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 ميحرلا نمحرلا رهلا مسب

 الصناعة املعجمية  فـيالرقمية تأثري الثورة 

 امللخصـــ أ

إجيابًا وسلبًا، وأن  اللغة العربية فـيبإملامة عامة عن تأثري التقنية بدأ البحث  

 .هذا التأثري جبانبيه حباجة إىل دعم لإلجيابيات ومعاجلة للسلبيات، محايًة للغة العربية

 :إىل التالي تأثري الثورة الرقمية على الصناعة املعجميةف نَّوَص 

خدمة املعجمات العربية بتحميلها مصورة عن النسخ الورقية على الشبكة ــ 5

 .العنكبوتية

عة من املعجمات معجمات حموسبة للمسائل واملعاني اللغوية جممَّ صناعة-9

 .العربية

 .حتاكي جمامع اللغة العربية العاملية جمامع لغوية على الشبكة إنشاء-4

 املعجمية على الشبكة، مع مناذج منها، ببعض املواقعتعريفًا البحث وقّدم  

مع على الشبكة امع اللغوية وهي على سبيل املثال ال االستقصاء، وكذلك وصفًا للمج

وختم مبلحوظات عن الصناعة املعجمية على الشبكة  ،أمثلة من إنتاجها وقراراتها

 . ثم بالتوصياتالعاملية 
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 ب ــ البحث 

 :إملامة عامة عن تأثري التقنية فـي اللغة العربية

 فـيشهدت السنوات األخرية ثورة رقمية سرَّعت الوصول للمعلومات بأقل جهد،  

استخدام التقنية والوسائط ومن ذلك  كثري من مناحي احلياة، فـي ،أقصر وقت

تأثرًا ( إجيابًا وسلبًا)اللغة العربية، وتأثرت اللغة العربية بذلك  فـيالتفاعلية ة ليـالتواص

تعليم اللغة  فـيواضحًا، وبدا أن هذا التحّول يكاد أن ُيقصي األساليب املتوارثة 

 .اسرتجاع املعلومات من مصادرها فـيتدوين علومها و فـيالعربية، و

تعليمًا، وتأليفًا، ورصدًا للمعلومات، : قد تأثرت اللغة العربية بوسائل التقنيةل 

حبروف إجنليزية تتخللها أرقام بديلة لبعض احلروف  واسرتجاعًا هلا، وكتابة حلروفها

إيصال  فـيوال ينكر أن التقنية خدمت اللغة العربية  ، وصناعة ملعجماتها،العربية

شتى أصقاع العامل من  فـيأقصر وقت  فـييسر طريق علومها للعرب وغري العرب بأ

ها خري كثري خلدمة اللغة إذا فـيخالل الوسائل التقنية دون أن يرحلوا إليها، فالتقنية 

ها خطر عظيم إذا ُترك هذا السيل اجلارف دون أن فـيسخرت تلك الوسائل خلدمتها، و

جانب التقنية قدرة أبناء  فـي ومن أهم التحديات،خدمة اللغة فـي ه مبا يصّبيوجَّ

خدمة اللغة العربية ومعاجلة سلبياتها حلماية  فـيالعربية على االستفادة من إجيابياتها 

 .اللغة

اللغة العربية جمال واسع ال ميكن تناوله  فـيالتقنية  تأثري فـيوجمال البحث  

 ـيفحبث واحد، بل كل موضوع حيتاج لبحث، فالتقنية خدمت اللغة العربية  فـي

علوم اللغة من حنو  فـيجمال التعليم للكبار والصغار، وللناطقني بها وغري الناطقني، و

مواقع و اخلدمة املعجمية والرتمجة، فـيب، ووصرف وإمالء وخط وَعروض وأد

الشبكة، ومنها ما  فـيه من يكتب فـيمنها ما هو لتصحيح ما يقع  :لتدقيق اللغويا

ية، ومنها ما يقوم به أفراد خلدمة اللغة العربية، هو لتصحيح الكتب والرسائل العلم

 .ومنها ما يتقاضى أصحابه أجورًا مقابل التصحيح

يدخل الكلمة أو املوضوع  اللغة العربية أن فـيالباحث عن معلومة  فـيويك 

الذي يبحث عنه عرب حمّركات البحث ليجد أمامه كمًّا غزيرًا من املعلومات خالل 

وقت وجيز، وهي خدمة سريعة وشاملة ال تتوافر إال من خالل التقنية، وقد حتتاج أليام 

 .وشهور خارج التقنية
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د يبدو ضعيفًا شكل عام ــ على الشبكة العنكبوتية قبــ  فـيإن احملتوى املعر 

، (5)%4الرقمي العربي على الشبكة  فـيإذ نسبة احملتوى املعر ؛بالنسبة للغات األخرى

يّسر الوصول إىل املعلومة أو فقد  ،ليس بالقليلخدمة اللغة العربية وعلومها  فـيلكنه 

فـي الكتب و ،تطبيقات األجهزة الذكية، ومواقع الشبكة فـي ظهر ذلكوتعلمها، 

، والكتب الصوتية، وشبكات التواصل االجتماعي، والقلم الناطق، لكرتونيةاإل

، وكلها (YouTube) واملكتبات الرقمية، واملنصات التعليمية، ومقاطع يوتيوب

سلبيات حتتاج قدمت خدمة للغة العربية، وتلك إجيابية، لكن يوجد إىل جوار ذلك 

 :منها، وأهمها إىل محاية اللغة

  يصل األمر أحيانًا لتعصب كل جمتمع للهجتهقد والعامية،الكتابة باللهجات. 

  لإلعراض عن الكتابة بالقلم مع تيسر احلاسوبالعربي ضعف اخلط. 

  لألخطاء اإلمالئية واللغوية، وقد يقع ذلك من ( والفاضح)االنتشار الكثري

 .محلة مؤهالت عليا

  احلروف وهو انتشار كتابة الكلمات العربية بأحرف أجنبية واستحداث بعض

 .ما اشتهر بلغة العربيزي

 للعربية فـنيالرتمجة أو الدبلجة باللهجات العامية، وخباصة من غري العار 

 .وقواعدها، وأحيانًا تكون ألفاظًا مبتذلة

  استخدام الشركات واملؤسسات وأحيانا الدوائر احلكومية للغات األجنبية

 .كرتونيلالربيد اإلخماطباتها عرب  فـيبداًل من العربية 

  ف"بــ " فـي"و " ع"بـ " على"اختصار بعض الكلمات حبروف مثل اختصار." 

 هذا التأثري جبانبيهاللغة العربية إجيابًا وسلبًا، و فـيهذه إملامة عامة عن تأثري التقنية 

 .حباجة إىل دعم اإلجيابيات ومعاجلة السلبيات محاية للغة العربية

جمية خدمة ُجّلى؛ إذ يّسرت وصوهلا للناس، املع الصناعَة لقد خدمت التقنيُة 

ة، ومل يعد تيووصول الناس إليها بوجود أكثر املعجمات على الشبكة العنكبو

القارئ حباجة إىل وجود معجمات ورقية كبرية كلسان العرب وتاج العروس وحنوهما 

فضاًل عن سهولة الوصول إىل الكلمة ظل ضيق مساحات املنازل، فـيمنزله  فـي

ت، ليجد معناها قد أنثال أمامه ليس من معجم واحد بل من عدة معجما بلمسة

أي مكان  فـيلكرتوني بل من خالل هاتفه اجلّوال ويستطيع ذلك من خالل جهازه اإل
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معجمه كأن  فـيه، وقد ال حيتاج إىل الطريقة اليت سلكها املؤلف فـييكون موجودًا 

ه أن يدخل فـيروف اهلجائية بل يكيكون البحث على األبواب والفصول أو ترتيب احل

  .حروف الكلمة املطلوبة

إىل  تصنيف ما قدمته الشبكة العنكبوتية إىل الصناعة املعجميةوميكن  

 :التالي

مصورة من  على الشبكة بتحميلها( قدميها وحديثها)العربية  خدمة املعجماتــ 5

من معجم املعجم الواحد منفردًا أم جتميع أكثر  أكان، سواء النسخ الورقية

 . موقع واحد فـي

من عدة  املسائل أو املعانيبعض املعجميني بتجميع من  صناعة معجمات حموسبةــ 9

هذا التجميع املعجميني السابقني  فـيمقلدين مكان واحد،  فـيمعجمات 

 .، مع اختالف الوسيلةكابن فارس وابن منظور وغريهما

 .القائمة حتاكي جمامع اللغة العربية جمامع لغوية على الشبكة إنشاءــ 4

 :خدمة املعجمات اللغوية فـيأواًل ــ 

أكثر معجمات اللغة العربية حممَّل على الشبكة العنكبوتية بصورته  

، أكثر من موقع أو تطبيق فـيأي معجم  االطالع علىباحث الورقية، وميكن ألي 

فما عليه إال إدخال اسم املعجم أو غريه الرجوع للمعجم الوسيط  باحثو أراد لف

 حتميل املعجم كاماًل، وميكن له برنامج تطبيقات وأوسيجده على أكثر من موقع 

، كبريها معجمات اللغة العربية قدميها وحديثهاعلى جهازه اخلاص وذلك ألكثر 

 .ريهاكلسان العرب، وتاج العروس، والقاموس احمليط وغ وصغريها،
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 واملواقع املعجمية كثرية وخنتار منها ــ على سبيل املثال ــ املواقع التالية 

 :لشهرتها

  http://www.baheth.info "الباحث العربي"موقع ــ 5

 

وية العربية، غهم القواميس اللمخسة من أ فـيالبحث يقدم هذا املوقع خدمة  

مة كل ماليني( 8111111)مادة وأكثر من  ألف( 45111) منوحيتوي على أكثر 

والقاموس  ،اللغة فـيومقاييس اللغة، والصحاح  ،وهي جمموعة من لسان العرب

والعباب الزاخر، وخدمته جمانية ال  تستدعي اشرتاكًا أو تسجياًل، وما زال  ،احمليط

، ويعرض املوقع املفردة أملانيا فـيميونخ  فـيقيد التطوير، واملشرف عليه رائد نعيم 

منت مادة أخرى  فـي جذرها املبحوث عنها وكل ما يتعلق مبشتقاتها حتى لو ورد

 .طلوبةعلى حروف املادة املاألخرية اشتملت 
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 : https://www.almaany.com قاموس املعانيــ 2

 

هو معجم معاٍن متعدد اللغات، يوفر خدمة التعليم والرتمجة، به معاجم ثنائية  

العربية،واالجنليزية،واإلسبانية،والربتغالية،والفرنسية،والرتكية،والفارسية،  :للغات

الثنائية يوجد معجم عربي مأخوذ  املعجماتواألندونيسية، واألملانية، وباإلضافة إىل 

 ،اوخمتار الصحاح وغريه ،من عدد من املعجمات العربية كلسان العرب والوسيط

ليل مفرداته، ومعجم خاص باملرتادفات وآخر ه صفحة خاصة بالقرآن الكريم وحتفـيو

د إدخال الكلمة أو اجلملة للبحث عن معناها فـيويطلب من املست ،لألضداد

بية ثم مرادفها من اللغات األخرى، وأطلق املوقع عام العر املعجماتذكرها من فـي

 .(9)(أردني)عاطف شرايعة /م واملسؤول عنه م9151
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 https://www.maajim.com معاجم اللغةــ 3

 

  

لسان العرب، وخمتار الصحاح، واملعجم : حيتوي على مخسة معجمات هي 

اللغة، وعند البحث عن أي مفردة عربية  فـيالوسيط، وتاج العروس، والصحاح 

كل معجم من تلك املعجمات، ومدير املوقع هو حممد بو زاهري  فـييعرض ما ورد 

م حتت اسم 9155، وكانت بداية العمل بلسان العرب عام (مغربي)

arabdictionaries.com  وحّفزه اإلقبال عليه إىل تطويره فحوله إىل

www.maajim.com م وأضاف معجمات أخرى كتاج العروس، 9159عام  فـي

 (4).اللغة فـيم الوسيط، والصحاح وخمتار الصحاح، واملعج

 http://radif.sourceforge.net الرَّديفــ 4
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الكلمات املنتهية حبرٍف ) فـيهو معجم للمرتادفات واألضداد واجلموع والقوا 

 عمج فـيو، وقد اعتمد على جمموعة من معجمات املرتادفات واألضداد، (ما

التكسري أخذ مادته من املعجم الوسيط، وإذا أدخل الباحث الكلمة حصل على 

: واجهة املوقع إحصائية بعدد الكلمات فـيمرادفاتها أو أضدادها أو مجعها، و

 (.49221)ومجع التكسري ( 4448)واألضداد ( 1171)املرتادفات 

باحثني منهم طه م ويقوم على إدارته جمموعة من ال9155وأطلق املوقع عام  

 (8)(.كالهما جزائري) فـياهلادي شري.زروقي ود

 :املعجمات احملوسبة ــ ثانيًا

جتميع معجم من  فـيبعض املعجميني قّلد ابن منظور، وابن فارس وغريهما  

مثل الوسيلة حيث استخدم احلوسبة،  فـيمع اختالف موقع واحد  فـيعدة معجمات 

فهرسة حموسبة "، وهو (1)"املعاجم العربية وحوسبتها فـيفهرست املسائل اللغوية "

: عشرة من املعاجم هي فـية والنحوية فـيصوتية والصرلكرتونية للمسائل اللغوية، الإ

معجم العني للخليل، ومجهرة اللغة البن دريد، وتهذيب اللغة لألزهري، ومقاييس اللغة 

اح للجوهري، واحملكم اللغة للصاحب بن عباد، والصح فـيالبن فارس، واحمليط 

واحمليط األعظم البن سيده، ولسان العرب البن منظور، والقاموس احمليط 

عناوين رئيسة   فـيه املسائل اللغوية فـيوصنفت . بادي، وتاج العروس للزبيديآوزفـريلل

االستغناء واالتساع، واحلمل على املعنى، واحلمل على : على حروف املعجم، مثل

، والتعويض، لغات، واملمات من األلفاظ، والشذوذ، واللهجاتالتوهم، وتداخل ال

والتعاقب، واإلشباع، واخلفة والثقل، وغريها، ويندرج حتت كل باب طائفة من 

العناوين اللغوية الفرعية مرتبة وفق حروف املعجم أيضًا، وحتت كل باب فرعي 

ة، وُرتبت النصوص كل معجم من املعاجم العشر فـيتندرج املسائل اللغوية اليت وردت 

ألف معلومة ( 44111)ويضم املعجم ... ترتيبًا دقيقًا حسب حروف املعجم للمفردة 

ف حموسبة ومبوبة وموزعة على املعاجم، وكان ضابط اجلمع هو النص عليها من مؤلِّ

على هذه املسألة نصًا صرحيًا حاول الفريق استخالص املسألة  املعجم، وإذا مل ينّص

من السياق، ونظرًا لكون املسألة الواحدة قد تدخل حتت أكثر من من خالل فهمها 

عنوان، كأن يعّدها اخلليل ــ مثاًل ــ من النوادر، ويعّدها ابن سيده من الّشذوذ، 
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خذ العنوان األبرز واألقرب للمسألة أويعّدها ثالث من اللهجات، كان الفريق البحثي ي

 ".ره، ويتجّنب التكرافـيويضعها 

 

  http://www.ma3jam.com  هي لكرتونية خاصة بهإوللمعجم احملوسب صفحة  

ويتم البحث عن املسالة اللغوية حسب "لكرتوني إمنه كتاب ورقي وآخر  وُأعد

املعجم، أو حسب اجلزء من املعجم الواحد، أو حسب الباب الرئيس للمسألة اللغوية، 

وحقق " "الباب الفرعي، أو حسب املفردة اللغوية اليت وردت بها املسألةأو حسب 

 :الفريق البحثي األهداف املرسومة للمشروع ومتثلت مبا يلي

 .املعاجم العشرة فـية والنحوية فـيالصوتية والصر: استقصاء املسائل اللغوية-5

 ".باب واحد لكل معجم فـيحصر مسائل الظاهرة الواحدة -9

عادل .والباحثون املشاركون هم د ،ءاسيف الدين طه الفقر.د.لرئيس هو أوالباحث ا

 بعمر حممد أبو نواس إىل جان.منصور عبدالكريم الكفاوين، د.عني، ودقاسلمان ب

جامعة مؤتة األردنية، أما فريق  فـيت العليا باحثني مساعدين من طلبة الدراسا

جنز املعجم وُأ"ة، بالكساسة وأنس علي بحممد شراري الكساس.احلوسبة فهما د

وزارة التعليم العالي  فـيبدعم مالي وإشراف كاملني من صندوق دعم البحث العلمي 

، وهذا منوذج من العناوين الرئيسة "اململكة األردنية اهلامشية فـيوالبحث العلمي 

 :هفـي
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 فـيمعجم حموسب ملعاني األفعال الثالثية اجملردة "ومن املعجمات احملوسبة  

كلية اآلداب  فـيوهو رسالة ماجستري إلميان صبحي سلمان دلول  (1)"اللغة العربية

غزة، وعرَّفت الدارسة املعجم املذكور  فـياجلامعة اإلسالمية  فـي( قسم اللغة العربية)

معجم لغوي عام، أحادي اللغة، وخيتص باألفعال الثالثية اجملّردة، متوسط "بأنه 

، والكّتاب، والشعراء، واملهتمني باللغة فـني، واملثقد عامة الطالبفـياحلجم، ي

  (7)."العربية من مدرسيها، ومتعلميها وحمبيها أيضًا

وخصصت الفصل الثالث من رسالتها إليراد مقتطفات من املعجم احملوسب،  

 (4).شارحة آلية استخدام برنامج املعجم بالصور

 

ة اجملردة واستقتها من اثين وقد مسحت هذه الدراسة معاني األفعال الثالثي" 

 (2)".عشر معجمًا بني قديم وحديث
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ملبادرة امللك عبدارهل "إثراء احملتوى العربي وتلبية  فـيوإدراكًا ألهمية املعجم " 

تقدم األمة وإثراء املعرفة اإلنسانية فقد وقعت  فـيوملا له من دور " للمحتوى العربي

العزيز للعلوم والتقنية واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اتفاقية  مدينة امللك عبد

هـ وهو معجم عربي 91/9/5892 فـيذه فـيوتن "املعجم احلاسوبي التفاعلي"متويل 

ومت االنتهاء منه وجيري العمل على إتاحته بشكل عام . مفتوح املصدر متاح للجميع

 (51)".للجميع

 :اجملامع اللغوية إنشاء :ًالثثا

ى بعض املعجميني أثر جمامع اللغة العربية، فأسسوا جمامع لغوية على فاقت 

 :هذا اجملال فـيما اطلعت عليه الشبكة العنكبوتية، وأبرز 

   http://almajma3.blogspot.com  :ــ جممع اللغة العربية االفرتاضي1

 

هو جممع لغوي تفاعلي للغة العربية، ورسالته خدمة اللغة العربية وأساليبها  

عبدالرزاق بن فّراج الصاعدي، ومقره املدينة املنورة، .د.وهلجاتها، أسسه ويرأسه أ

موقع التواصل  فـي حساب لهم، و9159 يونيو 91 هـ املوافق 1/4/5844فـيوأنشئ 

، وعلى هذا احلساب َيْطرح almajma3 (55)@ هو(Twitter)  امُلَغرَّداالجتماعي 

 فـيوتكون من الكلمات املستعملة  "كلمة اليوم"يوميًا كلمة يسميها مؤسِّسه 

اللسان العام، ثم يتلقى التعليقات عليها من العامل العربي، وهذه الكلمات هي مادة 

 (.إذا انطبقت عليها املعايري اليت ستأتي)الظنية اللغوية الفوائت 
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عضوًا من أساتذة ( 55)هيكله التنظيمي جملس إدارة مكون من  فـيو 

( 88)ه هيئة استشارية عليا مكونة من فـياللغة العربية، و فـياجلامعات املختصني 

عضوًا من السعودية ومصر والكويت وتونس واملغرب واجلزائر والعراق 

ومشاركون، جمامع اللغة العربية، وله أعضاء عاملون  فـيواألردن،ومنهم أعضاء 

 . وعدد من اللجان

 :فـيوقد حدد اجملمع أهدافه  

 .سليمةاللغوية الذائقة النشر الوعي اللغوي وتربية ــ 5

 .تقريب الفصحى وحماربة التلوث اللغويــ 9

 .خدمة النصوص اللغوية وحتليل مناذج منهاــ 4

 .مجع اللهجات العربية املعاصرة وتقريبها من الفصحىــ 8

 .فوائت املعاجم القدمية واستخراج شيء منها من فصيح اللهجاتمجع ــ 1

دراسة مراحل منو املفردة األصلية اجلذور وما طرأ عليها حتى وصلت إىل حالتها ــ 1

 .الراهنة

ربط اللهجات املعاصرة لشعوب األمة العربية كلها باملوروث اللغوي القديم ــ 7

لبيئات احلديثة أو االحتكاك والكشف عما طرأ عليها من تغّيرات فرضتها ا

 .باألمم والشعوب األخرى

أصول الكلمات الدخيلة على اللهجات العربية احلديثة وعوامل  فـيالبحث ــ 4

 .إدراجها

حماولة تعريب ما مل يعّرب من املصطلحات احلديثة وخصوصًا ما شاع بني ــ 2

 .األجيال املتأخرة من وسائل التقنية احلديثة

 .طلحات اللغوية املضطربة أو املنحرفة عن مسارهاتقنني املصــ 51

 .ة وحنوية وعروضيةفـيتقديم استشارات لغوية وصرــ 55

 .اقرتاح موضوعات لطالب الدراسات العلياــ 59

م بلغ عدد املتابعني 91/5/9154هـ املوافق 4/1/5842 فـيوعند كتابة هذه السطور 

 .متابعًا  42155(Twitter) امُلَغرَّد موقع التواصل االجتماعي على  اجملمع حلساب

إمتام املعاجم واستدراك ما فاتها "ويهدف جممع اللغة العربية االفرتاضي إىل  

ويراد " جانب الدراسة وجانب التطبيق: من املصادر املوثوقة ويشتمل على جانبني
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املادة مجع "وجبانب التطبيق " دراسة الفوائت وتشمل الفوائت وأنواعها"جبانب الدراسة 

كتاب له، صدر عن جممع اللغة  فـيالصاعدي .، وقد أوضح ذلك د"املعجمية الفائتة

 (59).وصدر منه جزءان "فوائت املعاجم"العربية االفرتاضي بعنوان 

هذا  فـيوأنواعها وأسبابها اللغوية، مفهوم الفوائت مؤسِّسه وقد شرح  

هي ما فات "، الفوائت القطعّيةو فوائت قطعية وأخرى ظنية،إىل  الكتاب، وقسمها

مصدر قديم يعتّد به، والفوائت الظنية وهي ما  فـيمعاجم األلفاظ القدمية ووجدناه 

، وإمنا (54)"ه شروط الفوائتفـيفصيح هلجاتنا، وحتققت  فـيفات املعاجم ووجدناه 

مصدر قديم كدواوين الشعر وكتب  فـيألنها مذكورة "األوىل بأنها قطعية  َفَصَو

كونه من الفوائت؛ ألنه مدون أيام  فـيوهذا النوع ال خالف األدب واللغة والنوادر،

 ْتَبألن املعجميني مل يصلوا إليه، أو َن الفصاحة، ولكنه مل جيد طريقه إىل املعاجم؛ 

: نوعانطعية الق، وهذه الفوائت (58)"عنه أعينهم أو سقط من التدوين سهوًا أو نسيانًا

مادة ليست  فـيسياق أو شاهد  فـية ونوع ورد عرضًا لّياملعاجم بالُك فـينوع مل يرد 

بعًا كل لفظ ْتالكتاب املطبوع أمثلة من األلف إىل الياء ُم فـي، وقد أورد له (51)"له

 .مبصدره

 فـيأن يكون اللفظ أو الداللة "أوهلما : القطعية شرطنياللغوية ووضع للفوائت  

أن يكون اللفظ أو الداللة مما أخلت به املعاجم، "وثانيهما " قديم زمن الفصاحة نص

، وهذه الفوائت مصدرها كتب اللغة (51)"فإن َمْعَجمُه واحد منها فال أعده من الفوائت

تتبعها، وإمنا هو  فـيالرتاثية ــ كما سبق ــ وال يوظِّف جممع اللغة العربية االفرتاضي 

 .يتتبع الفوائت الظنية وفق ضوابطها

ظنية احلكم؛ ألنها تفتقر إىل نص "ألنها  بالفوائت اللغوية الظنّيةَوَوَصَف الثانية  

االستعمال أزمان الفصاحة، ولكن ميكن بلطف  فـيقديم يثبت وجودها القطعي 

جاتنا العصرية، هل فـيالصنعة استخراج قدر صاحل من هذا النوع مما هو خمبوء 

 .(57)"ووصفها بالظنية يرتك للباحث اللغوي الباب مفتوحا الحتمال أن تكون مولدة

 :ثالثة وضوابط الفوائت الظنية 

أصواتها وصرفها،  فـيوأعين به بناء الكلمة  ق املعيار اللفظيّقحت: "الشرط األول

 ".كالم العرب زمن الفصاحة أصواتًا وصرفًا فـيجب أن توافق ما جاء فـي
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، وهو أن تكون الداللة مناسبًة حلياة العرب حتقق املعيار الداللي: "الشرط الثاني

حياتهم، فإن كانت الداللة لشيء حادث  فـيأزمنة الفصاحة، أي مما هو مألوف  فـي

نها ليست من احلياة ُعرف أنها داللة حمدثة، وأ فـيالعصور املتأخرة مما جّد  فـي

 ".فوائت املعاجم القدمية

، وأعين به بيئة اللهجة، فـيأو األطلس اجلغرا فـيقق املعيار اغجغراحت: الثالشرط الث

عدد من القبائل العربية املتفرقة فإن  فـيفحني تكون اللهجة واسعة االنتشار معروفة 

 (54)."ذلك يرجح فصاحتها مع األخذ باملقياسني السابقني

هلجاتنا الفصيحة، وأعين بها هلجات ( مصادرها)ومظان الفوائت الظنية " 

حجازها وجندها وسراتها : ديارها جبزيرة العرب فـيالقبائل العربية اليت مل تزل 

وتهامتها ومينها وُعمانها ومشاهلا وجنوبها وشرقها، اليت مل تزل حتافظ على قدر غري 

 (52)."قليل من األلفاظ الفصيحة ودالالتها

تاريخ الصناعة املعجمية  فـي)معجمه  اجممعجم فوائت املعويدرج مؤلف  

 (91).مع املستدركات والتكمالت والذيول( العربية

على  "جممع اللغة العربية االفرتاضي"موقع  َسسَّوغجمع مادة هذا املعجم َأ 

 امُلَغرَّد موقع التواصل االجتماعي فـي حسابًا أنشأ لهو ،الشبكة العنكبوتية

(Twitter)  ،و يتلقى التعليقات عليها من  "اليوم كلمة"كل يوم َيْطرح  فـيو

ويتوىل " معجم فوائت املعاجم" فـيطبقت عليه الشروط ناملتابعني، ثم ُيدخل ما ا

 ،أربعني ألف صفحةست سنوات  فـيه َعَممادة لغوية، وبلغ أرشيف ما َج فـيصياغتها 

وبعضها  ،كلمة 5111ها ضملفًا، وتتفاوت الكلمات من ملف آلخر، فبع 79 فـي

 (95).كلمة 111وقد يكون ،  5111

ها التأصيل فـيشرح  ،جزأين ليس إال بدايةكتاب من  فـيمطبوعًا  أصدرهوما  

الفوائت القطعية ثم الظنية مرتبة على احلروف  فـيوأتبعه بأمثلة  ،الذي اعتمده

ه، أما الفوائت الظنية فـيالقطعية يعزو للمصدر القديم الذي وجدها  فـياهلجائية، و

 فـيا نشأ عليه وَعَرفه ممحمفوُظه الشخصي : فجمع أصوهلا من أربعة مصادر هي

بادية احلجاز وتهامة احلرمني، وما وجده  فـيه من كبار السن كالم قبيلته، ومساُع

 "الفصيحة لأللفاظ الدراجة األصول"كمعجم .بعض املصادر اللهجية العصرية فـي
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لعبدالرمحن السويداء،  "مشال جند فـيفصيح العامي "حملمد العبودي، وكمعجم 

ورابع  لعبدالرمحن املانع، "(منطقة الوشم)جند  فـيالكلمات الشعبية "وكمعجم 

مصادره ما يصله من ألفاظ يقرتحها أعضاء جممع اللغة االفرتاضي وتعليقاتهم على ما 

( 518)وعدد هؤالء األعضاء ( كلمة اليوم)ساب اجملمع حتت وسم ح فـييعرضه 

 (94):ألنها موضوع حبثنا، الظنيةاللغوية رد مثااًل واحدًا للفوائت وسنو (99)عضوًا،

 

 

يوم  97جمال التعريب قراره ذو الرقم  فـيومن أمثلة قرارات اجملمع  

 (Cyber Security)خبصوص تعريب مصطلح  م52/5/9154هـ املوافق 9/1/5842

يقرر جممع اللغة العربية االفرتاضي بعد االطالع على املناقشات العلنية اليت "ونصه 
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رحاب وسائل التواصل االجتماعي لعشرة أيام، وأسفرت عن التصويت العام  فـيدارت 

وهو ( األمن الرقمي: )هو (Cyber Security) واخلاص أن التعريب األمثل ملصطلح 

، ويشمل األمن احلاسوبي والشبكي وأمن اخلوادم؛ ألن اللبنة األساسية العربي همقابل

ومن هنا جند الربتغاليني يستخدمون . أي الصفر والواحد: مجيع ذلك هو الرَّْقَمَنة فـي

، ثم Cyber Securityمقابل هذا املصطلح أي  فـي Digital Securityاألمن الرقمي 

 Internetمرادفًا ألمن الشابكة  Digital Securityجند مراجع متفرقة جتعل 

Security  وهذا املصطلح األخري يستخدم مرادفًا ملصطلح ،Cyber Security  عند

 .Cyber Security"األملان، ولذا يرى اجملمع أن األمن الرقمي مصطلح مناسب لـ 

من األصوات، % 71ه فـيالتصويت أن يكون للجنة العلمية  فـيومنهج اجملمع  

األمن الرقمي، األمن : ، وقد طرح للتصويت بنوعيه األلفاظ التالية%41العام وللتصويت 

، األمن احلاسوبي، وقد كان أعالها تصويتًا األمن يالسَّْبراني، األمن املعلومات

من التصويت العام % 94من أصوات اللجنة العلمية و  1161الرقمي؛ حيث حصل على 

من ف،أما تصويت اللجنة العلمية (twitter)وقد طرح التصويت العام من خالل تويرت 

 :، والتفصيالت على موقع اجملمع (WhatsApp)خالل الواتساب

 almajma3.blogspot.com  .  

 arabia.com/site-a-http://www.m :ــ جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية2

  

مكة املكرمة،  فـيم 92/5/9159هـ املوافق 5844ربيع األول  91 فـيسس ُأ 

ومنهجه تقريب املعرفة اللغوية بأدوات العلم عبدالعزيز بن علي احلربي،  .د.ومؤسسه أ
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والفتاوى اللغوية، ونشر البحوث واملقاالت، وإصدار اجملاّلت، ويهدف والتعليم،

 :لألهداف التالية

 .ا، والتصدي ملا تتعرض له من حتريف وتشويهحراسة العربية والتمكني هلــ 5

 .تصحيح األغالط الشائعة، ونشر البديل والتعريف بهــ 9

 .اجلزيرة العربية، مما له أصل عربي فصيح فـيالعناية باللهجات العامية ــ 4

 .إبراز مكانة اللغة العربية وأسرارهاــ 8

 .تيسري العربية وتقريبهاــ 1

 .العربيإحياء الرتاث ــ 1

 .تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاــ 7

هيكله اإلداري جملس أمناء يضم عددّا من األعضاء اجملمعيني من علماء اللغة  فـيو

العربية وغريها، وله جملس علمي يضم رؤساء جلانه العلمية، ومنهم رؤساء جمامع 

 .العامل العربي فـيجمامع اللغة  فـيلغوية وبعضهم أعضاء 

 :مل األعمال التاليةويع 

العلوم واألدب والفنون اليت مل  فـيدراسة األلفاظ واألساليب واملصطلحات اجلديد ــ 5

 .تدرسها اجملامع

 .إصدار الكتب والبحوث اللغوية احملكمةــ 9

 .تصحيحًا وتأصياًل: اجلزيرة العربية وما حوهلا فـيدراسة هلجات القبائل ــ 4

 .حمكمة إصدار جملة علمية ورقيةــ 8

 .عقد الندوات واحملاضراتــ 1

كل يوم عدا ( اخلط الساخن)وطلبة العلم بواسطة اهلاتف  التواصل مع الدراسنيــ 1

 .اجلمعة

اجلهات الرمسية، )الصناعة اللغوية للجهات املعنية  فـيتقديم الرأي واملشورة ــ 7

 (98)(.القضاء، احملاماة، العقود

 m_arabia@ هو(Twitter)  امُلّغرَّد جتماعيموقع التواصل االعلى وله حساب  

هـ املوافق  2/4/5842 فـيه غوية، وبلغ عدد متابعيلويبث تغريدات أو أخبارًا 

 هو سبوكفـيمتابعًا، وكذلك له حساب على  44124م،97/55/9157

@m.a.arabia.1433  على يوتيوب قناةو. 
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ومن األمثلة قراره الثاني  ،أثر جمامع اللغة العربية اهفـي فـيويصدر قرارات يقت 

 :عشر ونّصه

موضوع تعريب  فـيوقد ورد إىل اجملمع نداءات َعْجلى تدعوه إىل الفصل "...  

مواكبة للمشروع العاملي للقطار املسمى مرتو الرياض، ( ِترام)و( ِمْترو)كلميت 

م وكذلك مرتو جدة، وقد أحيل املوضوع إىل جلنة الرتمجة ثم إىل اجمللس العلمي، ث

 فـيثم إىل غريهم من املختصني، ورأي مجهور املشاركني إىل سائر أعضاء اجملمع 

" عقطار الشوار"على املرتو، و" قطار األنفاق"من املختصني إطالق مصطلحي القرار 

 .على الرتام

ومن ثم فقد قرر اجملمع ــ بناء على رأي مجهور أعضائه وبعد العرض على  

 :اجمللس العلمي ــ ما يلي

 ".قطار الشوارع"وتسمية الرتام بــ" قطار األنفاق"تسمية املرتو بـــ ـ5

ذلك سهولة اللفظني، ومطابقتهما للمعنى مطابقة تامة،  فـياجمللس  ىراعــ 9

 .بعض البلدان فـيوجريهما على األلسنة 

يوصي اجملمع املعنيني من أهل الثقافة واإلعالم والرأي باعتماد هذين ــ 4

 (91)".ونشرهما؛ خدمة للعربية ، وحفاظًا عليهااملصطلحني، 

 فـيركن للفتاوى اللغوية، وزاوية لنشر املقاالت اللغوية، و اجملمعموقع  فـيو 

مكتبة اجملمع توجد منشورات اجملمع مثل أعداد جملة اجملمع، ومعجم أمساء الناس 

 فـيوغريها، و اململكة العربية السعودية، والتفسري اللغوي ألمساء مكة املكرمة فـي

ديو مقتطفات مما عقده من ملتقيات أو أمسيات لغوية أو حماضرات فـيمكتبة ال

 .منتدى اجملمع يفتح الباب لكل من أراد إثراء اجملمع بنفائس علم اللغة فـيلغوية، و

" اململكة العربية السعودية فـيمعجم أمساء الناس "منشورات اجملمع  مومن أه 

( 211) فـيإبراهيم الشمسان، وهو عمل معجمي موسوعي كبري يقع .د.من تأليف أ

صفحة من القطع املتوسط، وأخرج مواد املعجم من ــاألمساء املرجتلة واملنقولة ــ 

 .لكرتونية توجد نسخة ورقيةاللغوية، إىل جانب النسخة اإلمؤصلة بصيغها ودالالتها 
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 منوذج من معجم أمساء الناس
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 :امللحوظات-ج

 :أهم امللحوظات على الصناعة املعجمية الرقمية ما يلي 

للمعجمات ( تهيئة وحتميل)أكثر املعجمات على الشبكة العنكبوتية هي َرْقَمنة ــ 5

سواء أكانت هذه اخلدمة ألحد املعجمات منفردًا  ،كما هي دون تعديل الورقية

على  معجم من خالل موقٍع فـيموقع، فمن يقرأ مادة  فـيعًا لعدد منها ْمأم َج

سهولة الوصول  فـيكتاب ورقي، وال خالف إال  فـي االشبكة مثل من يقرؤه

 .وقت قصري فهو يقرأ املعجم مصورًا فـيللمعلومة 

مسائل لغوية أو  فـيي إعادة صياغة للمادة اللغوية فهاملعجمات احملوسبة أما  

املعجم احملوسب " فـيو" املعاجم فـيفهرست املسائل اللغوية " فـيكما سبق  معاٍن

 .الرقمي واحملوسب مصدره املعجمات الورقية: وكال النوعني" ملعاني األفعال الثالثية

املعجمات واخلبريون  فـي أوهلما مادة لغوية: هلا طرفاناحململة واحملوسبة املعجمات ــ 9

بتحويلها إىل معجمات إلكرتونية تقرأ من  وثانيهما حوسبةبها هم علماء اللغة، 

 فـيبأقصر وقت وأقل جهد، وخرباء ذلك هم املختصون ( االنرتنت) الشابكةخالل 

 فـياحلوسبة أي أن هناك جانبًا علميًا خرباؤه علماء اللغة وآخر فنيًا للمختصني 

 .احلاسب وبراجمه

راد دافعهم حب العربية، ألف اعتماد الصناعة املعجمية الرقمية على جهود فرديةــ 4

 اجملامعأما وخربته خربة فنية حاسوبية،  ،اللغة فـيغري أن أغلبهم غري خمتص 

، لكن جتتمع اللغة العربية فـياللغوية الرقمية فاملؤسس واألعضاء خمتصون 

فاستمراره متوقف على وجوده،  ،منهما مرتبط باملؤسس املعجمات واجملامع أن كاًل

 .وقد يتوقف إذا عرض للمؤسس عارض

 مماإشراف مؤسسات أكادميية أو مركز حبوث  خيلو من أكثر املعجمات-8

 فـيالدين الفقراء ــ وهو من الباحثني سيف .، قال دعرّضها لعدم الدقة أحيانًا

ولعل غياب احلوسبة للمعاجم العربية وانتشار املعاجم :"الصناعة املعجمية الرقمية ــ 

ضطربة غري مطابقة مؤسسات أكادميية مما جعلها معلى االنرتنت دون إشراف من 

املعاجم العربية إسهامًا  فـيلألصول املنقول عنها؛ جيعل من حوسبة املسائل اللغوية 

خدمة العربية، والتيسري  فـيوي، وتسخري التكنولوجيا حوسبة الدرس اللغ فـيمهمًا 
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احلصول على املعلومة الدقيقة واملوثقة واملطابقة لألصول بأقل جهد  فـيعلى الباحثني 

 (91)".ووقت

 .عدم وجود منهجية موحدة للمعجمات الرقمية بكل أنواعها-1

 :التوصيات -د

تيسري  فـي ًامشكور وهذه امللحوظات ال تقلل من جهد الذين بذلوا جهدًا 

رت التقنية خلدمة اللغة، ولكن خَّاملعجمات على الشبكة أو تأسيس جمامع لغوية َس

 :من أجل تكامل اجلهود وصواًل للدقة العلمية تأتي هذه التوصيات

من  نتاج جمامع اللغة العربيةعلى املعجمية الرقمية الصناعة  ضرورة اشتمالــ 5

 .األلفاظ اجلديدة املعربة ليأتي املعجم كاماًل

جمال خربته لتأتي  فـيمنهما  ، كلٌّضرورة التعاون بني املعجميني واحلاسوبينيــ 9

خر سينتج عنه آلحدهما دون اأفوجود  ،الصناعة املعجمية الرقمية على أكمل وجه

 .نقص

تربطها  واجملامع اللغوية الرقميةإجياد رابطة للمواقع اللغوية الرقمية أهمية ــ 4

رعاية ودعم مبؤسسات أكادميية أو مراكز حبوث، ومن األفضل أن يكون هلا 

 .احتاد جمامع اللغةمن جمامع اللغة العربية ومن 

تتفق  ،وضع منهجية واضحة لصناعة املعاجم العربية واألسس القائمة عليها"ــ 8

بلدان الوطن العربي كافة، وتسري على نهجها،  فـيعليها جمامع اللغة العربية 

 (97)".أرجائه كافة فـيوتكون واحدة موّحدة 

، وهو ما ـ من خالل اطالعي ـ ناطق بالعربية لغويالشبكة من معجم  خلوــ 1

دة من التقنية، ولذا فإن صناعة معجم عربي ناطق فـيبه اللغات األخرى مست عملْت

، أصبح أمرًا ضروريًا، ولعل البداية تكون هلاارسني أو الدبالعربية لغري الناطقني 

القاهرة، وبالرغم من دعوة عدد  فـيباملعجم الوجيز الصادر عن جممع اللغة العربية 

وجود املعجم الناطق إال أنه مل يوجد ألنه حيتاج إىل جهد ضرورة من الباحثني إىل 

 (94).حبثي ودعم مالي

 عائض الردادي.د   

 راسلعضو اجملمع امل   

 الرياض   
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، ألقاها فـي جامعة 9511أي لغة سيتحدث العامل فـي : عز الدين ميهوبي، حماضرة (5)

السعودية الطائف ضمن فعاليات سوق عكاظ ونشر ملخص هلا فـي صحيفة الوطن 

 .1544م، العدد 9157مايو  51هـ،  5844شوال 95فـي 
نقاًل عن إميان صبحي سلمان دلول، معجم حموسب ملعاني األفعال الثالثية اجملردة  (9)

م، 9158/هـ5841فـي اللغة العربية، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية فـي غزة، 

 . 49ص

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/112808.pdf 

 . 71املصدر السابق، ص  (4)

 . 47املصدر السابق، ص  (8)

مصدر هذه املعلومات موقع فهرست املسائل اللغوية فـي املعاجم العربية وحوسبتها  (1)

http://www.ma3jam.com  فهرست املسائل اللغوية فـي " ، وحبث بعنوان

سيف الدين الفقراء رئيس الفريق، للمؤمتر الدولي .قدمه د"  املعاجم العربية وحوسبتها

السادس للغة العربية املنبثق عن اجمللس الدولي للغة العربية وهو منشور على موقع 

 . http://alarabiahconference.orgملؤمتر  ا

(1) http://library.iugaza.edu.ps/thesis/112808.pdf 
 .588الكتاب فـي املوقع السابق ص  (7)

 .582املصدر السابق، ص  (4)
 .954املصدر السابق، ص  (2)

مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية، جملة " اللغة العربية والتقنيات احلديثة"ملف  (51)

م، 9157هـ نوفمرب 5842، ربيع األول 44، السنة 414احلرس الوطين السعودي، العدد 

 .18ص
ينظر فـي هذه املعلومات موقع جممع اللغة العربية االفرتاضي  (55)

 http://almajma3.blogspot.com . 

، 5، ط7، ص 5عبدالرزاق بن فّراج، كتاب فوائت املعاجم، ج.د.الصاعدي، أ (59)

 م9151هـ،5847الدار العصرية، جّدة، 

 .5/92املصدر السابق  (54)
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 .5/41املصدر السابق  (58)

 .5/41املصدر السابق  (51)
 .5/41املصدر السابق  (51)

 .5/88املصدر السابق  (57)

 .11ــ5/19املصدر السابق  (54)

 .5/87املصدر السابق  (52)
 .97ــ5/54من املصدر السابق وقد ذكر عددًا منها  5/54انظر  (91)

هـ املوافق 55/4/5842املعجم فـي مهاتفة يوم املعلومات مستقاه من صاحب  (95)

 .م92/55/9157

وقد ذكر أمساء أعضاء جممع اللغة العربية االفرتاضي،  9/185فوائت املعاجم  (99)

 .188ــ9/189

 (.سابق" )بغر"معجم فوائت املعاجم مادة  (94)

املعلومات السابقة من موقع جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية  (98)

arabia.com/site-a-http://www.m . 

 (.قرارات اجملمع)موقع اجملمع السابق  (91)

 (.1)سيف الدين الفقراء فـي حبثه السابق اهلامش .د (91)

إميان صبحي دلول، معجم حموسب ملعاني األفعال الثالثية اجملردة فـي اللغة  (97)

 (.سابق) 952ص العربية، 

فـي " معجم حموسب ملعاني األفعال الثالثية"ينظر فـي موضوع املعجم الناطق  (94)

حيث ُذكر عدد من الباحثني، باإلضافة إىل باحثني آخرين  82اهلامش السابق ص 

 .والسادس وهي على موقعه الرابع واخلامس: قدموا حبوثًا للمؤمتر الدولي للغة العربية
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