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: المقدمة. 1

كقد اعتنى . يعتبر المعجـ مف أىـ ركافد المغة كالمعرفة كيمثؿ ذاكرة الشعكب
، منذ القرف الثاني اليجرم العرب بالمعجـ مف حيث المحتكل كالييكؿ المغكيكف

  .صناعة المعجمية العربية كتعددت مدارسيافازدىرت اؿ

ما  في البشريةدخكؿ ك (اإلنترنت)انتشار استعماؿ الحاسكب كالشابكة  معك
، برزت عمى الساحة تطبيقات لغكية حاسكبية جديدة "مجتمع المعرفة"يسمى 
فعرؼ المعجـ اإللكتركني . ىذه التطبيقات تعتمد في غالبيا عمى المعجـ. كمتنكعة

ا عمى صعيد الييكمة كمحتكل المداخؿ، ككذلؾ الخدمات تطكران كبير (لحاسكبيأك ا)
المتطكرة التي يمكف أف يسدييا إلى المستخدـ مستغبل في ذلؾ اإلمكانيات اليائمة 

التي يكفرىا الحاسكب مف طاقة تخزيف لممعمكمات المعجمية كتحيينيا كسرعة 
فتطكرت . البحث عنيا كاسترجاعيا، كقدرة عمى معالجة البيانات متعددة الكسائط

ىذه الصناعة بسرعة فائقة كأصبحت تنافس بصفة جدية مثيمتيا التي تنتج المعاجـ 
. الكرقية

في ىذه الدراسة سنحاكؿ إلقاء الضكء عمى ىذه الجكانب؛ حيث سنبدأ بتقديـ 
مفيـك المعجـ اإللكتركني كمقارنتو بالنسخة الكرقية، ثـ نبيف أىمية المعجـ 

اإللكتركني العربي في مجتمعنا الذم يتحكؿ بسرعة إلى مجتمع المعرفة كنمر بعد 
كنختـ بمناقشة . ذلؾ إلى تفصيؿ طرؽ ىيكمة كبناء المعجـ العربي الحديث

 كالجيكد التي تبذؿ في ىذا المجاؿ بالنسبة لمغة ةمكضكع تقييس المعاجـ اإللكتركني
. العربية

 تاريخه وأهم مكوناته: المعجم اإللكتروني .1

فيك يتككف . المعجـ اإللكتركني ىك نسخة حاسكبية معدلة مف النسخة الكرقية
مف عدد كبير مف المداخؿ يحتكم كؿ كاحد منيا عمى المعمكمات التي يمكف 
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تختمؼ ىذه المعمكمات مف معجـ إلى آخر حسب األىداؼ التي . تجميعيا حكلو
 .بني مف أجميا كأصناؼ المستخدميف المستيدفيف

حيث ؛ كقد بدأ االىتماـ بالمعاجـ اإللكتركنية منذ منتصؼ القرف الماضي
اقتصر في البداية استعماؿ ىذه المعاجـ كمكارد لغكية لمتحميؿ اآللي لمغات 

الطبيعية عمى المستكل الصرفي كالنحكم كالداللي، فكانت المعاجـ بمثابة قكاعد 
كقد . بيانات تحتكم عمى معمكمات مشفرة ال يفيميا إال البرنامج الذم يستغميا

تطكرت كتنكعت ىذه المعاجـ مف حيث المحتكل ككذلؾ مف حيث الييكمة لمكاكبة 
تقطيع الجمؿ، : تطكر تطبيقات المعالجة اآللية لمغات الطبيعية التي تستغميا مثؿ

تحميؿ النصكص كاسترجاعيا، البحث عف المعمكمات، التدقيؽ اإلمبلئي، التمخيص 
فإذا أخذنا عمى سبيؿ المثاؿ المعجـ المصمـ . اآللي لمكثائؽ كالترجمة اآللية

فاألكؿ . لمتدقيؽ اإلمبلئي نجده يختمؼ تماما عف المعجـ المصمـ لمتحميؿ النحكم
يقتصر عمى قائمة كممات المغة، كالثاني يستكجب تمثيؿ المعمكمات الصرفية 

. بالنسبة لكؿ مدخؿ (...قسـ الكمـ، التعدية كالمزكـ، أدكات التعدية،: مثؿ)كالنحكية 
كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف ىذه المعاجـ التي صممت لآللة يصعب استغبلليا 

كلبمكغ ىذه الغاية كجب تطكير قكاعد البيانات لتحكيؿ . مف طرؼ اإلنساف
ضافة تفسيرات ليا ليتمكف اإلنساف  المعمكمات المشفرة التي تحتكييا إلى نصكص كا 

مف قراءتيا كفيميا، ككذلؾ تصميـ برامج بينية متطكرة لمبحث عف المعمكمات 
المتكافرة بالقاعدة كعرضيا عمى الشاشة بطريقة مستساغة كاستعماؿ كسائط متعددة 

.  (نص، صكرة، كصكت فيديك كصكر متحركة)
التطكر الذم حصؿ عمى مستكل قكاعد البيانات كالبرمجيات المصاحبة، 

 عمى ظيكر تقد ساعدا في بداية الثمانينا األجيزة الحاسكبية، إلى تطكر باإلضافة
أكؿ المعاجـ اإللكتركنية المتاحة إلى الجميكر العريض عمى سطح المكتب أك 
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أك عمى األقراص ) أك مفتكحة المصدر عف طريؽ االشتراؾ سكاء(عمى اإلنترنت 
 .األخرل كاألقراص ( CD - ROM)المدمجة 

كمف بيف القكاميس اإللكتركنية الغربية العديدة كالمتنكعة، نذكر ىنا بعض 
، (TLFi)ذخيرة المغة الفرنسية المحكسبة : األمثمة لمغة اإلنكميزية كالفرنسية
الفرنسي كمعجـ " البيبميكـر الركس"، ك( طبعات2)كقامكس األكاديمية الفرنسية 

كالمعجـ كالمكنز اإللكتركني  (الطبعة الثانية) OEDاإلنجميزم " أككسفكرد"
".  ككلينز"

ة جـ حاسكبيافي إعداد مع تقصير كاضح أما بالنسبة إلى المغة العربية فثمة
 أميات المعاجـ العربية عمى إتاحة تمبي حاجيات المستخدـ العربي بالرغـ مف

معاجـ  الخطكة ليست كافية؛ ألف ىذه اؿ فيذه.أك عمى اإلنترنتالمدمجة أقراص 
نسخ "مجرد  إنيا.  بالمعنى الحديث لمكممةحاسكبيةاؿتفتقر ألبسط مقكمات المعاجـ 

ال يمكف  ("HTML"أك "  Doc"في صيغة ) الكرقية ؾ المعاجـتؿؿ" مرقمنة
باإلضافة إلى ذلؾ،  .(Ait Taleb, 2005)االستفادة منيا بالشكؿ المطمكب 

فاألدكات المصاحبة لمبحث عف المعمكمة بسيطة كما يتضح في المشاريع المعركفة 
ىذه ". القامكس المحيط" / "لساف العرب"ك" ككممات "(لنظاـ صخر)" عجيب"مثؿ 

السمبيات تعكد أساسا إلى ضعؼ الييكمة الحاسكبية التي بنيت عمييا مداخؿ ىذه 
.  المعاجـ

تصنيف المعاجم اإللكترونية  .2

 ،إف أبسط تصنيؼ لممعاجـ اإللكتركنية الذم يمكف أف ييستخمص مما ذكر
 (Machine Readable Dictionnary)ييميز بيف المعاجـ المكجية إلى اآللة 

، (Human Oriented Electronic Dictionnaries) كالمعاجـ المكجية لئلنساف
الصنفيف، كذلؾ باقتراح عمما بأف الجيكد قد اتجيت السنكات األخيرة إلى دمج ىذيف 
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منيجية بناء معاجـ مقيسة تراىف عمى تمبية حاجة اإلنساف كاآللة في نفس الكقت 
(Francopoulo G. & George M. (2008).) .

. كفي ما تبقى سنيتـ بالمعجـ اإللكتركني المكجو لئلنساف
التصنيؼ الحديث لممعاجـ اإللكتركنية المكجو لئلنساف يأخذ بعيف االعتبار 

، (...حسب الجذكر، حسب الجذكع،)ترتيب المداخؿ : الجكانب األساسية التالية
/ متعدد الكسائط، لغكم/ نصي)، نكعية المحتكل (...لمترجمة، لمتعميـ،)كظيفة المعجـ 

سطح المكتب، صفحات )، المحمؿ (....متعدد المغات،/ متخصص،أحادم المغة
  .(..الكاب، أقراص مدمجة،

:  انطبلقا مف ىذه الجكانب يمكف تصنيؼ المعاجـ اإللكتركنية كما يمي
يحتكم كؿ مدخؿ عمى . متككنة مف عينة مف المفردات: معاجـ لغكية -

تعريؼ الكممة، خصائصيا الصرفية كالنحكية، : المعمكمات المغكية األساسية التالية
.  ، المعاني المختمفة مع أمثمة كشكاىد لمختمؼ االستعماالت(اإلمبلء)طريقة الكتابة 

 قامكس :عمى المفردات المستعممة لعمـ ما أك فف معاجـ متخصصة تحتكم -

الحاسكب، قامكس أسماء  االقتصاد، قامكس الطب، قامكس الرياضيات، قامكس
  .العمـ

 .معاجـ متعددة المغات تعطي ترجمة الكممات إلى لغة أك لغات أجنبية -

بصرية تحتكم عمى مجمكعة مف الصكر كأشرطة الفيديك مبٌكبة حسب معاجـ  -
 .(....بنايات، حيكانات، ألعاب، مبلبس، كسائؿ نقؿ،)المكاضيع التي تعالجيا 

 المعجم اإللكتروني مقابل المعجم الورقي .3

يمكف مقارنة المعجـ اإللكتركني مع النسخة الكرقية باالعتماد عمى الجكانب 
، طرؽ البحث عف المحتكل، الييكمة، فرص التحديث، طرؽ البناء: التالية

. المعمكمات كالكقت المستيمؾ لمكصكؿ إلييا
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:  مزايا المعجم الورقي1.3

لممعجـ الكرقي عدة مزايا نذكر منيا عمى كجو الخصكص أنو مألكؼ كحجمو 
. الخارجي كالظاىر يمكف أف يعطيؾ فكرة عف كمية المعمكمات المتكفرة داخمو

كذلؾ المعجـ الكرقي سيؿ التصفح كقراءتو سمسة كال تتعب النظر عمى عكس 
كما ال يحتاج تصفح المعجـ الكرقي إلى تشغيؿ معدات خاصة . القراءة مف الشاشة

ىذه الخاصية تجعمو مستقبل بذاتو ككجكده غير مرتبط بتكفر أشياء . مثؿ الحاسكب
في حيف أف الكسائط اإللكتركنية أك . الحفاظ عميو أخرل مما يطيؿ عمره كييسر

. المغناطيسية عمرىا قصير نسبيا كسرعاف ما يتجاكزىا الزمف

:  مزايا المعجم اإللكتروني2.3

لممعجـ اإللكتركني مزايا عديدة متأتية أساسا مف التطكر التكنكلكجي الذم 
حصؿ السنكات األخيرة عمى مستكل سرعة معالجة البيانات كسعة تخزيف 

ىذه المزايا يمكف . المعمكمات ككذلؾ عمى مستكل البرمجة كمعالجة قكاعد البيانات
: حصرىا في النقاط التالية

يمكف لمستخدـ المعجـ اإللكتركني أف : تنكع طرؽ البحث عف المعمكمة -
أك عبر المعنى  (البحث البسيط)يصؿ إلى المعمكمة عبر الجذر أك الجذع 

باستعماؿ المعنى اآلتي " ىضبة" مثبل يمكف البحث عف كممة .(البحث المتقدـ)
كما يمكف البحث عبر اإلبحار داخؿ المعجـ باستعماؿ الركابط ". أرض مرتفعة"

 . ( Hyper-text links )النصية 

طاقة التخزيف الكاسعة كتطكر تقنيات قكاعد المعطيات تتيح بناء معاجـ  -
ىذه المعاجـ . كبيرة الحجـ تجمع بيف القديـ كالمعاصر كمتعددة المغات كالكسائط

تمتاز بالدقة كالشمكلية مف حيث أنيا تكفر لكؿ كممة معانييا األساسية كالفرعية 
 . كتعطي لذلؾ أمثمة كشكاىد متنكعة
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 بدكف الحاجة إلى تمثيميا القياساتإمكانية التكليد اآللي لبعض الكممات  -
 (أك يستحيؿ)ىذه الميزة يصعب . االشتقاؽبالمعجـ كذلؾ باالعتماد عمى قكاعد 

المشتقات القياسية لجميع األفعاؿ   إيرادتكفيرىا بالنسبة إلى المعجـ الكرقي ألف
 .كيجعمو غير قابؿ لبلستعماؿسيضاعؼ حجـ المعجـ الممثمة 

احتكاء المعجـ اإللكتركني عمى عدة تطبيقات لغكية ميمة يمكف لممستخدـ  -
المعالجة تصريؼ األفعاؿ كاألسماء، البحث عف المترادفات، : أف يستفيد منيا مثؿ

 لتحكيؿ المكتكب إلى منطكؽ، التدقيؽ اإلمبلئي لتصكيب عمى المستكل الصكتي
 .ىذه الخدمات غير متكفرة في المعجـ الكرقي...الكممات المدخمة،

 مداخؿ جديدة أك بتحييف مداخؿ إضافةب اإللكتركنيتعديؿ المعجـ سيكلة  -
ىذه الميزة يجب التعامؿ معيا بكؿ حذر لمحفاظ عمى مصداقية المعجـ . مكجكدة
تراتيب معجمييف كفؽ تعديؿ محتكل المعجـ يجب أف يتـ مف طرؼ . كجكدتو

  .مقننة تضمف تماسؾ المحتكل

المتعددًة الكسائط  الكسائًؿ الحاسكبٌيًة الحديثةاالعتماد عمى  -
(Multimedia) نصكص، كأصكات، كصكر ثابتة كمتحركة، كأفبلـ الفيديك مف 
ىذه الخاصية ليا تأثير إيجابي عمى استساغة كفيـ المعارؼ . لمعارؼاعرض ؿ

  .المعركضة

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف لممعجـ الكرقي كالمعجـ اإللكتركني مزايا مشتركة 
مع . لكف بدرجات متفاكتة نذكر بالخصكص إمكانية االستعماؿ في كؿ مكاف

تطكر الحكاسيب المحمكلة عمى مستكل الحجـ كاالستقبللية عف التزكد بالطاقة 
الكيربائية أصبح استغبلؿ المعجـ اإللكتركني متاح في كؿ مكاف لكف بدرجة أقؿ 

. مف المعجـ الكرقي
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كبالرغـ مف ما ذكر مف مزايا ما زاؿ المعجـ الكرقي ينعـ باستحساف القراء 
. كالمستعمميف لكف المستقبؿ سيككف حتما لفائدة المعجـ اإللكتركني

أهمية المعجم بالنسبة إلى المغة العربية  .4
 أهمية المعجم اإللكتروني لممستخدم العربي 1.4

كاالقتصاد  ضركرم لمفرد العربي في مجتمع المعمكماتاإللكتركني المعجـ 
فقد تطكرت كضيفة المعجـ السنكات األخيرة ليصبح كسيمة . القائـ عمى المعرفة
فئات اجتماعية كمينية كلممترجـ كلعدة باحث كلؿستاذ كلؤلطالب عمؿ بالنسبة لؿ

.  أخرل
 صناعةي المعاجـ في المغات  أكثر إذا تمعنا في كاقع ىذه الضركرةضح كتت
  .منيا  اإللكتركنية خاصةمعاجمنا العربية،صناعة اقع بك كقارناهالعالمية، 

أىميتو بالنسبة إلى تعميـ المغة تكمف في إقباؿ التبلميذ أك الطبلب عمى 
النسخة اإللكتركنية لما تكفره مف إغراء عمى مستكل البحث عف المعمكمة كالعرض 

. باستعماؿ كسائؿ متعددة الكسائط
التحديث السريع يجعؿ مف المعجـ اإللكتركني مكاكبا لتطكر المغة العربية 

. عمى جميع مستكياتيا
يمكف أف نضيؼ أخيرا أف المعجـ اإللكتركني يسيؿ عممية بناء أنتكلكجيا لمغة 

 .(Baccar F. et all. 2011)العربية 
 أهمية المعجم لممعالجة اآللية لمغة العربية 2.4

يعتبر المعجـ اإللكتركني أداة ضركرية كأساسية لتطبيقات المعالجة اآللية 
جكدة النتائج التي تفرزىا ىذه التطبيقات مرتبطة . لمغات الطبيعية بصفة عامة

كميا بجكدة المعجـ مف حيث عدد مداخمو كشمكلية المعمكمات التي يحتكييا 
يتضح ىذا الترابط إذا تمعنا مثبل في عمؿ المدقؽ اإلمبلئي؛ فنجد . كؿ مدخؿ
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أنو يعتبر الكممات الصحيحة خاطئة إف لـ يجدىا ممثمة في المعجـ الذم 
كذلؾ عند التصحيح ال يقترح كممات غير . يعتمد عميو في عممية التدقيؽ

. مكجكدة بالمعجـ مف بيف المرشحة لمتصحيح

كمف ىنا نستخمص أف تطكير تطبيقات حاسكبية لمغة العربية تمبي حاجة 
المستخدـ العربي كتجعؿ المغة العربية مكاكبة لتطكر المجتمع رىيف كجكد 

معاجـ إلكتركنية عربية مناسبة كذات جكدة عالية كتخضع إلى مقاييس عالمية 
كعدـ تكافر ىذه المعاجـ بالجكدة المطمكبة لو . عمى مستكل المحتكل كالييكمة

انعكاس سمبي عمى استعماؿ المغة العربية في الكطف العربي كانتشارىا عالميا، 
ألنو أصبح مف المؤكد أف المغة التي ال يقع االىتماـ بيا مف حيث الحكسبة 

كتصبح عرضة  (vehicular language)يتناقص دكرىا تدريجيا كمغة ناقمة 
كاألمثمة تكاثرت في العشريات األخيرة التي شاع فييا استعماؿ . لبلضمحبلؿ

.  التكنكلكجيات الحديثة بيف الناس

كالمعمكماتييف  (المعجمييف)كالمسؤكلية ىنا مشتركة بيف المغكييف 
المتخصصيف في المغكيات الحاسكبية، ككذلؾ صناع القرار لتكفير الدعـ 

المادم كاألدبي، ألف بناء كتطكير المعاجـ اإللكتركنية عمؿ متعدد 
كفي ىذا . االختصاصات كيتطمب اعتمادات تفكؽ غالبا إمكانيات البمد الكاحد

اإلطار يمكف ذكر بعض المشاريع المعركفة بالنسبة لمغات األجنبية مثؿ 
سبانيا لتطكير معجـ مقيس، EUREKAمشركع   الممكؿ مف طرؼ إيطاليا كا 

ككذلؾ المشاريع العديدة الممكلة مف طرؼ اإلتحاد األكركبي في مجاؿ تطكير 
. EUROTRAمكارد معجمية متعددة المغات كالترجمة اآللية مثؿ مشركع 

 طرق بناء المعجم اإللكتروني. 5
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بغض النظر عف الطريقة المعتمدة، فإف بناء معجـ إلكتركني ليس بالعمؿ 
. الييف، فيك يتطمب مجيكدا جبارا يقـك بو فريؽ يتككف مف معجمييف كمعمكماتييف

ييتـ المعجميكف بتجميع المادة المغكية مف مدكنات كمعاجـ كرقية كانتقاء المداخؿ 
. كتحديد المعمكمات الممحقة بكؿ مدخؿ

كييتـ المعمكماتيكف أك الحاسكبيكف بالتصميـ كالييكمة لضبط البنية الفكقية 
(Macro-structure)  التي تعنى بترتيب مداخؿ المعجـ كالبنية المصغرة

(Micro-structure)كذلؾ ييتـ. التي تيتـ بترتيب مككنات المدخؿ الكاحد  

 بتصميـ البرامج الضركرية إلدخاؿ المعمكمات المعجمية كتحيينيا الحاسكبيكف
كالبحث عنيا كعرضيا كلتكفير مختمؼ الخدمات الممحقة بالمعجـ مف تدقيؽ 

كلبمكغ درجة عالية مف الدقة كالجكدة . إمبلئي كتصريؼ األسماء كاألفعاؿ كغيرىا
يجب أف يعمؿ أعضاء ىذا الفريؽ بطريقة متعاكنة كمتكاممة ككذلؾ متكازية ربحا 

. لمكقت
. كفي ما يمي أىـ طرؽ بناء المعاجـ اإللكتركنية

 الطريقة اليدوية  1.5

تعتبر الطريقة اليدكية مف أسيؿ طرؽ بناء المعاجـ لكنيا مكمفة مف حيث 
. الجيد كالكقت كالماؿ

: يتـ بناء المعجـ باتباع المراحؿ التالية

انطبلقا  (ترتيب المداخؿ كمحتكل كؿ مدخؿ)االتفاؽ عمى ىيكؿ المعجـ  .1
مما يسمى بكراس الشركط الذم يحدد اليدؼ مف بناء المعجـ، المستخدـ 

عمى الشابكة، عمى سطح )طريقة استغبلؿ المعجـ  (...مبتدئ، خبير،)المستيدؼ 
 .(...المكتب أك عمى قرص مضغكط،
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التي سيقع اعتمادىا  (...مدكنات، معاجـ كرقية،) تحديد المصادر المغكية  .2
 .كمادة أكلية

 .انتقاء كتجميع المادة المعجمية مف المصادر المذككرة في جذاذات كرقية .3

 .تصميـ كبناء قاعدة البيانات التي ستحتكم المعجـ .4

 . بناء برمجية إلدخاؿ المعمكمات المعجمية يدكيا مف الجذاذات الكرقية .5

 . إدخاؿ المعمكمات يدكيا مف الجذاذات الكرقية .6

 . كافة الكظائؼ المطمكبة منوقلتأكد مف تحقيؽ تجريب المعجـ ؿ .7

 . تصكيب األخطاء المغكية كالبرمجية .8

المرحمة األكلى يقكـ بيا المعجميكف بتنسيؽ مع الحاسكبييف، المرحمة الثانية 
كالثالثة يقكـ بيا المغكيكف مع إمكانية االستعانة بالحاسكبييف لمدىـ ببعض األدكات 

. التي تساعدىـ عمى تحميؿ كجرد المدكنات أك القياـ ببعض العمميات اإلحصائية
. المرحمة السادسة يقـك بيا كتبة. المرحمة الرابعة كالخامسة يقـك بيا الحاسكبيكف

المرحمة السابعة يقـك بيا لغكيكف كالمرحمة األخيرة يقكـ بيا المعجميكف 
. كالحاسكبيكف

 انطالقا من معجم ورقي مرقمن 2.5

الفكرة . ىذه الطريقة ممتازة جدا ألنيا تقتصر المسافات كتقتصد الماؿ كالجيد
المركزية ىي تحكيؿ معجـ كرقي مرقمف إلى معجـ إلكتركني يخضع إلى مكاصفات 

. ىذا التحكيؿ يتـ عف طريؽ برنامج حاسكبي يقع تصميمو لمغرض. دقيقة كحديثة
كمف مزايا ىذه الطريقة إمكانية . النتيجة المتحصؿ عمييا قاعدة بيانات معجمية

االعتماد عمى أكثر مف معجـ ثـ يقع دمج قكاعد البيانات المتحصؿ عمييا 
لمحصكؿ عمى قاعدة ثرية عمى مستكل عدد المداخؿ ككذلؾ عمى مستكل محتكل 
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كقد قاـ فريؽ مف مخبر ميراكؿ بجامعة صفاقس باقتراح كتجربة ىذه . المداخؿ
ككذلؾ عمى معجـ  A Khemakhem (2009))" الغني"الطريقة عمى معجـ 

 .لمعمـك كالتقنيةالكسيط بالتعاكف مع مدينة الممؾ عبد العزيز 

: مراحؿ بناء قاعدة البيانات المعجمية ىي اآلتية

 .الذم سيعتمد عميو في صيغتو المرقمنة (أك المعاجـ)اختيار المعجـ  .1

 . تصميـ قاعدة البيانات المعجمية التي ستحتكم مداخؿ المعجـ .2

تصميـ برنامج تعبئة قاعدة البيانات المعجمية انطبلقا مف النسخة أك النسخ  .3
 .المرقمنة

 . تجريب القاعدة .4

 .تصحيح األخطاء المغكية كالحاسكبية .5

. إثرائيا يدكيا إذا اقتضت الحاجة .6
  انطالقا من مدونة نصية3.5

مزاياىا تكمف في أنيا غير . ىذه الطريقة تعتبر مف أصعب الطرؽ كأقميا دقة
مكمفة عمى المستكل البشرل كالمادم ككذلؾ تمكف مف الحصكؿ عمى معجـ 

 .مكاكب

: بناء معجـ بيذه الطريقة يتـ باتباع المراحؿ التالية

 .تحديد المدكنة أك بناؤىا .1

إنجاز برمجية الستخراج المداخؿ كالعبلقات بينيا كالمعمكمات المعجمية  .2
 .الخاصة بكؿ مدخؿ بصفة آلية مف المدكنة

 .تدقيؽ المادة المعجمية المتحصؿ عمييا مف طرؼ المعجمييف .3
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 .إدخاؿ المادة المعجمية المدققة في قاعدة البيانات التي ستحتكم المعجـ .4

 (ويكي) الطريقة التعاونية 4.5

تمكف مف بناء معاجـ إلكتركنية بتكمفة زىيدة كذلؾ  (الكيكي)المقاربة التعاكنية 
ىذه المقاربة برزت . بتكاثؼ جيكد المتطكعيف المتخصصيف في مجاؿ المعجمية

فيي تسمح لكؿ متطكع يرل في نفسو ". كيكيبيديا"كنجحت مع ظيكر المكسكعة 
القدرة عمى المساىمة البناءة بالعبكر إلى المعجـ كتغيير محتكاه سكاء بإضافة 

.  مدخؿ جديد أك بإثراء محتكل مدخؿ مكجكد

كلتقميؿ األخطاء يمكف لكؿ مستخدـ أف يتعرؼ إلى التغييرات الحديثة التي 
. أدخمت عمى المعجـ كالتثبت فييا مع إمكانية تصكيب الخطأ

: مف أىـ مزايا ىذه الطريقة أنيا

تضمف المكاكبة السريعة لمتطكرات التي تحدث عمى المعجـ مف بركز  -
سع مجاؿ مفردات مكجكدة  .مفردات جديدة كتكى

بؿ ىك مقاربة جماعية . تعتبر أف بناء المعرفة ليس مجرد مسألة شخصية -
 .مف أجؿ الكصكؿ إلى تكافؽ في اآلراء

فيي تضع عمى قدـ المساكاة . ال تقصي أحدان مف عممية بناء المعجـ -
 .(المعجمي)كالخبير  (الطالب مثبل)المبتدئ 

 2004الذم انطمؽ في شير مايك " كيكامكس"بالنسبة لمعربية يمكف ذكر مشركع 
ل ألف بناءه  المحتكيشكك مف ثغرات عديدة فيزاؿ كالذم تقدـ أشكاطا ميمة لكنو ال م

 . لـ يكف ممنيجا، بؿ مكككؿ إلى إرادة المساىميف في عممية اإلثراء
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تقييس المعاجم اإللكترونية  .6
تقييس المكارد المعجمية ىك عمؿ جماعي تقـك بو مجمكعة مف الخبراء لكضع 

ىذا التصكر يصبح مقياسا إذا كافقت . تصكر مكحد ليذه المكارد يشمؿ جميع المغات
شبكػة الكيػب  أك اتحػاد" ISO"عميو جية رسمية كطنية أك عالمية مثؿ منظمة إيزك 

 LMF "(Lexical Markup" ككمثاؿ نػذكر مقيػاس .(W3C)العالميػة 

Framework)  كالمعرؼ بػ" إيزك"لمنظمةISO 24613 .

:  أىميانذكرمزايا عديدة د المعجمية لتقييس المكار

المكاصفات المقترحة صالحة لبناء معجـ إلكتركني لبلستعماؿ البشرم كأيضا  -
 .لممعالجة اآللية

 تيسير عممية تبادؿ المعاجـ بيف األشخاص كالمؤسسات قصد اإلثراء المشترؾ -
 .كذلؾ باستغبلؿ البنية المكحدة

 قصد تكليد معجـ متعدد المغات لمترجمة اآلليةب  ثنائية المغةدمج معاجـإمكانية  -
 .مثبل

 .خدـحاجيات المستؿ بناء معاجـ تستجيب -

:  مثؿحاسكبيةاؿدكات تبادؿ األ -

o قكاعد البيانات كالمعاجـ داخؿ المعمكمات البحث عف. 

o ؽ اإلمبلئيمدؽتاؿ .

o ؿ الصرفيمحؿتاؿ .

o ؿ اآلليمشؾتاؿ .
o ؼ اآلليمصفتاؿ .
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o حصائيةاإلبيانات احتساب اؿ .
 كقع بناء العديد مف المعاجـ اإللكتركنية ألغمب LMFاعتمادا عمى مقياس 

اإلنجميزية، الفرنسية، اإلسبانية، اإليطالية، البنغالية، كعدة لغات )المغات 
. (...آسيكية،

بالنسبة إلى المغة العربية يمكف القكؿ إف عممية تقييس المعاجـ لـ تمؽى 
كفي ما يمي سنركز عمى األبحاث التي . االىتماـ الكبير مف الجيات المختصة

لمتقييس ترتكز " إيزك"بجامعة صفاقس بالتعاكف مع منظمة " ميراكؿ"أنجزت بمخبر 
 كأفضت إلى بناء قاعدة بيانات معجمية لمغة العربية LMFعمى مقياس 

((2008) Baccar F. et al. ) . مف ىذه القاعدة يمكف تكليد معاجـ متعددة
 . "أنتكلكجيا"حسب الحاجة كما يمكف تكليد شبكة داللية عربية 

 بمركنتو كبإمكانية تغطيتو مختمؼ مستكيات المغة LMFيمتاز مقياس 
داتي LMFيعتمد . (...الصرفي، النحكم، الداللي،)  (modular) عمى تصميـ كىحى

:  يمٌكف مف
اختزاؿ حيز تمثيؿ المعمكمات المعجمية بعدـ تمثيؿ المعمكمات الخاصة  -أ 

بالصيغ المصرفة القياسية كاالقتصار عمى تمثيؿ القكاعد التي تمٌكف مف 
 . تكليدىا

 الفصؿ بيف المستكيات المغكية لمداخؿ المعجـ في شكؿ كحدات متخصصة  -ب 
تعنى كؿ كحدة بمستكل معٌيف مع إمكانية الربط بيف ىذه الكحدات عند الحاجة 

ىذا الفصؿ يمٌكف مف إضافة كحدات جديدة دكف المساس بالكحدات . إلى ذلؾ
 .المكجكدة

انظر )كبناء عمى ما ذكر يتككف المعجـ مف نكاة كثبلث كحدات اختيارية 
 :(1الرسـ البياني عدد



 303 

o "النكاة األساسية "(CorePackage)  تجمع المعمكمات العامة لممدخؿ مثؿ
 .(شكاىد كأمثمة)أصؿ الكممة، تعريفيا، استعماالتيا 

o كحدة صرفية تيتـ بالمستكل الصرفي 

o كحدة نحكية تيتـ بتمثيؿ السمات النحكية لمكممة 

o كحدة داللية تيتـ بالعبلقات الداللية بيف الكممات. 

 

 النواة األساسية والوحدات المختّصة: 1 الرسم البياني عدد
 النواة األساسية

انظر الرسـ )مف المعمكمات أىميا  (classes)تتكٌكف ىذه النكاة مف ستة أصناؼ 
: (2البياني عدد

 تحتكم عمى معمكمات :(Global Information)المعمومات العاّمة  -
تخص نسخة المعجـ مثؿ الجية أك الجيات الممكلة لممشركع، تاريخ 

المؤلفكف، العبلمات االصطبلحية، / اإلصدار، رمز النسخة، المؤلؼ
 ....مبلحظات مختمفة،

يشمؿ معمكمات خاصة بالمدخؿ : (Lexical Entry)المدخل المعجمي  -

 

Core Package 

 انُٕاح األسبسٛخ

 

Morphological 

Extension 

انٕحدح انظسفٛخ 

 

Syntactic 

Extension  

انٕحدح انُحٕٚخ 

 

 

Semantic 

Extension 

انٕحدح اندالنٛخ 
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كالتي تصنؼ  (Root)أك الجذر (Lemma)الذم يمكف أف يككف الجذع 
 : كما يمي

o  النوع(type) : ىذه المعمكمة تمكف مف تحديد نكعية المدخؿ إف كاف جذرا أـ
 . جذعا

o  قسم الكالم(Pos) :،ىذه المعمكمة تخص الجذع... اسـ أك فعؿ أك حرؼ. 

o  الوزن الصرفي(scheme) :خاٌصة باألسماء المشتٌقة كاألفعاؿ المشتٌقة. 

o ستخداممعدالت اال (frequency) :الكممة معمكمة إحصائية حكؿ مدل شيكع 
، ك يمكف تحديد ىذه (قميمة االستعماؿ/ متكٌسطة االستعماؿ/ كثيرة االستعماؿ)

 . المعمكمة بالرجكع إلى المدٌكنة

o   التاريخ(dating) : قديمة أـ )الكممة لتحديد الحقبة الزمنية التي ظيرت فييا
 .(...حديثة،

o  أصل الكممة(etymology) : فارسية، يكنانية، )لتحديد أصؿ الكممة
 . (...تركية،

. (بدكف تصريؼ)يمثؿ الكممة في صيغتيا المجردة : (Lemma) الجذع -
  :يحتوي هذا الصنف عمى المعمومات التالية

o طريقة كتابة الجذع  . 

o  (كتابة صكتية أك تسجيؿ صكتي)كطريقة نطقو . 

  : يحتكم ىذا الصنؼ عمى المعمكمات التالية:(Sense) المعنى -

o معٌرؼ الكحيد  اؿ(Sense-Id) . 

o  ق استخداـ معدؿ(frequency) :متكٌسط االستعماؿ/ كثير االستعماؿ /
 حسب  المعانيبمترتؿرسزغم ْرِ انًؼهٕيخ اإلحظبئٛخ  .قميؿ االستعماؿ
 . عند عرضيا عمى الشاشةشيكعيا كشيرًتيا

مرتبط بتعريؼ أك كؿ معنى .  تتكٌرر ىذه المعمكمات بحسب تعدد معاني المدخؿ
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Language 

0..
* 

1..* 

Lexicon 

Lexical Entry 

type 
pos 

scheme 
frequency  

dating  
etymology 

Lemma  

written Form 
phoneticForm 

 

 1 

1 
Global Information 

1 

0..* 

Sense 

id 

frequency 

Definition 

text 

0..
* 0..* 

Context 

text  
source 

Multimedia 

Information text  

image 

video 

audio 

 

0..
* 

  .بأكثر

يشتمؿ عمى نص لتقديـ تفسير المعنى الكاحد : (Definition) التعريف -
 .كتدقيقو

 :يشتمؿ ىذا الصنؼ عمى: (Context)الشواهد  -

o   (األمثمة كأ)الشكاىد  

o  مصادرىا (source):القرآف الكريـ، جـً قديمة كحديثة، كتب األدبا مع ،
 . النبكمحديثاؿ

يحتكم ىذا الصنؼ : (multimedia information)الوسائط المتعددة  -
 .عامة حكليا  كتفسيراتفيديكأفبلـ اؿ  ثابتة كمتحركة، صكر،تاأصكعمى 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

مخطط النواة األساسية : 2الرسم البياني عدد 
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…. 

: Lexical Entry 

pos="verb" 
 scheme =" َف َف َف " 

fequency = "high" 

dating= "old" 

 

: Lemma 

 written Form= " َف َفةَف " 
phoneticForm = 

«kataba» 

 

: Sense 

Id = "kataba1" 

: Definition 
text = " باِف ِٓف َخ ٔوِف ان سُح ااَخ ثِفحُح اٜزَخ َٔخ ِّف األَخنْل َخباَخ   " َخ َّط فِٛف

: Sense 
Id 

= "katabaN" 

: Definition 

text = "" ِّف ْٛل هَخ ِّف ػَخ ٗ ثِف   َخ َخ

: Context 

text = " دُح  ِفزَخبثبًا ًَخ زَختَخ  َخحْل  " َخ

: Context 
 text = "" اةَخ رَخ ِّف انؼَخ ْٛل هَخ ُح ػَخ زَختَخ  َّط   َخ

 

: Context 

text = "ب ُح نَُخ زَختَخ  َّط ب  َخ َخب إِفالَّط يَخ ٛجَُخ ٍْل ُٚحظِف  "  ُحمْل نَخ

source = "ٌسآ " 

 

" كتب"كفيما يمي أمثمة لتكضيح التصميـ المقترح لمنكاة األساسٌية تخص الفعؿ 
.  "  سيناريو"كاالسـ 

 تطبيق النواة األساسية عمى فعل كتب: 3الرسم البياني عدد 
 

الرسـ البياني أٌف فعؿ كتب ليس بحاجة لتحديد أصمو نبلحظ في ىذا 
(etymology) نرنك ٔ غ االسزغُبا ػهٗ ْرِ انًؼهٕيخ ثبنُسجخ نٓرا انًد م .
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: Lexical Entry 

pos="noun" 
frequency = "many" 

dating= "new" 
etymology="Anglo-american" 

: Lemma 

 written Form= "سيناريو" 
phonetic Form = «internet» 

 

: Sense 
Id = "scenario1" 

: Definition 

text =" "أو روايت  نزسهسم يشبْد فِفهى لرحسٚس ي ض, ...

 

: Sense 
Id = "scenario2" 

: Lexicon 

Language="ara" 

: Definition 
 text = كٍ ٔ ٕػٓب  "..." رسهسم  حداس ًُٚح

 

 
 

" سيناريو"النواة األساسية لكممة حديثة ودخيمة : 4الرسم البياني عدد 
 (scheme)كقع االستغناء عمى تمثيؿ الكزف  سيناريولكممة بالنسبة  أفنبلحظ 

بالمقابؿ يصبح أصؿ الكممة . الذم كاف ضركريا بالنسبة لكممة كىتىبى 
(etymology) معمكمة أساسٌية . 

 الصرفية ةوحدال 2.6

تيـ ىذه الكحدة بتمثيؿ الخصائص الصرفية لممدخؿ كالعبلقات الصرفية بيف 
. المداخؿ

 :(5انظر الرسـ البياني عدد) تتكٌكف الكحدة الصرفية مف صنفيف مف المعمكمات 
 : ىذا الصنؼ يمٌكفي مف تمثيؿ المعمكمات التالية:(word Form)كممة ُمصّرفة  -
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o  العدد(Grammatical Number):مفرد، مثنى، جمع . 

o  الجنس(Grammatical Gender):مذٌكر، مؤٌنث . 

o الضمير (Person): انًزكهى, انغبئت, انًخبطت. 

o  الصيغة(Verb Form Aspect):الماضي، المضارع، األمر . 

o  البناء(Voice): ،المجيكؿ المعمكـ. 

o  اإلعراب(Casual Flexion):انًسفٕع, انً زٔو, انًُظٕة . 

o  قابمية الجمع(Countability):نعـ، ال . 

o  قابمية التعريف(Definiteness):نعـ، ال . 

o ... 

 ىذا الصنؼ يمكننا مف ربط :(Related Form)الروابط بين المداخل  -
 : الكممة بجذرىا كالعكس

o الٌرابط  :hasARoot مثبل . ة إلى جذرىامشتؽكممة اؿاؿ مف االنتقاؿ يمكف مف
 ". ؾ، ت، ب"مف فعؿ كىتىبى إلى جذره 

o  الٌرابط hasAStem مف الجذع المشتؽ إلى الجذع األصمي االنتقاؿ يمكف مف 
 .مثؿ زادى ك ًاٍستىزىادى 

المدخؿ جميع مشتقات إلى  (أك البحث)تمٌكف ىذه الٌركابط مف تيسير التعرؼ 
. (جذر أك جذع)الكاحد 

ة الصرفية بالنسبة إلى لكحدالمقترح ؿ  يقدـ تكضيحا لممخطط5الرسـ البياني عدد 
كما ييبٌيف العبلقة بيف ىذا المدخؿ كالمدخميف ". ؾ ت ب"المدخؿ الخاص بالجذر 

. "كىتىبى "ك" ًكتىاب"المشتقيف 
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 "has A Root"لمرابط مثال : 5الرسم البياني عدد 
 ك "زىادى " يقدـ تكضيحا لكيفٌية الٌربط بيف فعؿ ثبلثي مجٌرد مثؿ 6الرسـ البياني عدد 

".  ًاٍستىزىادى " مثؿ  المزيدةالمشتقات القياسيةأحد 

 

 "hasAStem"لمرابط مثال : 6الرسم البياني عدد 

: Lexicon 

Language="ara" 

: Lexical 

Entry 
pos=" verb " 

scheme=" ِاسْس َف ْس َف َف " 

 

: Lemma 

 written Form=  ااَخ زَخزَخ  ""اِفسْل
phoneticForm = 

« istazâda» 

 

: Lemma 

written Form= "  َف اَف " 
phoneticForm = «zâda» 

 

: Lexical Entry 

pos="verb" 
scheme=" َف َف َف " 

 

: Related Form 

type="hasAStem" 

: Lexical 

Entry 
 

type="root" 

 

: Lexical Entry 

pos="noun" 
scheme="ال  " ِا َف

fequency="high" 

dating= "old" 

 

: Lemma 

written  Form= ِفزَخبة "" 

phoneticForm=« kitâb» 

 

: Lemma 

written Form= " َف َفةَف " 

phoneticForm=«kataba» 

 

: Lemma 

written Form= "ك ت ب" 

phoneticForm = « k t b » 

: Lexical Entry 

pos="verb" 
scheme=" َف َف َف " 

fequency="high" 

dating= "old" 

 

: Related Form 

type="hasARo

ot" 

: Related Form 

type="hasARo

ot" 

: Lexicon 

Language="ara" 
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 ة النحوية وحدال 

 Syntactic))تيتـ الكحدة النحكية ًبتمثيؿ السمات النحكية لممداخؿ 

Behaviour . خاصة بالنسبة لمفعؿ )فيي تمٌكف مف تعداد التراكيب الممكنة لمكممة
 ككذلؾ تقسيـ األفعاؿ كبالتالي يمكف مف تحديد تعدم الفعؿ كلزكمو، (كالحرؼ

أك " حرؼ جر" بأداة ، متعد لمفعكؿمفعكؿ بنفسوؿمتعد : المتعدية إلى ثبلثة أنكاع
. متعد لمفعكليف، "ظرؼ"

انظر الرسـ البياني )تتككف ىذه الكحدة مف أربعة أصناؼ مف المعمكمات كىي 
: (8عدد

 يجٌمع ىذا الصنؼ التراكيب :(Syntactic Behaviour)الّسمة النحوية  -
كيمكف تحديد المعنى الذم تؤديو الكممة . النحكية المختمفة التي ترد فييا الكممة

 .إذا ذكرت في ىذا السياؽ

 .يقع تدقيؽ مككنات كؿ تركيبة بكضعيا في إطارىا النحكم الخاص بيا
يقـك ىذا الصنؼ بتفصيؿ : (Subcategorisation Frame)اإلطار النحوي  -

. التراكيب الممكنة لمكممةفيك ييتـ بتركيبة ما مف جممة . السمة النحكية لمكممة
ىذا النمط . كيشار إلى ذلؾ باستعماؿ نمط تركيبي يضع ىذه الكممة في سياقيا

 :يمكف أف يككف مف بيف األنماط التالية

o فاعؿ /فعؿ(VS) :إذا كاف الفعؿ الزما .

o مفعكؿ /فاعؿ/فعؿ(VSO) : مفعكؿ كاحد بنفسوؿمتعد إذا كاف الفعؿ،  

o مفعكؿ / ااح/فاعؿ/فعؿ(VSPO) : أداةب متعديا لمفعكؿإذا كاف الفعؿ.  

o 2مفعكؿ/1مفعكؿ / ااح/فاعؿ/فعؿ (VSPOO) : متعديا إذا كاف الفعؿ
 .لمفعكليف

o  ...
ال يقتصر عمى تحديد    كتجدر المبلحظة أف استعماؿ ىذه األطر كتدقيقيا 
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التعدم كالمزكـ فحسب، بؿ يمٌكف مف التعرؼ إلى االستعماالت الممكنة لمكممة في 
 . الجممة

 يستعمؿ ىذا الصنؼ لتدقيؽ :(Syntactic Argument)الدالة النحوية  -
 : كذلؾ بتحديد المعمكمات التالية. أحد خصائص اإلطار النحكم

o  الوظييفة النحوية(Syntactic Function): فعؿ subject ،فاعؿ 

object . 

o  المرّكب النحوي(Syntactic Constituent) :مركب اسمي (NP) ،
PP،... 

 

 

 

  الوحدة النحويّت:7  الرسم البياني عدد

 

Syntactic Behaviour 

 
 

Subcategorization 

Frame 

 

 

Id 

Lexical 

Entry 
 

Subcategorization Frame 

Set 

 

 

Id 

Lexicon 

 

Syntactic 

Argument 
syntacticFunction 

syntacticConstituent  

 

Sense 

Id 

0..
* 

0..
* 

0..
* 

0..
* 

0..
* 

0..
* 

0..
* 

0..
* 

0..
* Syntactic 

Argument 
syntacticFunction 

syntacticConstituent  
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رِربَش " لفعل الوحدة النحويت :8الرسم البياني عدد   " َش
مع اإلطارات النحكية " شىًربى "يكضح ىذا الرسـ البياني كيؼ يقع ربط فعؿ 

 :الممكنة التي تخصو كىي

o VS:لىدي )فاعؿ /  فعؿ  (شىًربى الكى

o VSO:لىدي المىاءى )مفعكؿ بو / فاعؿ/  فعؿ  (شىًربى الكى

o VSPO:لىدي ًبسيٍرعىةو )مفعكؿ بو / حرؼ جر/ فاعؿ/  فعؿ  (شىًربى الكى

o ... 

 ة الدالليةوحدال 4.6

 ٔذنك ثِفزًضٛم انؼال بد اندالنٛخ الداللية بتدقيؽ معاني المداخؿرٓزى انٕحدح 

 .ٔ رنك ثزحدٚد ي بالرٓب (الترادؼ كالتضاد)ثُٛٓب 

: Lexicon 
Language="ara" 

: Syntactic Argument 

syntacticFunction= "subject" 

syntacticConstituent ="NP" 

 

 

: Syntactic 

Behaviour 

 

: Subcategorization 

Frame 

 

 

Id="VSO" 

: Syntactic Argument 

syntacticFunction= "object" 
syntacticConstituent ="NP" 

 

: Lemma 

written Form= " َف ِابَف " 

phoneticForm 

=>>shariba» 

 

: Lexical Entry 

pos="verb" 

scheme =" َف ِا َف " 

fequency = "high" 

dating= "old" 

 

…. 

: Subcategorization 

Frame 

 

 

Id="VS" 

: Subcategorization 

Frame 

 

 

Id="VSPO" 
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انظر الرسـ البياني ) طُ ٍٛ يٍ انًؼهٕيبدتحتكم الكحدة الداللية عمى 
: (9عدد
 رسث  ْرِ انؼال خ ثٍٛ يؼٍُٛٛ :(Sense Relation) دالليةال العالقة -

 .يخزه ٍٛ

، التضاد، الترادؼ:  ًٚكٍ رظُٛف ْرِ انؼال خ اندالنٛخ إنٗ ػدح  َٕاع
  -يداؿ)، جزء مف ( طالب–إنساف)، التخصيص ( إنساف–طالب )التعميـ 

 ....،( الجمعة–الخميس )، التسمسؿ الزمني (جسـ اإلنساف

 "أنتكلكجيا "بناء شبكة دالليةىذا الصنؼ مف المعمكمات يمعب دكرا ميٌما في 
 .  المعجـانطبلقا مف

معنى يعنى ىذا الصنؼ بمجاؿ  :(Subject Field)  المعرفةمجال -
 رياضيات، عمـ :الكممة الكاحدة يمكف أف تتعدد مجاالت استعماليا. الكممة

  ...، طب،النبات، لغة

 

 دالليةال لداللية الذي تعنى بالعالقةلوحدة ا مخطط ا: 9 الرسم البياني عدد
 

 

Lexical Entry 

 

Lemma 

Representai

on 

 

0..
* 

0..
* Sense 

Id  

Definition 

text  

Subject Field 
label 

1 

0..* 

0..
* 

SenseRelation 
 label 
 

0..* 

0..* 
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الخاتمة . 7
 

فٙ ْرِ اندزاسخ رطس ُب إنٗ جٕاَت ػدٚدح رًٛز انًؼ ى اإلنكزسَٔٙ ػٍ 

ثُٛب ثبنخظٕص . انًؼ ى انٕز ٙ يٍ حٛش انٓٛكهخ ٔانًحزٕٖ ٔطسق االسزؼًبل

 ي زًؼُب انر٘ ٚزحٕل ثسسػخ إنٗ ثبنُسجخ إنٗ ًْٛخ انًؼ ى اإلنكزسَٔٙ انؼسثٙ 

نقد  طجح انًؼ ى . ي زًغ انًؼسفخ؛ حٛش رهؼت فّٛ انزكُٕنٕجٛب أزا يحٕزٚب

اإلنكزسَٔٙ  ااح ػًم ال ًٚكٍ االسزغُبا ػُّ ثبنُسجخ إنٗ انكضٛس يٍ ان ئبد 

االجزًبػٛخ ٔانًُٓٛخ, ْٕٔ  رنك ح س انزأٚخ نهؼدٚد, إٌ نى َقم ن م, رطجٛقبد 

ْرِ انزطجٛقبد رسبْى ثظ خ جدٚخ فٙ إشؼبع انهغخ انؼسثٛخ . انًؼبن خ اٜنٛخ نهغخ

 رنك رطس ُب إنٗ يخزهف طسق ثُبا انًؼ ى انؼسثٙ ٔ زًُب . ٔاسزًسازْب  هغخ َب هخ

ثًٕضٕع رقٛٛس انًؼبجى اإلنكزسَٔٛخ ن ؼهٓب رخ غ إنٗ يٕاط بد انًؼبجى انحدٚضخ 

إربحخ يضم ْرِ انًؼبجى نهغخ انؼسثٛخ سٛدػى حزًب . يٍ  الل ر سثخ يخجس يٛسا م

أزْب فٙ ي زًؼُب انر٘ ٚؼٛش يُبفسخ شسسخ يٍ نغبد  جُجٛخ  ًْٓب اإلَ هٛزٚخ 

فًسؤٔنٛزُب انٕٛو  ػظى يًب  بَذ ػهّٛ ثبأليس ألٌ نهغخ  ثؼبااًا صقبفٛخ, . ٔان سَسٛخ

  .ا زظباٚخ ٔاسزسارٛ ٛخٔ
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التعليقات والمناقشات 

جامعة اإلسراء / بشير الخضرا. د- 

أشار إلى تقصير مجامع المغة العربية بتأخُّر تجربة المعجـ اإللكتركني 
أيف كصمت ىذه التجربة، كىؿ مف جيكدو بيذلت في ىذا اإلطار : العربي، كتساءؿ

لنمحؽ بركب العمـ اإللكتركني في مجاؿ المعاجـ؟ 

جامعة اإلسرء / حامد قنيبي. د- 

قاؿ إف المعجـ العربي اإللكتركني يحتاج إلى دراسة عميقة عمى شتى 
المستكيات حيث إنو كتاب يجمع بيف دفتيو ألفاظ المغة كمفرداتيا كتراكيبيا 
يضاحيا شريطة أف يرتَّتب ترتيبان معينان  . كمعالميا الحضارية بغية شرحيا كا 

كأىـ ما يجب مراعاتو في المعجـ اإللكتركني طبيعة المغة االشتقاقية التي 
تقـك عمى أساس استكماؿ الناقص مف كاقع فيـ المغة العربية كطبيعتيا االشتقاقية 

. كالقياسية

إلكتركنيان ليصؿ إلى " معجـ ألفاظ الحياة العامة"كما أشار إلى أىمية مكاءمة 
. المتكمميف بالمغة العربية لما لو مف أىمية بالغة في حضارة األمة

سرى سبع العيش . د. أ- 

في ىذا السياؽ أشارت إلى تجربة شخصية في الترجمة مستفيدة فييا مف 
د، حيث تقكـ حاليان بترجمة المعجـ الطبي  المعجـ الطبي العربي اإللكتركني المكحَّت

الداللي، كأشادت بمادة المعجـ الطبي العربي اإللكتركني إال إنو كرغـ احتكائو عمى 
نة تقريبان ينقصو الكثير مف المفردات التي  -  كلؤلسؼ–مئة كخمسيف ألؼ كممة مدكَّت

. يمبييا المنجد أحيانان 
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عبد المجيد حمادو . د. رد أ- 

. أكد أنو قدَّتـ في بحثو طريقةن لبناء معجـ عربي إلكتركني

 في جامعة صفاقس –كما أشار إلى كاقع العمؿ في ىذا المعجـ حيث انتيكا 
مف إعداد قاعدة البيانات المعجمية كالنظاـ الذم يمكِّف المعجمي مف - التكنسية

إدخاؿ كافة متطمبات المعجـ، كىذا عمؿه مضفو يحتاج إلدخاؿ بشرٌم ضخـ، 
كالدعكة مفتكحة لكؿ مف لديو مادة معجمية صحيحة متكاممة شاممة مرتبة مدركسة 

. ككاضحة المعالـ إلدخاليا كفؽ قاعدة البيانات المعدَّتة
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