثنائي،باإلضافةإلىخدماتأخرل.

 ما ىي المعاجـ العربٌية، اٌلتي اعتمدتيا في المكقع؟ -
األ - معجـ مثؿ: العربيببعضالقكاميسالمشيكرة، القامكسالعربي عشاب،استعنتفي

كالمعجـالكسيط،كمعجـالغني،كمعجـالٌمغةالعربٌيةالمعاصرة،كمعجـمختارالٌصحاح،
 كمعجـالمصطمحاتالفقيٌية،كمعجـمعانياألسماء،كمعجـاألصكات.

 ما ىي الخدمات األخرل اٌلتي يقٌدميا مكقع قامكس المعاني؟نعـ،  -
تحمي - ـٌ يت حيث القرآف، لكممات مخٌصصة صفحة معانيياىناؾ يراد كا  القرآنٌية، الكممة ؿ

باالستعانةبمعجـكمماتالقرآفلمشيخمحمدحسنيفمخمكؽ،كبعضالمصادراألخرل،
يرادتفسيرالجبلليف،كالتفسيرالميٌسر.  باإلضافةإلىإيرادالمعنىبالٌمغةاالنجميزٌية،كا 
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 ما ىي فكرة إنشاء المكقع؟ -
-  يرافٌأىالحقيقة كدنيمنذالمكقعكافحمما ـَََِعاـ تكفٌ، رلكفبسببانشغاليكعدـ

تمريتمنذذلؾاسأخيرالمستمر،كمعذلؾلىالتٌإدائماةالمناسبةكافيدفعنيالماؿكالمادٌ
المادٌ فيجمع اإلالحيف مف اىتماميرتينترنتكتة كاف عربيأكٌبيا. معجـ مكقع الىك

كىكغيرصة(،المصطمحاتالمتخصٌ)أمياؽنكميزميراعياستخداماتالكممةفيالسٌإ
نٌمتكفٌ كا  كمكقع اإلر عمى متناثرة كمكاد ما صفحات في أنترنت ممفات، عمىك فعممت

الٌمغةغبيفتتبدايةمفككنيمترجـغيرمتفرٌأ.الفكرةتجميعياكتكضيبيامنذذلؾالحيف
كالعربيٌالبرتغاليٌ ةة عمىاإقمتبكحينيا. بعضالمكاد تكقٌلبضافة كلكف دفتعنرنامج،
 نترنت.ثراءلممحتكلالعربيعمىاإلإنتاجخاصبييككفإلىإعتطمٌأتأذلؾكبد

 ؟نعـ، ما ىي آلٌية حكسبة المعاجـ المستخدمة -
ا - الٌشاممةتستخدمأنا مكقع بممفات(ُ)برنامج كالمعاجـ الكتب مف العديد تتكٌفر حيث .

منياالمعاجـالعربٌيةالمتكٌفرة،بدأتبالمعجـالكسيط،إلكتركنٌيةقابمةلممعالجة،كقداخترت
كحكلتومفصكرةنٌصٌيةإلىصكرةقابمةلبلستخداـفيقكاعدالبياناتمستغبٌلخبرتيفي

ـٌمعاجمةالٌنصكص،كتكضيبيابصكرةآلٌية.كأضفتالحقامعجـالٌمغة العربٌيةالمعاصرة،ث
حكسبةبالكامؿفيبعضالمكاقعالميتٌمةبتكفيرأضفتمعجـالغني،كىكمتكٌفربصكرةم

افةمعجـكبناءعمىطمبالٌزكارقمتبإضىكذامكادلمميتٌميفبتطكيرالمحتكلالعربي.
قمتبتجميعومفمكادمكتكبةكمتكٌفرةعمىاإلنترنت،ككذلؾمعجـالمفردات،كاألٌضداد،ك

األسماءكغيرىا.
 ـ استخدامؾ لممعاجـ القديمة؟ فما سبب ذلؾ؟الحظنا في مكقع قامكس المعاني عد -
لدم - فيميا ككذلؾصعكبة عمىاإلنترنت، متكٌفرة ككنيا القديمة المعاجـ استخداـ تجٌنبنا

 الجيؿالجديد.



                                                           

:،عمىالٌرابطمكقع الٌشاممة:(ينظرُ)
http://islamport.com/ 

 

http://islamport.com/
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 كانت بداية انطالؽ المكقع؟ ككيؼ كاف اإلقباؿ عميو؟متى  -
رسميٌإتـٌ - المكقع طبلؽ شير في آا عاـ ََُِذار بمكادتكبدأـ، بيفالمكقع كافية

كالعربيٌاإل نكميزية ثـ الفرنسيٌأة، الحقا تكفٌضفت بعد المادٌة البرتغاليٌر ثـ ة .كاإلسبانٌيةة
كاإلقباؿكافىائبلجدا،كىذامادفعنيلتطكيرالمكقع،كتطكيرمحتكاه.

 تطكير المكقع، بعد أف حٌقؽ ىذا الٌنجاح؟ما ىي آلٌية  -
قرٌ - ة.لكففيرالمادٌرنافيعدـتكفٌناتحيٌنٌأالإ،ةةكالفارسيٌركيٌغةالتٌةالمٌفضاإرناالحقا

فاشتريتومنو.عدادهإبيعمعجـتركيضخـمفختركيكعرضعميٌأصؿبيحينيااتٌ
الفارسيٌأ ما مادٌة متكفٌكجدنا ة مكقع عمى حصم(islamport.com)رة كالحقا تعمى،

كارقرٌبلحظاتالزٌمكبناءعمىيرافمقابؿمبمغمالي.إةمفزميؿفيمادٌ فنطمؽأرنا
لمطٌ تككفسيمة لمقرآفالكريـ فيالتٌالتٌبتجنٌنك.مبةصفحة كعمؽالمكجكد ؿحمٌنفاسير،

الكممةالقرآنيٌأ المشركعفترة،كلكفأبدأتك.ناتيالىمككٌإبسطيانةكيضا عمؿعمىىذا
يريدكىكةلمانيٌأيرانيفيجامعةإقبؿباحثةمفكمعدٌرةةمتكفٌفالمادٌأدتالحقاكج
.شيرأسٌتةفحةبعدعمؿاستمرٌطمقناالصٌأكقمتبو.اٌلذمالمشركعىذابرعلدعـلتٌامع

ردف.مفمصركاألءكساعدنافيترتيبالمكادزمبل
 ىؿ تقٌرر إضافة لغات أخرل؟ -
فنعيدترتيبألىإؿة،كلكفىذامؤجٌلمانيٌةكاألكرديٌةكاألالكرديٌةغلمٌضافةاإتنافيخطٌ -

 ،كترتيبمحتكاه.المكقع
 ؟قامكس المعانيكيؼ ترل المستقبؿ لمكقع نعـ،  -
 يتمٌثؿتطكيرنالممكقعبالخطكاتالقادمةالتٌالية: -

ُ عربيعربيمكحٌ. الحاليٌد،عمؿمعجـ المعاجـ كيتجاكز مسيؿاالستخداـ فحيثة
ىذهالمعاجـتكضيبةلدلالبعضفيفيميا.كتـٌبكىناؾصعك.صبلأةيامعاجـنصيٌنٌأ

بنصالكممةالمدخمة.بحيثتساعدعمىالبحثالمر ففينيايةالمشركعنحكفكالتمتـز
 إفشاءاهلل.كسيطمؽقريبا

عداد.كفيىذااإلةفكاركآليٌامؿلكؿالمعاجـ.كضعنااألةلمبحثالمرفالشٌليٌآعمؿ.ِ
بعيامفسكابؽكلكاحؽ.نمافيتصريفاتياكمايتٌا سيككفالبحثليسفقطفيالكممةك

إّ ت. األعادة البحثخرلبحيثتصبحعمميٌرتيبمحتكلجميعالمعاجـ رمركنةثكأة
صفية.سيؿلمتٌأك
شكيؿاآللي.كالتٌصريؼكتحميؿالكممةكالتٌلخرأطبلؽخدمات.إْ

http://islamport.com/
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بيقاتلمجكاؿسيمةاالستخداـ.طبلؽتطإ .ٓ
 لمبحثكالفيـ.؛سيمةلىصكرةإةالقديمةكتحكيموحدالمعاجـالعربيٌأعادةكتابةإ .ٔ
عمى تكاصمؾ معنا، كترحيبؾ لنا بإجراء ىذا الحكار معؾ،  عاطؼنعـ، شكرا لؾ ميندس  -

 .قيؽاألردف الشٌ فمؾ مٌنا مكفكر االحتراـ، كنكٌجو الٌشكر الجزيؿ لؾ، كألىمنا في 
فشاءاهلليككفتعاكفمستمربيننا. -  شكرالؾالتصالؾ،كا 
 بارؾ اهلل فيؾ، كالٌسالـ عميكـ كرحمة اهلل تعالى كبركاتو. -
 جزاؾاهللخيراأختي. -
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  األستاذ الٌدكتكر اليادم شريفي مف جامعة تممساف بالجزائر، تفريغ حكار مسٌجؿ مع
إيماف  :قامت بإجراء المقابمة .سانٌيات الحاسكبٌيةأستاذ باحث كمتخٌصص في المٌ 

 ـ، الٌساعة: الثٌالثة مساء.َُِّأكتكبر  ّالمكافؽ  الخميسدلكؿ، يـك 
ٌدكتكر اليادم شريفي، أستاذ مشارؾ في الٌسالـ عميكـ كرحمة اهلل تعالى كبركاتو. ال -

الٌرديؼ اٌلذم كقع جامعة أبك بكر بمقايد بتممساف، الجزائر، كىك أحد القائميف عمى مكقع 
 .اختيارنا عميو. مرحبا بؾ دكتكر اليادم

 حٌياًؾاهلل. -
 ما ىك مكقع الٌرديؼ؟شكرا لؾ دكتكر، بداية  -
كممة(ُ)الرديؼ - جمع أك أضداد أك كمماتمرادفة البحثعف في المستخدـ يفيد مكقع

معين بقافية تنتيي التي الكممات كعف معينة، كالصٌة. كالكاتب المستخدـ حفييحتاج
مفاستبداؿكممةبدالعفكممةأخرلمرادفةأكمضادٌ يحتارفيجمعكممةما كقد ة،

أم األخير الحرؼ نفس ليا كممات عف البحث في الشاعر يفيد كما التكسير، جمكع
 .القافية

 ؟متى كانت بداية مكقع الٌرديؼ؟ كما ىي فكرة إنشائو -
سانيةفيىذاةلممكاردالمٌالحاجةالممحٌئوىيكانتالبدايةقبؿسنتيفمفاآلف،كفكرةإنشا

المكتبيٌ برامج المترادفاتمفأجؿ الحصكؿعمىخدمة كالسيما الحرةالمجاؿ،   :مثؿ.ة

(open Office(و ،)libre Office.)
 

 مف ىـ القائميف عمى ىذا المشركع؟ -

قي،كاألستاذالقائميفعمىالمشركعىـمجمكعةمفالباحثيفمفبينيـاألستاذطوزرك -
 اليادمشريفي.كمكقعمنٌسؽالمشركعىك:

http://tahadz.com 

 

 

                                                           

،عمىالٌرابط:مكقع الٌرديؼ(ينظر:ُ)
http://radif.sourceforge.net/ 

http://tahadz.com/
http://radif.sourceforge.net/
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؟ما ىي الماٌدة الٌمغكٌية اٌلتي اعتمد عمييا مكقع الٌرديؼ -  

عجـماٌدةمجمكعةمفمعاجـالمترادفات،كاألضداد،أٌماماٌدةجمعالٌتكسيرفأخذتمفالم -
 الكسيط.

 باعيا لحكسبة ىذه المعاجـ؟ة التي قمتـ باتٌ ما ىي اآلليٌ  -

 تحكيؿالماٌدةالٌمغكٌيةإلىقاعدةبياناتبسيطة. -

 ؟ما ىي الرؤية المستقبمٌية لمكقع الٌرديؼ -

الٌمغكٌية؛فالمكقعفي - ثرائوبالماٌدة المستقبمٌيةلمكقعالٌرديؼتككفبتحييفالمكقع،كا  نظرتنا
الحا اإلثراء،صيغتو ىك ينقصو فما جٌيدة بطريقة يعمؿ أٌنو كبما أٌكلٌية؛ طبعة ىك لٌية

داد  .كاستكماؿقكاعدبياناتوالٌمغكٌيةكاٌلتيتتمٌثؿفيالمترادفات،كاألضى

عمى تكاصمؾ معنا، كترحيبؾ لنا بإجراء ىذا الحكار  دكتكر اليادم شريفينعـ، شكرا لؾ  -
 الجزائر الٌشقيقة.كٌجو الٌشكر الجزيؿ لؾ، كألىمنا في معؾ، فمؾ مٌنا مكفكر االحتراـ، كن

 جزاًؾاهلليخيرا. -

 بارؾ اهلل فيؾ، كالٌسالـ عميكـ كرحمة اهلل تعالى كبركاتو. -
 كعميكـالٌسبلـكرحمةاهللكبركاتو. -
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 ميمىخَّص الرٌِّسالىة

معجـ محكسب لمعاني األفعاؿ الٌثالثٌية المجٌردة في الٌمغة العربٌية

 داد الٌطالبة: إيماف صبحي دلكؿإع

كمرآة العالمٌية، كىكٌيتيا العربٌية، الٌمغة فييمكانز كقٌيمة؛ ثرٌية المعارؼالمعجمٌية إٌف
الٌسبؽفيعمـالمعجمٌية؛فقدكصمتنامعاجـمكسكعٌية متخمةحضارتيااألبدٌية.كلمعربقىصىبي

 المتنٌكعة؛ إا كبالمعارؼالٌمغكٌية المعجمٌيةفيالثٌىذهدخاؿٌف الٌمغكٌية كاجبالحكسبةنظاـركة
ٌنمايحتاجإلىجيكدبكىذااألمرليس.نقكـبوخدمةنلمسانناالعربيٌ اليسير،كالبالمستحيؿ،كا 

.رقمنتيابمايتبلءـكالعصرالتٌقني؛كذلؾمفخبلؿلٌمغةالعربٌيةبالنرتقيمتظافرة؛
 دقيؽ منيج رسـ إلى الٌدراسة ىذه تيدؼ معجـ يإلنجاز باألفعاؿمحكسب، ختٌص

قديمة عربٌية معاجـ مفعٌدة معانييا كاستبلؿ أدٌؽ، بشكؿ العربية فيالٌمغة المجٌردة الٌثبلثٌية
إلىحصرالمعانيالممكنةكالمغايرةلكٌؿفعؿ. كحديثة،ريتٌبتحسبتسمسمياالٌزمني؛لتىٍخميصى

أى مف الٌدراسة ىذه عميو قامت لما المناىجكتأسيسا التٌأسيسدراسة ذلؾ اقتضى فقد داؼ،
مف المعجمٌية عمـ تيادلإليو كما مفجية، كتصنيفاتيا المعجمٌييف الٌسابقيف عند المعجمٌية

الٌناحيةالتٌقنٌيةبمافييارقمنةالمعاجـكحكسبتيا،كبناءأنطكلكجياالٌمغةالعربٌية.
إلى الٌدراسة ٍت ميصى خى كقد استطعنا المعجـتكظيؼما مف محكسببرنامجفيإنجازه

سيمةكقكائـنكافذمفانطبلقاالمعجـبياناتقاعدةفيكاالسترجاعالبحثعمميةيسٌيؿ
ةحاسكبيٌبيئاتضمفإدماجوفيالمعجـىذاكفالحاسكبيٌيستٌغؿأفكنأمؿاالستخداـ،

صكصالنٌلتحرير؛متكاممة عـالدٌبذلؾليـفيكٌفر؛كالمحٌرريفكالمؤلفيفالكتٌابتفيدحيث
نجازأنطكلكجيااألفعاؿالعربٌيةبلـزالٌمالٌمغك استغبللوفيتصميـكا  ـٌ تؤٌكدالٌدراسةك.،أكأفيت

كالحاسكبٌييف الٌمغكٌييف أفكار تبلقح ضركرة خدمةن؛عمى قطفيا لنا يركـ ثمار إلى لتييئتيا
بينيما.بإنجازمشاريعمشتركةلمعربٌية؛كذلؾ
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Abstract 

Computerized Lexicon of the base-form of trilateral verbs meanings 

in The Arabic language 

prepared by student: Iman Sobhi Dalloul 

Lexical knowledge is rich and invaluable. It is, thereby, 

considered the encyclopedic reservoir of the everlasting heritage. 

The Arab lexicographers pioneered this industry. Several reference 

work lexicons in Arabic survived, and; reached our hands. It is our 

duty to serve such corpora by computerizing that knowledge in 

favor of Arabic. It is neither an easy nor impossible job. Collaborative 

efforts are required to bring Arabic language to higher levels. This is 

done by digitizing the word thesauri in a modern way that keeps 

abreast of the current technology. The objective is to design a 

detailed methodology that is mostly dedicated to the Stripped 

(Unaugmented) trilateral verbs in Arabic. The words meanings were 

extracted from both old and new lexicons. The meanings were 

arranged on historical basis to end up with all synonyms and 

antonyms for each verb. Therefore, the methodology imposed the 

analysis of the old lexicographers' methods and what the modern 

lexicography introduced, i.e. digitizing and computerizing 

dictionaries. An attempt was made to build ontology for Arabic. The 

conclusion was an application package that facilitates search and 

retrieval of the lexicon's database contents. Simple menus and 

dialogue boxes were used. Hopefully, this electronic version of 

lexicon can be incorporated, in the future, within the structure of 

words' editing. It can, also, be used to design and build Arabic 

Ontology for the Arabic verbs. The study emphasizes further 

brainstorming to produce better results that can better serve Arabic 

language.   
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