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  رؤية 
علومات    مركز البحوث وتقنية ا

  آلياالتعامل معها لتوثيق اللغة العربية وتMوير 
وهو لقرآن الكريم ل ً لغةَّالله × حيث اختارها;بأهم مقدسات املسلمني العربية رتبMت اللغةا

 جـزء  التي هـي لسنة النبويةاهي لغة  و, هداية للعاملنينبيه حممد َّالوحي الذي أوحى به+الله ل
 القـرآن والـسنةَّاللـه ×ظِ, فحفـ العربية باللغة الرتاثعلوممن تب ُك× باإلضافة إىل ما,من الوحي

 من الترشذم والضياع الذي هو داء اللغـات عـىل مـدى  وحفظ اللغة العربيةللغة العربيةاب ويةالنب
خاصـية متيزهـا عـن بقيـة   ومن أجل هذا اكتسبت اللغة العربيـة,بالقرآن والسنة النبوية التاريخ

َّ وصدق+اللـه  كام حصل للغات أخرىوالضياع ن التغريامتناعها ع وهي ثباهتا, و,اللغات احلية
نا لۥ لحفظون{ بقوله ظيمالع َإنا نن نزلا ٱلكر  َُ ِ ٰ َ َ ُ َ َّ ََّ ۡ ِ ّ َ ۡ ََّ ُ ۡ   . والذكر نزل بلسان عريب مبني]٩:احلجر[ ﴾ِ

 وهلـذاMور واستيعاهبا لكـل جديـد; لنمو والتل قابليتها  العظيمةومن ميزات لغتنا العربية

افظة تقنيا وا معهالتعامل  تMويرسلم العمل على على العرب واواجبالكان من   نشرها وتعليمها وا
 »اقتضاء الرصاU املستقيم«: كتابه يف تيمية × ابنسالم شيخ اإل, يقولوالدفاع عنهـا عليها,

  :)٢٠٧صـ (
, ٌفـرض م الكتـاب والـسنةْهـَ, فإن فٌ واجبٌإن نفس اللغة من الدين, ومعرفتها فرض«
ثـم « :ثـم قـال .»لواجب إال+به فهو واجـبيتم ا×ال×اللغة العربية, وماهم َ إال+بفنامَفهُي×وال

  .»ٌهو واجب علی الكفاية×ٌهو واجب علی األعيان, ومنها ما×منها ما
Mوير التعامل مـع ا يف العرص احلديثنيْقِاملتقدمة تلع علی اجلهود التي بذلتها األمم َّواملMلت 
  آليـةالتِّحلـُخـالل ممـن  آليـا  لغاهتـاتعامل معت أصبحتجيدها قد  وصبغها بالعاملية لغاهتا

دون اللغة رغم أهنا  , ويرست التعامل معها للعاملية هذه اللغاتوصلتأ, خاصة هبذه اللغات
  .العربية بكل املقاييس
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 ال+تعـدل اللغـة لغـات  بوأ الذيهو  العاملية املعارصةالتعامل اآليل مع اللغاتوالوصول إیل 
  . كبرية  وشهرة يف هذا العرصمكانةا ًا واشتقاقًوتMور ًا وثراءًالعربية تارخي

أوصـلهم إیل العجـز يف كثـري مـن الـذي   هـو للعـرباحلـضاريالتخلـف ومن املعلـوم أن 
  ومن ذلك أهنم مل+يMوروا التعامل مع لغتهم املقدسة حاسوبيا بشكل آيل ممـا جيلـب,املجاالت

 التعامـلوير عـن تMـ  ختاذل العربمناملشتكى َّإىل+الله و, العربية اللغة األسى للغيورين علی
   :ولنا أن نردد قول املتنبي ,لغتهممع   احلاسويب

  كنقص القادرين علی التامم         عيباالناس ومل+أر يف عيوب 
 +يوفقـوا إىلمل –رغم ثراء بعض دوهلم الذي مكنهم مـن الـرصف يف وجـوه شـتى  −فالعرب 

  .لغتهم املقدسة لآلل جياد  بني علوم اللغة العربية وعلوم احلاسب إلمةءاملوا
  اللغـة العربيـةتMـوير التعامـل مـعب  ا جـاء اهـتامم ومن هن
هي ثالثة األثايف يف منظومة الثقافة يف احلضارة اإلسالمية  اللغة العربية نإحيث  , آليا وتوثيقها

بعـد جهـود   وعونـهَّفضل+الله بانْقِّفُ, وقد ووعلومهالومه والسنة النبوية وع الكريمالقرآن مع 
  احلاسويبالتعامل لتMوير  علی األمة القيام به ينبغيا ممقدر كبري حتقيقو حثيثة لسد هذه الثغرة

  . والشكرلله احلمدف , لغتنا العربيةمع
ـة اللغـة العربيـة مـدى   العربية املهتمني باللغةاملعارصين خيفى عىل أحد من×الو  أهميـة معا
اسـب ا وتMبيقاتـه بواآلي مـه تقنيـة ِّقدُ مـا+ت للغـة أفـضلمتثل املعاجلة اآلليـة; حيث اسMة ا

  . يف اللغة العربيةلباحثنيل املعلومات
 آليـا العربيـةمعاجلة اللغـة خMوات حثيثة يف  وقد خMت 

 عـىل  جـارعمـلوال −احلمـد َّولله  −  املتميزة الضخمةاللغوية  العديد من املرشوعاتفأنشأت
حددتـه , ومنهـا مـا+وانتهت منـه أنجزته ما+اتعواملرششكل دائم, ومن  با وتMويرهاسينهحت
  :وفيام ييل تفصيل ذلك, إنجازهتعمل عىل و
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ول از: القسم ا ة من مشروعات هما مت إ   :آليا  اللغة العربيةعا
لةًصرف  للغة العربيةّلل اا: أو   :ا ود
ّلغوي حاسويب  إنجاز هوو يف جمـال الـرصف  ني والدارسـني للبـاحثا أساسياًمرجعّعد ُي  ضخم ّ

ويعـد التحليـل الـرصيف اآليل للغـة أوضـح ,  عامـةبصفةّالعربية بصفة خاصة واللغة  واملعاجم
يـتجىل النامذج للمعاجلة اآللية للغة, والقاعدة التي ال+غنى عنها لبناء الربامج اللغوية اآللية التي 

Mناعي فيها الذكاء االصArtificial Intelligenceللنـصوصني كالتصحيح والتـشكيل اآلليـ  
, كام تتجىل تقنيات اللذين تم إنجازمها وتMبيقهام عىل مستوى أعامل مركز البحوث يف 

هـو جعـل اآللـة حتـاكي والذكاء االصMناعي  النMق اآليل والرتمجة اآللية, الذكاء االصMناعي يف
يF هبا من معلومات حتى تنفذ املهام بكفاءة عالية تـشبه كفـاءة البـرش هبـدف البرش فتتعلم مما حي

, وقـد أصـبحت  الذي ال+يصيب اآللةمساعدة البرش الذين قد يصيبهم التعب واإلرهاق أو امللل
تنا اليومية بكثرة سواء من خالل احلاسوب أو اهلاتف ايات الذكاء االصMناعي موجودة يف حتMبيق

  .وسيارات القيادة الذاتية وغريهاأوالMيار اآليل أعة  أو الصنااملحمول
القـرآن  كـان يف بنـاء مدونـة  اآليلذا املحلـلهلـ تفعيل وتMبيـق  أن أولَّ+الله لناتوفيق ومن 

يف   َّا وللـــه احلمـــدتـــني أنجز اللتـــ اللغويـــةالـــسنة النبويـــةمدونـــة و  اللغويـــةالكـــريم
  . ليصأتلا رادب

ّ  ّللايتميز به ×م مان أهوم   :يلي×ما للغة العربيةا
 عـىل نـدرهتاة ّعلی الـساحة املعلوماتيـّآيل  ّل رصيفّ حملّأقوى وأدق هوحيث  :القوة والدقـة 

 ّعـدُ التي تّيكروسوفت الرصيفال مّ من حملأفضل بمراحلهو و اكتامهلا وعدم اوحمدوديته
 .يف العامل اتّ الربجميِصناعة×َّمُأ
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  .يف الثانية الواحدةكلمة ومائتي  ألف) ١٢٠٠(يستMيع حتليل حيث  :السرعة الفائقة 

ل ّيحلـف: عـىل أكثـر مـن مـستوى اآليل تتم عملية التحليل يف املحلل  حيث:التنوع  التحليـل 
 .امشكولة شكال جزئيالكلمة , وا تامشكالمشكولة  الكلمةغري مشكولة, والكلمة 

لـليعMي  حيث : النتائجالتنوع   تـشكيالت وقـراءات خمتلفـة للكلمـة العربيـة   اّا
, الكلمـةيف واللواحـق الـواردة سوابق والـ ها,ساق, وكلمةالجذر ب مصحوبةالصحيحة 

 .ة للكلمةّالصيغة الرصفيا, وكذا قسم الكلم اخلاص هبو

ختلفة للكلمـةشتقا استخراجا  لـل   يربزحيث :ت ا  فلـو ختلفـة للكلمـةامل املـشتقات اا
َأسمع(أخذنا الفعل  َْ َيـسمع, أسـمع, أسـمع, :  لوجدنا أنه يعMينا املـشتقات التاليـة)َ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ ْ ُ

َيسمع, مسمع, مسمع, إسماع َ َ ُْ ِ ْ ْ ُْ  مع بياناهتـا املختلفـة مـن حيـث قـسم الكلـم واجلـذر ُِ
  .والساق والصيغة الرصفية, والسامت املختلفة

ختلفة للكلمـةسالإبراز   لـل ا حيث يربز :مات ا ّ الـسامت الـرصفية واملعجميـة بعـض ا ّ
, )اإلفـراد والتثنيـة واجلمـع(, )البناء واإلعـراب(, )التذكري والتأنيث( :كـ ّوالنحوية

ًكتابـا«نجد حتليل س »كتابا«كلمة مثال ّإلخ, فلو حللنا  )...التعريف والتنكري( َ  حيمـل »ِ
َكتابـا«, وحتليـل »منصوب, غري مضاف, منون, نكـرةمفرد, مذكر, « :سامت َ  حيمـل »ِ
 التحلـيالت ة وهكـذا بقيـ»مثنى, مذكر, مرفوع, مضاف, معـرف باإلضـافة« :سامت

, هذا فضال عن بيانات قسم الكلم واجلـذر والـصيغة الـرصفية »كتابا«الناجتة عن كلمة 
 .اخلاصة بكل حتليل

مـزات  ختلفـةقراءة ا  ا باالعتبـار ً آخـذ,بقـراءة اهلمـزات املختلفـة ا ّلـلا حيث يقـوم : ا
, )يلجئـون, يلجـؤون(, )يقـرءون, يقـرؤون (:رسـم اهلمـزة اخـتالف مـدارس  اةراعم
 ).مسؤول مسئول,(
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ستخدام التفريق ب   عاصرا عاصر وغ ا لـليقوم  حيث :ا  بالتفريق بني االستخدام  اّا
, وكـذا الكلـامت ذات  للكلـامتاملعـارصغـري واالستخدام , املعارص الشائع للكلامت

 . الكريمالقرآناخلاص بالرسم 

فردات  حصاء الدقيق  لل  يعMيحيث  : اللغة العربيةا  العربيةإحصائية ملفردات اللغة  اّا
ْمائتي ت حتى تارخيهجتاوز   . غري مكررةمشكولة  كلمة مليونوأربعن َ

  الـلااعتمـد عليهـا  تـيذور الاجلـبلغ عدد حيث  :ذور وسوق اللغة العربية يعابتسا 
لـل  املدخلة يفذوراجلقد جتاوزت و ,مائة جذرستاث عشر ألفا و :حتى تارخيه  جذور ا ّا

بلغ كام  جذرا, ة آالف وثامنامئة وواحدا وتسعنيعرش :التي بلغت »معجم تاج العروس«
لل يف عدد السوق  .)١(ساق  ألفوسبعت ئما :حتى تارخيه  اا

توى ا  لـل   قامحيث : مهما بلغ حجمهاكانز اللغويةحتليل  مدونة التأصيل (بتحليل  اا
  .إشكاالت أي  بدون وجيز يف وقت كلمة مليون ْ ومائمليارين :حتويالتي  )للغة العربية

لــلتــصريفاتكثــرة نتــائج    الكلمــة تــرصيفاتقــوم باســتيعاب  حيــث ي:للكلمــات  ا ا
,  أحـد عـشر ألـف كلمـةمـا يزيـد علـى نهامد َّوق يتولُّبعض الس تصل إىل أن التي قدالواحدة 

إىل مـا+يقـرب مـن  بـسوابقها ولواحقهـاهذه السوق  بعض وتصل ترصيفات ومشتقات
ث ألف كلمة ِيسمع« ساق انظر مثال, ث ْ   .  عىل موقع»ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِة من السوابق واللواحق وحتمل داللة رصفيـة واحـدة بحيـث إذا اقتMـع هي املفردة اللغوية جمرد: ساق الكلمة )١( ُ
مـصدر ) كتابـة: (منها جزء صارت إما+مفردة خMأ ال+تدل عىل يشء, أو أخـذت داللـة رصفيـة أخـرى, مثـال

ِجمردعىل وزن فعالة, لو اقتMعت منها التاء املربوIة صارت  فأخذت داللة رصفية جديـدة, هـي داللـة ) كتاب(ُ
 ).فعال(, وبوزن رصيف جديد هو )كتابة(دل املصدر املجرد يف االسم ب
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عاني حتديد  ختلفة  ا لـل احيث يقوم : للكلمـةا املعـاين املعجميـة املختلفـة  بتحديـد ا
, وجيـري العمـل علـی  دالليـةات مـن عالقـارتبF هبي وما+, هلالداليلاقل احل, وللكلمة

  .كادت أن تتم عىل مستوى سوق املحللو كامل هذه امليزة من ميزات املحللاست
قة ال حتديد  لل من حيث كل بع ادف والتضاد سوق ا لـل احيـث يقـوم : ال بإعMـاء  ا

علـی أيـضا , وجيري العمـل  من كلامت اللغةاملرتادفات واملتضادات املختلفة لكل كلمة
  .استكامل هذه امليزة من ميزات املحلل

لل  ّتنوع استخدامات وتMبيقات ا ل ّعدُحيث ي :للغة العربية  ا  غاية يف الدقة ًأداة ا ُلّا
  :+ييل ما تMبيقات عديدة منهاعليها يفعتمد ُي
ختلفة −١ عاجم اللغوية ا   .بناء العديد من ا
وجودة − ٢ عاجم العربية ا   .عليهاوتصويبات  على الساحة ووضع استدراكات مراجعة ا
جاع ا −٣   .علومات بسرعة ودقةاس
ايست − ٤   .سوب التعليم عن Iريق ا
تخصصة  اللغة العربية − ٥ اسوبية ا امج ا  املـدقق(: احلـرص×, عىل سـبيل املثـال البناء ال

  ). لنصوص اللغة العربيةاآليلاملشكل و , للنصوص العربيةاآليل  اإلمالئيواملصحح
بـه قـد اعتنـى , فمثل ذاكرة الشعوبُ روافد اللغة واملعرفة وي منهامُا مًرافداملعجم وملا كان 

 املعجميـة ُ, فـازدهرت الـصناعة قديم الزماناللغويون العرب من حيث املحتوى واهليكل من
  .هاُدت مدارسَّالعربية وتعد

جمتمـع «يـسمى × ماظهورو) اإلنرتنت(والشبكة العنكبوتية ومع انتشار استعامل احلاسوب 
  .متنوعة لغوية حاسوبية جديدة وٌ تMبيقاتبرزت علی الساحة »وعرص املعلومات  املعرفة
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ا عـىل ًا كبـريًاملعجم احلاسويب تMور  شهدقدو, هذه التMبيقات تعتمد يف غالبها علی املعجم
لمـستخدم لها مِّدقُمكن أن يُصعيد اهليكلة وحمتوى املداخل, وكذلك اخلدمات املتMورة التي ي

  اإلمكانات اهلائلة التي يوفرها احلاسـوب مـن Iاقـة ختـزين للمعلومـات منيف ذلكمستفيدا 
 ,قدرة عىل معاجلة البيانات متعددة الوسـائFالاملعجمية ورسعة البحث عنها واسرتجاعها, و

يف ى وأصـبحت ال+تـر,  بـرسعة فائقـةاحلديثة العربية  املعجمية ُالصناعةيسهم يف تMوير سمما 
  آلـل مبنيـة عـىلكانت  تMبيقات لغوية حاسوبية دقيقة إال+إذا املتقدمة  يف الدولهذا العرص

  . دقة عاليةيوي ذق
لـل  إنـشاءيف  ومن هنـا كانـت قناعـة   ,للغـة العربيـة اا

 يـةبللغـة العرتوثـق ا جليلـة توثيقيـة أعـامل بنى عليهـاُتسـ التـيساسية األ قاعدةال نهإحيث 
 مـستوى  يف ومعـارصةتـضعها تقنيـا  العربيـةللغة اخلدمة برامج وحمركات بحثضافة إىل باإل

  . احليةيةالعاملاللغات  مقدمة
                      : للغة العربيةبيانات معجميةقاعدة  بناء − ثانيا 
ِّهي جمموعة من البيانات املنظمة توفر سهولة و هـذه القاعـدة  ُّعدُت, واالستعادةاالستعالم وَّ

ُهي بمثابة الركيزة األساسية التي يعتمد و, املحلل اآليلإحدى الركائز التي يبنى عليها برنامج 
  . آلياعاجلة اللغة العربية ملعليها يف بناء أي برنامج 

  :)١(الكلمات العربيةجامع  بناء − ثالثا 
 Lexical Semantic العالقـات اللغويـةشـبكة مـنهيكل معـريف ضـخم عبـارة عـن  وهو

Relations ة والداللية والنحوية واملعجمية الرصفي.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .Arabic Word Netوهو ما+يMلق عليه يف الغرب شبكة الكلامت العربية   )١(



 

 ١٤

  

عد بيانـات معجميـة تـتالحم عنارصهـا  قواتكون مني أن  العربيةالكلماتجامع يف  واألصل 
  . خمتلفة لغويةعالقاتباستخدام 

وقد سعى فريق بحثي يف جامعات برينستون وبرشلونة ومانشسرت إىل بناء شبكة للكلـامت 
إال+أن العمل توقف نتيجـة  العربية عىل غرار شبكة كلامت برينستون لكلامت اللغة اإلنجليزية

 التـي عملـوا عليهـا يبلغ عدد كلامت شبكة الكلامت العربيةنقص املوارد املتاحة للفريق, ومل+
 عربية باملفهوم الدقيق بل كانـت ترمجـة تلك الشبكةكلامت ومل+تكن  كلمة, )١٧٥٦١(سوى 

من جمامع اللغة  ٌّأي, ومل+يتصد للقيام هبذا العمل  كلامت برينستونشبكةكلامت أجزاء لبعض 
  .)١(ربيةالعربية أو كليات ومعاهد تدريس اللغة الع

َّ بعون+الله  الضخم فقامت اللغويهذا املرشوعالدخول يف   عىل عاتقهاقد أخذت 
 من قواعـد بيانـات متلكهام ب و, واملربجمنيواملMورين  من اللغويني مؤهلفريق من  بام لدهياثم

 تمـائت وسـ : جتاوزت كلامتـهالتي كلامت اللغة العربيةل هذا اجلامعببناء خمتلفة للغة العربية 
 .غ مكررةومشكولة مليون كلمة 

  :ساعد علىي  كلمات اللغة العربية  أنهجامعوتكمن أهمية 
 وا أرُ علـی الـشبكة العنكبوتيـة سـواء كـان حـتنمية املحتوى اإللكرتوين للغة العربيـة 
   .)٢(اًنَّخزُم

  .تMوير حمركات البحث العربية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .َّاملعتز بالله السعيد . تأليف د»علم اللغة والتقنيات املعارصة«كتاب انظر ) ١(

 املحتـوى واالسـتفادة منـه,نـسخ   مـع إمكانيـة,ع املقصود باحلر هو ما+يمكن االستفادة منه عن Iريق االIال)٢(
 . دون إتاحة عملية النسخيمكن من االIالع عليه واالستفادة منه  فقFهو ما+ واملخزن



 

 ١٥

  

  .جما اللغة واملع ميداين للبحث والتMوير يفإجياد مورد لغوي وأداة 
 بـام حتويـه مـن املعـاين والعالقـات الدالليـة بـني لتMوير صناعة املعاجم وسائل جيادإ 

  .املفردات
 مدونة التأصيل للغة العربيةو وأدواته املتفرعة عنه  املحلل اآليلبالتكامل بني املسامهة 

  .للغة العربيةيف صناعة املعجم التارخيي املنشود 
 تMبيقـات الـذكاء االصـMناعي ومعاجلـة  جمـاالتيف إجياد أداة فعالة للبحث والتMـوير 

  .اللغات الMبيعية, والويب الداليل الذي يMلق عليه األنMولوجيا
 )١( للكلامت العربية يفـتح الMريـق أمـام بنـاء أنMولوجيـاجامع معياريوجود وذلك ألن 

  .)٢( وهو مرشوع Iموح,لعربيةمعرفية عربية كاملة للغة ا

صحح ابناء برنامج ا − رابعا   :للنصوص العربية دقق وا

وهو برنامج يقف علی األخMاء اإلمالئية داخل النصوص العربية ويقوم بتصويبها بـشكل 
ف علی األخMـاء املتعلقـة بـالكلامت املـشكولة بنيـة  كام أنه يق,)بأسامئهم: بأسامؤهم( آيل

 الناسـخة »أن«كام لو  دخلت ف علی األخMاء النحوية املتعلقة بالرسم اإلمالئي وإعرابا, ويق
وفوق هذا يقف علی الكلمة  ,...)أن املسلمون (: عىل سبيل املثال,عىل كلمة مرفوعة بالواو

َّلله , و هذا الربنامجزانجتم إوقد  الصحيحة لغويا, ولكنها خMأ يف سياقها ويقوم بتصويبها
  . بشكل مستمروحتسينهيره تMوويتم  ,احلمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيكل معريف يتكون من خالل الرتابF بني الشبكات الداللية للكلامت فيربز مفـاهيم خمتلفـة  جيا هيلواألنMو  )١(
 .تعMي شكال من أشكال التمثيل املعريف

 . بترصف,َّاملعتز بالله السعيد . تأليف د»علم اللغة والتقنيات املعارصة« نقال عن كتاب )٢(



 

 ١٦

  

شكل − خامسا   : للنصوص العربية ابناء برنامج ا

بحيث يستMيع التعامـل مـع مجيـع  برنامج يقوم بتشكيل النصوص العربية بشكل آيلوهو 
لنصوص اللغة  مرضيةدرجة دقته إىل   ووصلتوقد أنجز  ,النصوص العربية ملختلف الفنون

 ةثامنيـ%) ٩٨(نـصوص احلـديث النبـوي ل  دقـة املـشكل بيـنام بلغـت,العربية حتى تارخيه
  .َّولله احلمد وتسعني يف املائة

  .أكرب نتائج ذات دقة يعMيل برنامج املشكل اآليلتMوير   استكاملوالعمل جار علی
   : اللغويةالقرآن الكريم مدونة بناء − سادسا 

كـريم, وبنـاء حمـرك  القـرآن الوصفك اللبس الرصيف والداليل لنـصتم فيها هي قاعدة بيانات 
 , وعىل مـستوى رقـم اآليـة داخـل الـسورة,مستوى رقم السورةعىل : مستويات عدة عىل  آيلبحث

 وعـىل مـستوى الـصيغة , وعىل مستوى قـسم الكلـم,وعىل مستوى الكلمة, وعىل مستوى املعنى
مدونة «ُ, مما يمكن أن يMلق عليه مسمى  وعىل مستوى املشتقات, وعىل مستوى املوضوع,الرصفية

, ومن خالل هذه املدونة نستMيع استخراج إحصاءات ومعلومـات خمتلفـة »القرآن الكريم اللغوية
 إلبـالغ َّكمعرفة اجلذور ومـشتقاهتا التـي اختارهـا+اللـه , سواء عىل مستوى النص القرآين كامال

 ستوى السورة الواحدة لعـدد اجلـذور املـستخدمة, أو عىل م من خالل القرآن الكريمرسالته للعاملني
 عدد أقسام الكلم والصيغ الرصفية, وعدد اسـتخدام الفعـل املـضارع أو املـايض  معرفة, وكذافيها

ختلو من ملحة إعجـاز لـدى ×ًمعلوما أو جمهواًل أو فعل األمر, وغري ذلك كثري من اإلحصاءات التي ال
  وجيري العمل علی البلوغ هبا إىل,َّ إصدارها األويل ولله احلمدوقد تم الفراغ منها يف, املتدبرين فيها

   .تقاناالستيعاب الكامل واإلمن  درجة أعىل



 

 ١٧

  

  :مدونة السنة النبوية اللغوية بناء − سابعا 
 وبنـاء , احلديث النبـويوصفك اللبس الرصيف والداليل لنصيتم فيها  وهي قاعدة بيانات

ّعدة عىل   آيلحمرك بحث كـامال, أو عـىل مـستوى  ديث احلمستوى عىل :ما+هو مستويات منهاِ
 مستوى قـسم وعىلأ ,وعىل مستوى املعنىأ , الكلمة مستوىوعىلفقF, أاملتن فقF, أو السند 

, ممـا وعىل مستوى املوضوعأ املشتقات, وعىل مستوىأوعىل مستوى الصيغة الرصفية أ ,الكلم
  .»ويةمدونة السنة النبوية اللغ« :سمىُم يمكن أن يMلق عليه

 خمتلفة سواء عىل مـستوى استخراج إحصاءات ومعلوماتومن خالل هذه املدونة نستMيع 
  َّهـدى+اللـه رسـوله   اجلـذور ومـشتقاهتا التـي كمعرفةكلهااحلديث النبوي   كتبنصوص

  أو عىل مـستوىعىل مستوى كتاب واحد من كتب السنةأو , رسالته للعاملنيل تبليغاالختيارها 
  .عدة كتب

 والـصيغ الـرصفية, وعـدد  عدد أقسام الكلمتبيانومن خالل هذه املدونة نستMيع كذلك  
ًاستخدام الفعل املضارع أو املايض معلومـا أو جمهـوال+أو فعـل األمـر, وغـري ذلـك كثـري مـن 

 وقد تم الفراغ منها يف إصدارها األويل املتدبرينختلو من ملحة إعجاز لدى ×اإلحصاءات التي ال
    .تقانا إىل درجة االستيعاب الكامل واإلَّولله احلمد وجيري العمل علی البلوغ هب

   :مدونة الشعر العربي اللغويةبناء  –ثامنا 
دون   مـا مـن الـشعر تـشملبيـت حتوي قرابة مليـونني ومـائتي ألـفوهي قاعدة بيانات 

بيـت مـن أبيـات كـل َمعـزوا  من شعر منذ العرص اجلاهيل حتی العرص احلديث, وصل إليناو
بيان تاريخ وفاة الشاعر, وكذا تصنيف تلك القـصيدة أو غريهـا مـن مع الشعر فيها إىل قائله, 

ِحيث الغرض الشعري والبحر الشعري التي نسجت عىل منوالـه فـك اللـبس تـم فيهـا , وقـد ُ



 

 ١٨

  

  آيلبنـاء حمـرك بحـثكام تم  ,الداليل ميع أبيات الشعر وجار العمل عىل فك اللبس جلالرصيف
وعـىل مـستوى أو اسـم الـشاعر,  اسم القـصيدةمستوى  عىل:مستويات عدة منهاعىل يبحث 

 وعـىل مـستوى الـصيغة ,, وعىل مستوى قسم الكلم أو الرتكيبوعىل مستوى الكلمةالبيت, 
  . وهكذا وعىل مستوى املشتقات,الرصفية

دونة  ل هذه ا   :نستMيع استخراجالشعرية ومن خ
  لعـدد اجلـذور املـستخدمة سـواء عـىل مـستوى املدونـة إحصاءات ومعلومات خمتلفـة

أو وفقـا للرتتيـب التـارخيي  تارخييـا الشعرية كلها أوعىل مستوى كل فرتة زمنية حمـددة
 ., أو عىل مستوى شعر شاعر معني أو عىل مستوى القصيدة الواحدةلورود الكلمة

  املوجودة يف املدونةالرصفية والصيغ عدد أقسام الكلممعرفة . 
 الفعل املضارع أو املايض معلوما أو جمهواًل أو فعل األمر استخدام مراتعددة معرف ً. 
  ور الرصيفMرأ عىل مفردات اللغة أو نصوصهاوالداليلإمكانية رصد التI الذي . 

  .وقد تم بفضل إنجاز هذه املدونة وجيري العمل عىل تدقيقها وحتسينها
 :التأصيل للغة العربية مدونةبناء  − تاسعا 

جمموعة ضخمة مهيكلة من النـصوص اللغويـة العربيـة الكاملـة املكتوبـة   عبارة عنوهي
  ., وتتمتع بمحرك بحث عايل الكفاءة وواسع اإلمكانياتاملحوسبة

دونةهذه ختيار نصوص التخMيF العلمي والتنفيذ  وقد روعي    : ما يليا
ی التنـوع َراعـُي, فللغة العربيـةلة لقMاع إقليمي كبري من الدول الناIقة باِّمثُأن تكون م −١

 النصوص من معظم البلـدان العربيـة إن مل+يكـن بحيث يتم اختياراملكاين أو اجلغرايف, 
ٌّ املكتوب عريبَّأمكن ذلك Iاملا أن النص×العربية ماكلها, ومن غري الدول  َ.  



 

 ١٩

  

يف مـة والقدي أنامU استخدام اللغة العربية املعارصة −بشكل حقيقي وواقعي −  أن متثل−٢
اب ّتـُتكـون النـصوص لكبحيـث ع األسـلويب ُّراعى فيهـا التنـوُي, فأنحاء العامل+العريب
 .ومؤلفني خمتلفني

بداية من أقدم النصوص العربية املكتوبـة يف العـرص يف حمتواها  التنوع التارخييأن متثل   −٣
 .اجلاهيل حتی العرص احلديث

الـرشعية مـن قـرآن  فيهـا النـصوص رتوافتبحيث لنصوص ل التنوع املوضوعيأن متثل  −٤
ــة مــن شــعر وســنة و ــر,النــصوص األدبي ــة واملــصMلحاتونث ــة, الMبي  , والقانوني
  ., وغريهاوالزراعية

 . فئات النصوص وحمتواهامن حيث ًةتنوعمُاملدونة أن تكون  −٥

ِ أن حتوي املدونة املعلومات اخلاصة بالنـصوص −٦ َاملدخلـةُ ْ  ونـوع الـنص, ,املـصدر مثـل ُ
 .وء النص, واسم املؤلف, وتاريخ وفاتهخ نشوتاري

الMب, واهلندسة, والكيمياء, والفيزيـاء, :  أن تغMي املدونة مصMلحات العلوم احلديثة− ٧
  .وغريها

والعمـل جـار   ومـائتي مرجـعا إدخال ثالثـة وعـرشين ألفـ َّ وقد يرس+الله −٨
  .للوصول باملراجع خلمسني ألف مرجع

  :دونة التأصيل للغة العربية إنشاء مفاهدومن أ
  دونة رصد ووصف لتفيد يف  :ً والباحث اللغوي خاصـةً للباحث عامةاغويُ لاًوردَمأن تكون ا

َالتMورات التي Iرأت علی   مـن خـالل االسـتخدام  وداللـةاً رصفـ العربيـةالكلمةَ
 . اللغة العربيةلكلامتوالتارخيي الواقعي 



 

 ٢٠

  

 ستفادة من دونة  بن ا يا عجم التـار لفـاظاء ا ي  الـسياقاملعجـمبنـاء و   للغـة العربيـة 
 واملعـاجم متعـددة اللغـات, وكـذا املعـاجم املبنيـة عـىل نظريـة املعاجم املتخصـصةو

 معرفـة مـدى شـيوع ُ يمكـنفمن خالل هذه املدونةالواقعي للغة العربية, االستعامل 
ومعرفة تMورها الـرصيف والـداليل استخدام الكلمة, ومعرفة املعاين املختلفة للكلمة, 

  .عرب تاريخ استخدامها
وبلغت كلامهتا مليـارين  َّله من إنجاز هذه املدونة بصيغة مرضيةوقد تم الفراغ بحمد+ال

تم ربMهـا  قد و,ومن املخFM له أن تبلغ كلامهتا ثالثة مليارات كلمة ,ومائتي مليون كلمة
  .نصوصها حتسينها وجتويد وجيري العمل عىل ,للغة العربية باملحلل اآليل

دونة  هذها تسعى دار التأصيل لتنفيذه و   :صيغتها النهائية هوب ا
 بحيث يتم اختيار التحليل الـرصيف ا رصفي حتليال حمللةون كل كلامت املدونةأن تك 

  .فيه الواردة املناسب للكلمة داخل السياق
  ني املوقع اإلعـرايب لكـل كلمـة يب نحويا بحيث حتليالحمللةأن تكون كلامت املدونة 

  .فيهداخل السياق الواردة 

 بحيث يتم اختيار املعنی املناسـبّ حتليال دالليا أن تكون الكلمة داخل املدونة حمللة 
  .السياقللكلمة داخل 

 الكلمـة الواحـدة, أو جـزء مـن الكلمـة, أو :يمكن البحث يف املدونة عىل مستوىوهذا 
أو غري مشكولة, والصيغة الرصفية, واجلذر, وقسم الكلـم, الرتكيب, وكذا الكلمة مشكولة 

  .والساق, والكلمة ومشتقاهتا, والكلمة وترصيفاهتا



 

 ٢١

  

ازه: القسم الثاني ة من مشروعات ما تMمح دار التأصيل    :آليا اللغة العربية معا
 هنـاك ,ها والتي سبق ذكر,ا إضافة إیل املرشوعات الضخمة املتميزة التي أنجزهت

  التخMيFيفوقMعت , مستقبال  تنفيذها يف الرشوعيف  ختFM مرشوعات أخرى قوية
  : منها, وَّإلنجازها بعون+اللهوتMمح  , البأس بهاًشوI لبعضها

مي اللغوية مدونة الفقه ابناء − ١   :س
يف فـك اللـبس الـرصيـتم فيهـا  ,سـالميبيانات متخصصة يف ألفاظ الفقه اإلوهي قاعدة 
ّعـدة مـستوياتعىل   آيل, وبناء حمرك بحثيسالم اإلفقه الوصوالداليل لنص  ا عليهـIلـقأ, ِ

مي اللغويـة افقهمدونة ال« :سمىُم ومن خالل هذه املدونة نستMيع استخراج إحـصاءات  ,»س
  .خمتلفة وأحكام وتصنيفاتومعلومات 

رمز  − ٢   :ابناء برنامج ا
يب يقوم بعملية فك اللبس الـرصيف والـداليل آليـا بعـدما+يـتم املرمز اآليل هو برنامج حاسو

مدونـة التأصـيل للغـة نـصوص ل) فك اللبس الـرصيف والـداليلب ( يعنىتعليمه من خالل ترميز
يف فـك لـبس أي نـصوص   اآليل املرمـز برنامجتم االستفادة منست وعريبأو أي نص  ,العربية

  .ها فينصوصال  قابلة لزيادةاملدونة نإ حيث ,جديدة يتم إضافتها للمدونة اللغوية
 :ا قارئ أو الناIقبناء برنامج ال − ٣

 العربيـة بـشكل آيل, لغـةالأي لفظـة مـن ألفـاظ  يقوم بقـراءةمن املفرتض أن برنامج وهو 
َيعتمد يف بنائه عىل برنامج املشكل اآليل, ويمكن أن يوضـع ذلـك الربنـامجوس  عنـد إنجـازه ُ

 عىل غري الناIقني باللغة العربية تعلم نMق  بحيث ييرسلكرتونيةاإل م مع مجيع املعاجوتMبيقه 
  .ولغري العرب إفادة للمكفوفني  الربنامجهلذاوستكون وقراءهتا ألفاظ اللغة العربية 



 

 ٢٢

  

عجم السياقي − ٤  : للغة العربيةبناء ا

 قة الكتابةIريوصائص الرصفية والنحوية, وي فيه املفردة علی اخلتمعجم حت املعجم السياقي هو
 فهـو كـاملعجم املعاين املختلفة مع أمثلة وشـواهد ملختلـف االسـتعامالتو, )ئياإلمالالشكل (

التقليدي الذي يضم مفردات اللغة مقرونة بمعانيها, ولكنه يزيد عليه بأنه يذكر املفردة بمعناها 
  .املMلوب, إضافة لشواهد من نصوص خمتلفة تتضمن هذه الكلمة بمعانيها املختلفة

ساهمة   − ٥ يا عجم التار  :لغة العربيةال لفاظ بناء ا

ًهورها تارخييا حتی العرص احلايل ذاكرا معاين الكلمـة املفردة منذ ظ الكلمةهو معجم يتتبع و
 وكذا اسـتعامهلا أو عـدم ,أ عليها من تMور رصيف وداليلَرIَ×ًاملختلفة حسب سياقها, راصدا ما

 ومل+, مائـة عـام ما+يقـاربمنذ جممع اللغة العربية يف القاهرة من أجله َسِّسُوهو ما+أ, استعامهلا
  .العتبارات عدةو يتمكن من إنجازه أو البدء به لضخامته

  األدوات الالزمة أهممتتلك  من خالل   فإنَّوبفضل من+الله
  : وأمهها التارخيياملعجم هذانجاز إل

 لـةللغة العربية ا لفاظّ لل اا  الذي يشتمل عـىل كـل مفـردة مـن :ًصـرفا ود
, وقـد مفردات اللغة مزودة ببياناهتا الرصفية ومعانيها املختلفة القديمة واحلديثـة

 . تفاصيله فيام سبقتذكر

 العامة للغـة نصوصللوهي قاعدة معلومات تفاعلية  : دار التأصيل للغة العربيةمدونة 
للغة العربية  املفردة الكلامت عىل تMور من خالهلا إجياد الشواهد يمكن يالعربية الت
  رصد التMور التارخيي دالليا ورصفيـاسهل علی املتخصصنيي مما تارخييا,ومعانيها 

  .ومعرفة التMورات التي مرت هبا مفردات اللغة العربية حتى هذا العرص

  صحح ا دقق وا  .لفاظ اللغة العربيةا
  لفاظا   . اللغة العربيةشكل ا 



 

 ٢٣

  

تخصصة − ٦ عاجم ا  :بناء ا

  :ختصصات لغوية منهابناء معاجم يف القيام ب
  .معجم غريب ألفاظ القرآن الكريم 
  .معجم غريب ألفاظ احلديث 
  .اجلرح والتعديلتارخيي أللفاظ املعجم ال 

   .ىلبصيغتها األو هذه املعاجم  إنجازَّوقد تم بحمد+الله
  :َّ بعون+الله عىل معاجم أخرى منها مستقبالوسيتم العمل

  .معجم املرتادفات واملتضادات 
  .ومعجم التعبريات االصMالحية 

  . االستفادة من لغتنا العربيةزيدالتي ت املتخصصة غريها من املعاجم وصوال+إىل
كثر تداولجم ابناء مع −  ٧   :تويات عدةللغة العربية على مسا  لكلمات ا
ا باملرحلـة املتوسـMة والثانويـة وكـذا املرحلـة اجلامعيـة ًتبدأ مـن املرحلـة االبتدائيـة مـرور 

  . وغري ذلكوالكلامت الشائعة يف الصحافة
 : إنشاء معاجم متعددة اللغات− ٨

باإلضـافة إىل ترمجاهتـا املختلفـة إیل احليـة مفـردات اللغـة العربيـة أهم  حتويوهي معاجم 
 اللغة العربية عىل نرش تساعدالتي تعددة اللغات املاملعاجم باإلضافة إیل , ملية احلية العااللغات

 علـی الـدين اإلسـالمي ومنتجـات االIـالعبـالتبع عامليا, و عليها  والتعرفوالتعامل معها
 .سالميةاحلضارة اإل



 

 ٢٤

  

ء والالصرف كل من  لتعليم رامجبناء ب − ٩ م   :تبة عليهاتدريبات التMبيقية اوالنحو وا
لل اسيمكن  بنـاء بـرامج املتخصصني مـن  مدونة التأصيل للغة العربيةقرينته و للغة العربية ا

ول والرسـوم اهـا علـی اجلـدايف حمتوهذه الربامج ها, وتعتمد تعليمية حاسوبية يتفاعل الMالب مع
 راعى يفُيسـول الMالـب, تها يف عقـيثبتساعد عىل توصيل املعلومة وُذات الدالالت املختلفة التي ت

ومعانيهـا وكـذا  املفـردات اللغويـةعـدد  من حيث تتناسب مع مجيع األعامر هذه الربامج أن إنشاء
, وال+خيفـى عـىل  عليهـاونقبلُ ويجذب الMالب إىل تعلم اللغة وإتقاهناأساليبها الكتابية, وهبذا ين

  .ةي التعليمملياتانة بالتقنيات احلديثة يف العأحد يف هذا العرص أمهية االستع
  : برامج تعليم اللغة العربية لغ الناIق بها بناء − ١٠

لل اسيمكن   برامج بناء املتخصصني من مدونة التأصيل للغة العربيـة وقرينته  للغة العربيةا
العربية مـع الـربامج التعليميـة  اللغة الذي ال+يعرف الMالب معهاتعليمية حاسوبية يتفاعل 

 بـني املـسلمني العربيـةاللغـة ساعد عىل نرش ُ يمماا, Mًقُ ونًوإتقاهنا كتابةم اللغة ُّتعلوصوال+إىل 
  .وغريهم

صـوال+و +أمثلة لكيفية تMوير التعامل مع لغتنا العربية اخلالـدةا ليس إالًكر سابقُذ×هذا, وما
  .إنزاهلا منزلتها التي تليق هبا يف هذا العرصإىل 

لل   إنشاء وهبذا يتبني أن وما+يتـبعهام مـن  مدونة التأصيل للغة العربيـة وقرينته ا للغة العربيةا
تخصصة  القرآن والسنة النبويـةبية اللغة العردونات باإلضافةأدوات   اللغـة ترمجة ألفـاظو  والـشعر ا

  خMـواتكـل ذلـك يعـد ,وغريهـا عامليـة للغة اإلنجليزيـة وغريهـا مـن اللغـات الالعربية احلية
 وحرص مفرداهتا وتوثيقهـا,  آليالتسهيل التعامل مع اللغة العربية  ة ونقلة حضارية نوعيةسرتاتيجيإ

ىل حـد  احلـضارة املعـارصة املعتمـدة لتMـورات ً ومواكبةً وجعلها معارصة,اليَوُوتسجيل توثيقها د
  .املعارصة العاملية اللغات سببت انتشار وتMورالتي احلاسوبية  علی الربامجكبري



 

 ٢٥

  

  واملؤسـسات واجلامعـاتاهليئـاتالـدول و جهـود أن تتوجه إليه ينبغيمما هو  كل هذاو
واالهتامم من الذين حيظى بالعناية أن و وأفراد الباحثني املتخصصني باللغة العربية وعلومها

  . وعيا وعلام ومكانة وماالهلم َّالله مكن+
 وتوثيقهـاوتيـسريها آليا  عربيةلتعامل مع لغتنا التMوير ل َّر+الله لنا إمتام ما+نصبو إليه منّيس

  .ووضعها يف مكاهنا احلضاري املعارص
  . وله احلمد والشكر والسداد ومنه العونَّالله التوفيقوب
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