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 )*( املعجم النسقي احملوَسب
 

   
 

 البحث ملخص

وإىل ، يسعى هذا العمل إىل رصد النَّسقيَّة واالطرادات االشتقاقية من كل جذر
، رصد مواضع كسر النسق متهيًدا حلوسبة كافةة عناصةر املعجةم املول ةد  مةن ا ةذور      

 serializationalيصب هذا العمل يف االجتةا  الرامةي إىل إدةاد رصةور رسلسةلي      و
ويسةهم يف ققيةق الايايةة     derivationalمل بالتضافر مةع التصةور االشةتقاقي    يع

للمعجةةم العربةةةي. ولتهقيةةةق هةةةذ    computational adequacyاحلوسةةبية  
االسرتاريجية فإن البهث ينهض على مادرني عريضتني نعةدهما املةوردين ااساسةيني    

 للمعجم النسقي احملوسب:

جمية(: ِقواُمها مثاٌن وعشةرون لوحةةأ أليبائيةةأ    املاد  ااوىل: )الئهة ا ذور املع
للتمثيةل((   2) ُرهِصي كافة ا ذور الثالثية املمانة وغري املمانة للغة العربية )اليقةر  

 ورعد نوا  لاافة ا ذور ااخرى.

املاد :الثانية )بطاقة املورفيمات(: ُصةممَم  لتسةهيل إحصةاا كافةة انماانةات      
 0((.0-2جذر كما هو مبني يف )اليقر )االشتقاقية املمانة من كل 

 هة2/1/0414وُقبل للنشر يف                                         هة              01/2/0414ورد البهث يف 



 املعجم النسقي احملوَسب 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          02

dictionary  systematic computerized  The 

Dr. Husain Ali Alzeraee        

     Associate Professor of Linguistics 
 

 Dr. Abdulrahman Hasan Albarqi 

    Assistant Professor of Linguistics 
 

ABSTRACT:  

This work aims at identifying the systematic ordains and 

sequentials derived from each Arabic root and to specify the system 

collapse required as a perquisite for computerizing the whole 

lexicon elements generated from these roots. The project also aims 

at establishing sequential and derivational conceptualizations that 

contribute in launching the computational adequacy for the Arabic 

lexicon. To achieve this strategy, the research builds on tow broad 

principles that are considered the key resources of computerized 

systemic lexicon:  

The first principle is the list of lexical roots (the twenty-eight 

Arabic alphabets that include all possible and impossible trilateral 

roots in Arabic language (see paragraph 2 for an example)). These 

roots work as the main source of all other roots in Arabic.  

The second principle is the (morpheme card) that it is 

designed to facilitate counting all possible derivations from each 

root (as shown in paragraph 2.1). 



 عبد الرمحن بن حسن البارقيد.           علي الزراعيبن حسني  د.

 31                                                 م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العاشرالعدد 

 تقديم

مة منطِلقة من مهعرف املعجم العربي املعاصر دراساٍت معمقةأ ونتاجاٍت حبثيةأ 
جتسدت يف ظهور معاجم حموسبة رليب حاجة الباحث والدارس ، أهداف ورؤًى خمتلية

والطبيعة االشتقاقية ، مبختلف مستوياره. ونظًرا لضخامة املاد  اللغوية من جهة
نظريات املعجمية مل ققق الاياية الوصيية وال فإن أًيا من ال، للجذور املعجمية

الشمولية املرجوَّ  لعناصر اخلزانة أو املدونة املعجمية املاونة من فرادات وعناصر 
 2معجمية ذات طبائع خمتلية.

ماومٌن غري مستقل متاًما عن بقية ، كما هو معروف، من جانب آخر فإن املعجم 
وهو كذلك موضوع للمورفولوجية ، وجيةماونات النهو؛ فاملعجم موضوع لليونول

وموضوع للداللة. ولزم عن كون املعجم موضوًعا لعدد من املاونات عدُم ، الرتكيبية
فاالستقاللية نات املذكور  نيِسها عن املعجم. وعدُم استقاللية املاو، استقاللية املعجم

متثمل ، اخلصوصعلى ، بعٌد غري ممان يف كافة معاجم اللغات ولانها يف معجم العربية
جوهر املشال الذي يعاني منه موُضوع حوسبة املعجم العربي على مبادئ رتسم 

 والشمولية انحصائية. economy واالقتصاد  simplicityبالبساطة 

يأري هذا العمل يف سياق البهث عن ، وبناا على حقيقة عدم االستقاللية
ستند على رصوٍر  يهدف إىل حلوٍل ممانة متا ن من حوسبة املعجم حوسبة كافية ر

رقليص عدم االستقاللية دون إغياٍل حلضور املاونات ااخرى يف املعجم. ويظل 
 البهث عن رصوٍر  مقبول الستقاللية املعجم طموًحا ممانا لانه غري وارد حلد اآلن.

وحقق  ، لقد عرف املعجم العربي احملوسب غنًى ورنوًعا يف ااعمال املعجمية
قدما كبريا للوصول إىل كياية معجمية أدبية وحاسوبية. ويصب هذا هذ  ااعمال ر
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يعمل بالتضافر مع  serializationalالعمل يف االجتا  الرامي إىل إداد رصور رسلسلي 
 computationalويسهم يف ققيق الاياية احلوسبية  derivationalالتصور االشتقاقي 

adequacy اريجية فإن البهث ينهض على للمعجم العربي. ولتهقيق هذ  االسرت
 :1مادرني عريضتني نعدهما املوردين ااساسيني للمعجم النسقي احملوسب

املاد  ااوىل: )الئهة ا ذور املعجمية(: ِقواُمها مثاٌن وعشرون لوحةأ أليبائيةأ ُرهِصي 
نوا   للتمثيل(( ورعد 2كافة ا ذور الثالثية املمانة وغري املمانة للغة العربية )اليقر )

 لاافة ا ذور ااخرى.

الثانية: )بطاقة املورفيمات(: ُصممَم  لتسهيل إحصاا كافة انماانات االشتقاقية  املاد 
 ((.0-2) املمانة من كل جذر كما هو مبني يف )اليقر 

 فإننا نسعى إىل ققيق ااهداف اآلرية:بتطبيق املاد  )الثانية( يف )ااوىل( 

 حسابًيا وملا ثغرات النسق ا ذري للغة العربية. حصر كافة ا ذور العربية -0

 حصر كافة املورفيمات اليت قتاجها ا ذور -2

قديد املورفيمات اليت يقبلها أو ميتنع عنها كل جذر لرصد خصائص النسق  -1
 الصريف.

 معرفة انماانات االشتقاقية لال جذر -4

خاصة حصر الوحدات املعجمية املشتقة من كل جذر من خالل إعداد بطاقة  -5
 بال جذر وإمااناره االشقاقية

 ربسيط التنقل يف أحوال ا ذر واشتقاقاره املختلية -6

  inflectionalعن املورفيمات الصُّرفية  derivatinal متييز املورفيمات االشتقاقية -1

 بناا قاعد  بيانات دقيقة لال جذر واشتقاقاره املمانة -8
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 حاالت(، اعأوض، )أحداث ربسيط رصنيف ا ذور يف طبقات معجمية -9

 ربسيط معرفة الدخيل من ااصيل -01

 إعداد ذخري  لغوية حموسبة ال رعتمد على فار  الذخائر النصية املطّولة -00

رزويد اللغة العربية بنظام صريف رسلسلي إىل جانب نظامها الصَّريف االشتقاقي  -02
حبيث ميان أن يعمل بثالثة موارد ، ميان من ريسري قضايا الرتمجة اآللية وضبطها

ثم قاعد  اامثلة والعينات ، والئهة رضم الالمة ومقابلها ااجنيب، ثل املعجممت
4(.EBMT) املعا ة سليأا

 

ختييف العبا احلوسيب بالتنبؤ بإماانات كل جذر عوضا عن االعتماد على  -01
5الذخائر النصية اليت رتطلب آالف املدونات القدمية واحلديثة

 

 descriptive adequacyيايتني الوصيية ربسيط الدراسات الرامية إىل ققيق الا -04
 لقضايا اللغة العربية املختلية explanatory adequacyوالتيسريية 

 ربسيط رعليم امليزان الصريف العربي.  -05

معا ة كافة ا ذور بطريقة موحد  ومنتظمة من شأنها أن خترج لنا عمال  -06
 وااناقة. االقتصادمعجميا يضم كافة املاونات اللغوية ااخرى، يتصف بالبساطة و

وزناأ(  2111جتاوز إشاال رعدد ااوزان اليعلية )وصل  يف صواحلة وأرول إىل  -01
 وزناأ( 191وااوزان االمسية ) وصل  يف صواحلة وأرول مثال إىل 

جتاوز إشاال رعدد السوابق واللواحق ) وصل  يف صواحلة وأرول مثال إىل  -08
 سابقة والحقة (. 142

اخلصائص اللغوية الصهيهة للالمة عوض اخللط املقولي روخي الدقة يف ربيان  -09
 (.04الذي ظهر يف بعض احمللالت الصرفية ) كما يف صواحلة وأرول ص 

 زياد  كياا  احمللالت الصرفية املتقدمة -21
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وربسيط متييز االشتقاقات اليت خترج ، ملؤ ثغرات النسق الصريف االشتقاقي -20
وقديد ، قات املختلية من ا ذرمبعنى خمتلف عن املعنى املطرد يف االشتقا

املواقع اليت كسر فيها النسق بانضافة إىل ربسيط احلصول على امليردات 
 :(0رقم ) كما يف ا دول التالي، اخلارجة عن النسق وربسيط رعيني املرادفات

 (0جدول )

 خروج عن النسق + ررادف

 شِهَد ضَرَب
 شهد ُضرب
 شاهد ضارب

 مشهود مضروب
 شهاد  ضربة

 =  عسل شْهد عسل = َضَرب

أ( أن ماد  ]َضَرب[ مبعنى عسل خارجٌة عن  0يتضح من خالل ا دول )
ويعد احلقل اململوا باللون ااصير عالمة  ‘النسق الداللي املنطِلق من ا ذر )َضَرَب(

وكذلك احلال مع ماد  ]َشْهد[ مبعنى ، لاسر النسق الداللي املغاير للهقول الوردية
ظهر يف حقل مملوا بلون أصير داللةأ على كسر النسق الداللي للماد  عسل؛ إذ ر

فعلى عملية ، وحيث أن مرادفات املاد  ]عسل[ رظهر يف أكثر من نَسٍق، ]َشِهَد[
احلوسبة أن رشري إىل احلقول اليت رتقاطع فيها مرادفات  ذور خمتلية؛ وررصد عملية 

يظهر فيه كسر النسق بإشارات حاسوبية احلوسبة هذ  املرتادفات يف الوق  ذاره الذي 
خمتلية من قبيل اختالف اللون أو بوساطة التنبيه بصوت معني. ويقرتح الربنامج أن 
يعد النظر يف طبيعة االستقاقات اليت كسرت النسق الداللي من جهة انها قد راون 

 دخيلة وليس  عربية.
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 سوف راون اليقرات املوالية روضيها ملا رقدم.

 ومنهج البحث لتمثيلالرؤية وا -1

لصرف اللغة  serializational ارسلسلًي ايف هذا العمل رصوًر نقرتح
وذلك بغرض رنظيم  derivationalالعربية يعمل إىل جانب التصور االشتقاقي 

املعجم النسقي احملوسب الذي ينبين على املادرني اللتني أثبتناهما يف مقدمة هذا العمل. 
النماذج التوليدية اليت رنطلق من فرضية أن املورفولوجية  ونتبنى يف هذا العمل كافة

( وديشلو 0988وبيار ) (0982( وأندرسون )0982موضوع للمعجم سيلارك )
وأن املورفولوجية قد ال متثل ماونا مستقال داخل النهو )الياسي ، (0981وويليامز )
روجه يف وإمنا هي ماون ربدأ مدخالره يف املعجم ورنطبق خ، ((0991اليهري )

( والياسي اليهري 0996الرتكيب كما يف نظريات الصرف املوزع عند هالي ومارنتز )
(. بانضافة إىل نظريات دمج البنية 2116( و)2111( وعبد الرزاق رورابي )0991)

( وقرميشو 0988يف الرتكيب كما يف بيار ) argument structureاملوضوعية 
 (.0991( وهيل وكيزر )0991)

عجم العربي يف هذا العمل الئهة من ا ذور يتم ملؤها باملورفيمات نعد امل 
ومما يلزم عن هذ  النتيجة أن موضوع حوسبة املعجم مطلب ، املالئمة لال جذر

مورفولوجي. ومن مشغالت انطار النظري أن ننطلق من رصور مورفيمي يف 
لعمل مورفيم عمليات انلصاق املورفيمي ال من رصور ِصيِغي. فالصيغة يف هذا ا

(. ويقوم هذا العمل على فار  2111إلصاقي شأنه شأن الالصقة )كما يف الزراعي 
( واملتبنى هنا( هي 2111فالصيغة )كما يف الزراعي )، رعويض الصيغة مورفيماٍت

واهلدف هو البهث عن اخلصائص التسلسلية للمعجم العربي إىل جانب ، مورفيم
 اف املثبتة يف املقدمة.اخلصائص االشتقاقية. لتهقيق ااهد
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 فرضية استقالل املعجم عن الصرف و إفراغ املعجم من القواعد .1-1

اللذين نوضح من خالهلما منط ، أدنا ، ( ب 2( و)أ 2إذا رأملنا النموذجني )
فإن ، العالقة بني املعجم من جهة والوحدات النهوية أو الصرفية من جهة ثانية

يوضح منط العالقة بني املعجم املمثل يف  أ( 2وخالفأا للنموذج )( ب 2النموذج )
املربع  والوحدات الصرفية يف املستطيالت يف اللغات ذات النظام التسلسلي 

يضم ا ذع  )انجنليزية على اخلصوص(. فنرى بوضوح أن املعجم )املربع(
(nation) ، ويتصل باملعجم من اخلارج مستطيالن يضمان السوابق واللواحق؛ وعند

فإن التصريف ال يتم داخل املعجم وإمنا خارجه بضم الزيادات إىل  رصريف ا ذع
أول ا ذع أو إىل آخر  بطريقة رسلسلية من اخلارج. وبناا عليه فإن املعجم يبقى 

؛ فهذا ااخري يعد مبثابة أ( 2يف اللغات اليت يعرب عنها النموذج ) مستقال عن الصرف
يعد الصرف يف هذا ، زنة يف املعجم. إًذاقوالب صرفية ريرغ فيها ا ذور وا ذوع املخ

ويتم رطبيق القواعد اليت يتم مبوجبها دمج ، التصور ماوًنا مستقال أيضا عن املعجم
بني inter face level الصقة أو صيغة يف جذر خارج املعجم يف مستوى وجيهي 

ور  ال املعجم والصرف )املزيد من انيضاح يف اليقر  املوالية(. إن املعجم بهذ  الص
   6يتضمن قواعد وال رنطبق عليه قيود احلوسبة باملعنى الذي يتمتع به الرتكيب.

 (  أ 2)

         

 

 

  

 

 ط            ن        و    

 ا

 و

 ي

 لواحق صرفية سوابق صرفية

 ا

 و

 ي
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 (ب 2)
 

 

 

 

أ( يتضمن عمليات صرفية داخل  2أ( جند أن النموذج ) 2وخالفأا للنموذج )
ا وضع وهذا يعاس لنا جيًد، املعجم؛ فالزيادات رقع هنا داخل املعجم وخارجه أيًضا

 املعجم العربي يف عالقته املتداخلة مع الصرف.

 فرضية عدم استقاللية املكون املعجمي عن الصريف .1-2

( منط العالقة بني املعجم والوحدات الصرفية يف اللغة أ 2) يوضح النموذج
)سوابق ولواحق وأواسط( ممثلة داخل  فنرى بوضوح أن الوحدات الصرفية 1العربية؛

واثنان ، ة مستطيالت: اثنان خارجيان ميثالن السوابق واللواحقاملستطيالت وهي أربع
داخليان ميثالن ااواسط أو احلشويات اليت رقع بعد فاا ا ذر وعني ا ذر. ويلزم عن 
هذا التمثيل أن الصرف ماومن من ماونات املعجم يف اللغة العربية وليس مستقال عنه 

 كما يف انجنليزية.

ملقاربة مشال رنظيم العناصر املعجمية داخل املعجم: لقد مت رقديم اقرتاحني 
( ويتضمن ضرور  إخراج الصرف من داخل املعجم. 2111) ااول ورد يف الزراعي

ويستند هذا االقرتاح إىل رصور عدد من اللسانيني للمعجم؛ حبيث ُنظر للمعجم على 
وهذ  ، عجميةأنه جمرد مستودع للعناصر املعجمية وأنه عبار  عن الئهة للعناصر امل

. ومبوجب هذا االفرتاض اقرتحنا أن يتم رصريف ا ذور 8العناصر ال حيامها نظام

nation suffixes prefixes 
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"نشر" فإننا ندمج "نشر" يف  راملعجمية خارج املعجم؛ فإذا أردنا أن نشتق "منشار" من ا ذ
الصيغة "ميعال" املنتظمة يف الصرف خارج املعجم لنهصل على "منشار". ونظرا لعدم 

هذا املقرتح املرربط بإدراج ا ذور يف الصيغ؛ فسوف ندافع يف هذا وضوح نتائج 
 يضم  ُصرفيات، بطبيعته، العمل عن املقرتح الثاني املتضمن ليار  أن املعجم العربي

morphemes  ال ميان حسابها خارج املعجم؛ ويلزم عن هذ  اليار  ربين فرضية
 خارجه وفق هندسة رولد رعمل على رنظيم الصُّرفيات النهوية داخل املعجم ال

ويلزم عن هذا أن املعجم حاسوبي  9العناصر املعجمية روليدا رسلسليا ال اشتقاقيا.
 inputأيضا كالرتكيب ورنطبق فيه قيود صرفية وحنوية رعد إىل جانب ا ذور دخال 

لبناا الالمة داخل املعجم ما دام أن هذا ااخري ميدان واسع النطباق القواعد 
 لنهوية.الصرفية وا

 الئحة اجلذور املعجمية وبطاقة املورفيمات .2

( لوحات معجمية للجذور الثالثية متثل مدخال 2111) اقرتحنا يف الزراعي
( 0998للمعجم النسقي احلاسوبي مستمد  من أفاار العالمة إدريس السغروشين )

(. يتألف املعجم احلاسوبي من مثان وعشرين لوحة 0990( و)0988( )0981و)
احلروف اهلجائية( ابتداا من لوحة حرف االف إىل لوحة حرف الياا. رضم )بعدد 

كل لوحة الئهة من ا ذور الثالثية املهملة واملستعملة، الذي أر  به الرواية أو الذي 
 مل رأت به الرواية. ورشتغل كل لوحة على النهو املبني يف لوحة حرف االف.

ت من شريطني للهروف ااجبدية: رتألف لوحة "االف" مثال مثل بقية اللوحا
شريط عمودي مررب من االف إىل الياا وشريط أفقي مررب من االف إىل الياا 

(. فاحلرف 2111على النهو الواضح يف كل لوحة من اللوحات املثبتة يف الزراعي )
ااول والثالث متغريان والثاب  هو الثاني فقط. نبدأ باحلرف ااول يف الشريط 
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واحلرف الثالث يف ، االف الذي ينتقي احلرف الثاني وهو االف أيضاأ العمودي وهو
ا ذر )من االف إىل الياا( على هذا النهو املبني يف لوحة االف من قبيل ما نرا  يف 

(1:) 

(1) 

 ] أأأ[ ]أأ ب[ ]أأ ت[ ] أأ ث[ ]أأ ج[ ... إىل]أأ ي[

ورعين أنها غري  هذ  ا ذور نضع أمامها العالمة )غ( يف املربع املخصص 
(. ثم ننتقل إىل احلرف الثاني يف الشريط العمودي وهو 6موجود  كما يف ا دول )

الباا ومنرر  بنيس الطريقة مع حرف االف ثم مع احلرف الثالث لنهصل على جذور 
 (:4من النوع )

(4) 

 ] ب أأ [ ] ب أ ب[ ]ب أ ت[ ...]ب أ س[...إىل ] ب أ ي[

 (:5ما  يف الصور  )وإذا كان ا ذر موجودا ك
 

(5) 
 ] ب أ س[

يف املربع املخصص له للداللة على أن هذا  املابَّر فإننا نضع أمامه احلرف )م(
 (. 6ا ذر موجود كما هو موضح يف الئهة ا ذور )
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(6) 
 ي و   ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ أ
 غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ أ

 م م م م م م غ غ غ غ م غ غ م غ غ م م م غ غ غ غ م  م م غ ب

عملنا بعد اليراغ من إعداد اللوحات على قديد ما هو موجود منها ورمزنا له 
بة)م( للداللة على أن ا ذر موجود معتمدين يف هذا على معجم املنجد يف صيغتيه 

عدًدا حمدودا من ا ذور يصل إىل الثلث من  (. فاصطيينا من كل ا ذور41( و)19)
 01جمموع ا ذور املثبتة.

 بطاقة اجلذر املعجمي وطرق اشتغاهلا   2-1

 (:1مت إعداد بطاقة ا ذر املعجمي على النهو املبني يف )
(1) 

 ]حدث)...( وضع )...( حالة )...([
 س ص ف

 أ
 أت
 أن

 أ أ

   ن

 ي
 ين
 ي 

 م م

 ت  ت

 اس
 اف
 ان
 ات

 ط-ا

 
 

 اس
 اف
 ان
 ات

 ط-ا
 

 
 ف

 س ص ف

 ا ا ا

 و و و

 ي ي ي

 ت  ت
 ا ا ا

 

 
 ع

 س ص ف

 ا ا ا

 و و و

 ي ي ي

 ا  
 

 
 ل

 س ص ف

 ا ون ت
 اا
 ى

 ا
 و
 ي

 ين
 ية

  
 

 ن
 ي
 نن

 ات ي
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( رتضمن صور  ا ذر ]...ف...ع... ل...[ وله أربعة فضااات: 1) فالبطاقة
وفضااان داخليان بعد فاا ، الم ا ذر فضااان خارجيان عن ميني فاا ا ذر ويسار

ا ذر وعني ا ذر رباًعا. رظهر يف هذ  اليضااات كافة املمورفيمات اليت ميان أن ررد 
يف كل فضاا. وجند يف رأس كل فضاا مورفيمي شريطأا يتضمن العنوان املقولي لال 

من ا ذور(  جمموعة مورفيمات: فاملورفيمات ذات الطبيعة اليعلية )اليت رولد اافعال
واملورفيمات ذات الطبيعة الصمييَّة )اليت رولد الصمية( عنوانها ، ]ف[ عنوانها املقولي

يف حني أن عنوان املورفيمات ذات الطبيعة االمسية هو ]س[. ، املقولي هو ]ص[
البطاقة نضع  وهذ  املقوالت الثالث رظهر يف كل فضاا من فضااات ا ذر ااربعة. ويف رأس

 ناسبة أمام الطبقة اليت ينتمي إليها ا ذر )حدث( أو )وضع( أو )حالة(. عالمة م

 (:8) رشتغل بطاقة ا ذر املعجمي مبوجب عدد من املبادئ على النهو اآلري الوارد يف

(8) 
 عند انتقاا املورفيم يراعى الطبيعة املقولية للمورفيم ااول. - أ

 يمني إىل اليسار(االنتقاا من اليمني إىل اليسار)قيد االجتا  من ال - ب

 عدم العود  للخلف )قيد االجتا  من اليمني إىل اليسار( - ت

 االنتقاا ملورفيم واحد على ااكثر من كل عمود مقولي  - ث

 جتاهل الشال واحلركات وكافة القضايا الناجتة عن قول صواري - ج
 اسرتاتيجية بطاقة اجلذر املعجمي   2-2

ا قادر  على رقديم حلول للعديد لبطاقة ا ذر املعجمي اسرتاريجيات نعتقد أنه
أ( ُيعرف من 8من مشاكل التنظيم املعجمي والصريف للغة العربية: فبموجب املبدأ )

البداية نوع املقولة املعجمية اليت رنتمي إليها الالمة املنتقا : فإذا أردنا انتقاا الوحدرني 
 prefixeرفيم )ان( السابقة املعجميتني "انتصر" و "انتصار" فإننا نتقي ااوىل انطالقا من مو
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وننتقي الثانية انطالقا من ، الوارد  ق  املقولة )ف( يف اليضاا اخلارجي اامين
مورفيم )ان( الوارد ق  املقولة )س( من نيس اليضاا؛ إذ رعد السوابق يف هذا 

العمل رؤوًسا فضالرها ا ذوع املعجمية مبيهوم الرأسية يف اادبيات التوليدية كما يف  
( 0981( وديشلو وويليامز )0988وبيار ) (0982( وأندرسون )0982سيلارك )
 00(.0991وقرميشو )

 ب( يبدأ االنتقاا من املورفيمات القصىوى يف اليمني8ومبوجب املبدأ )
فاليت يليها. ويؤكد املبدأ )ت( املبدَأ )ب( بعدم العود  إىل اخلطو   (prefixes)السوابق 

عالقة بني املورفيمات حماومة بعالقة رربية صارمة انظر اليقر  السابقة يف االنتقاا؛ فال
( وريريعارها. وبالنظر إىل املبدأ )ث( فإنه ال يصح انتقاا أكثر من مورفيم من كل 1)

عمود مقولي من ااعمد  الثالثة الوارد  يف كل فضاا. أما املبدأ )ج( فتقلص مبوجبه 
 أكرب ملساهمة املورفولوجية يف املعجممساهمة اليونولوجية يف املعجم لصاحل حضور 

 (.2-2-1( وريريعها )1) )انظر اليقر 

 االنتقاء واحلفاظ على طبيعة املقولة املعجمية    2-2-1

أ( أعال  )املتصل باحلياظ على الطبيعة املقولية( مبدأ ضروريا يف 8نعد املبدأ )
 اعرتض  حوسبة هذا العمل؛ إذ ميان بواسطته رقديم حلول لعدد من املشاكل اليت

أ( يف رصور البطاقة يعمل 8فاملبدأ ) 02خط على سبيل املثال؛ -الرتكيب يف منوذج س
ورستمر املقولة يف كافة قوالرها التالية حمافظة ، على قديد االختيار املقولي منذ البداية

أ( 8على قيد السالمة املقولية. فإذا كنا سنشتق الصية من ا ذر "كتب" فإن املبدأ )
ونعد هذا انجراا ، عمل على مراقبة سالمة هذا االختيار حتى نهاية رصريف ا ذري

وبدونه فإن مشالة الصرف العربي رظل ، من متطلبات التصور التسلسلي للغة العربية
وحينما نقول اشتقاقية فإن موضوع القواعد غري املطرد  ياون ، مشالة اشتقاقية حبتة

 (:9حاضًرا بقو . لنهلل املثال )
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 (أ 9)
 متاثلن )التاا مقولة فعلية( -متاثلوا -متاثال -متاثل  -متاثل -متثل   -أ

 متثيالت )التاا مقولة امسية( -متثيلة -متثيل -متاثيل -متثال -متثالت -متثل -ب
 متثيلّي )التاا مقولة وصيية(  -ج

( اليت رنظم خروج 8( سريورات رطبيق البادئ رقم )01ويظهر املخطط )
 املتهصلة من ا ذر. االشتقاقات

 (01الشال )

 
( جاات انطالقا من 01) الشال ل" يف"َمَثمن ا ذر فاشتقاق العناصر املعجمية 

مورفيم "التاا"  إال أن، (1) املورفيم "ت" الوارد يف اليضاا اامين من ا ذر يف البطاقة
دي انتقاا هذا ويؤ، أ( مورفيم ينتمي إىل مقولة "اليعل"9ليس ذا طبيعة واحد : فهو يف )

ويلزم عن هذا أن كافة  01املورفيم إىل ظهور كافة االشتقاقات اليت ياون رأًسا هلا.
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املورفيمات ااخرى الوارد  يف وسط ا ذر ونهايته مورفيمات رنتمي إىل نيس مقولة 
" "اليعل"؛ فاملورفيم "ا" يف متاثل منتقى من عمود املقولة اليعلية الوارد بعد "فاا" ا ذر "مثل

ب( فإنها "امسية" وليس  "فعلية" ولذا وجب 9وهاذا. أما "ت" يف بداية العنصر "متثل" يف )
أ( 9أن رقرأ ]َرَمثُّل[ ال ]َرَمثََّل[؛ واملورفيم "ا" يعد مورفيما امسيا خبالف نظرييه يف )

ورتوارد املورفيمات الوصيية ، ج( ُرنتقى "ت" من عمود املقولة الوصيية9ج(. ويف )9و)
قافظ على وصيية الالمة منذ البداية؛ ف"ياا" لالحقة للجذر منتقا  من عمود  اليت

الصية الوارد يف اليضاا اايسر ليتم مبوجبها اشتقاق الصية "متثيلي" من ا ذر "مثل". 
( طريقة انتظام العناصر املعجمية املوّسعة باملورفيمات من 00ويوضح ا دول التالي)

 اسم(.-صية-ملعجمية املوافقة هلا )فعلق  املقولة ا ا ذر ]كتب[
(00) 

 املورفيمات االمسية املورفيمات الصيية املورفيمات اليعلية
 َكَتَب -0

 ُكِتَب -2

 أكتبة ةه -1

 ُأكِتب -4

 كّتبة ةه -5

 ُكتمب  -6

 كاَرب -1

 كورب -8

 راارب -9

 راورب -01

 اكَتَتب -00

 اكُتِتب -02

 استاتب -01

 اسُتاتب -04

 ---أ/ن/ي/ت+ -05
 اامر  -06

 كاِرب )و/ي +ن(  .0

 ماتوب )و/ي +ن( .2

 ماِتب )و/ي +ن() قياس( .1

 ُماَتب )و/ي +ن()قياس( .4

 ُماتمب )و/ي +ن() قياس( .5

 ُمَاتَّب)و/ي +ن( ) قياس( .6

 مااِرب)و/ي +ن( .1

 مااَرب)و/ي +ن( .8

 متااِرب ) قياس( .9

 ؟ .01

 ماتِتب)و/ي +ن( .00

 ماَتَتب )و/ي +ن( .02

 مستاِتب)و/ي+ن( .01

 مستاَتب)و/ي+ن( .04

 +ّي )النسب(---  -05
 

 كتابة  -0
 ماتب -2
 َماارب -1
 ماتبة  -4
 ماتبات -5
 كتاب -6
 كُتب -1
 الُاّتاب )ماان( -8
 كتاب )مجع( -9

 مايتب -01
 مايتبة -00
 كتيب -02
 كتيتب-01
 كويتب -04
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ونبني هنا أن اللواصق الوارد  يف هذا ا دول ليس  كل ما يف العربية من 
 لواصق ولانها عينة بسيطة مقرتحة لطرق الزياد .

 اجلذور فرضية تعميم املورفيم وتوسيع .2-2-2

نتبنى يف هذا العمل فرضية مورفيمية حمضة لتوسيع ا ذور؛ مبعنى أننا 
ف"منشار" ليس  مؤلية من ا ذر "نشر" ، يف هذا العمل سنعوض الصَيغ مورفيمات

( وإمنا هي كلمة مؤلية من املورفيم 2111والصيغة "ميعال" كما هو يف الزراعي )
ن اليضاا االمسي اامين ليلتصق با ذر "نشر" ثم الِقطعي امليصَّل "م+ا" حيث: "م" منتقى م

  04(.02يدمج مورفيم "ا" املنتقى من اليضاا اايسر لعني الالمة كما هو موضح يف )

(02) 
 ]م[ن ش]ا[ ر.

يتم ملؤ النسق االشتقاقي يف رصورنا للمعجم احلاسوبي بزيادات )سألتمونيها( 
 (:01اقع على حنو ما يف )يف مواقع حمدد  من  كل جذر ال رزيد عن أربعة مو

(01) 
 ]...[ -4]...[ ل  -1]...[ ع  -2]...[ ف  -0

[ موقعني خارجيني قتلهما اللواصق الصرفية 4[ واملوقع ]0يعد املوقع ]
السوابق واللواحق رباعاأ وميثالن واجهة الصرف مع الرتكيب يف عملية بناا الالمة. 

ما مورفيمات العلة يف الغالب ومتثل [ موقعني داخليني قتله1[ و ]2ويعد املوقع ]
( 01[ يف النموذج )0واجهة الصرف مع املعجم. ويف الغالب حيتل املوقع رقم ]

سوابُق حمدد  من قبيل )س( أو )أ( أو )ت( أو )م( أو )ن( أو )ي(. حيتل املوقع رقم 
نتشر [ في1[ و ]2أما املوقعان الداخليان ]، [ منٌط من اللواحق ) ( أو )ن( أو )هة(4]
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فيهما يف الغالب حروف العلة )ا( أو )و( أو )ي( وهما موقعان للصرف االشتقاقي 
ونطمح أن ياون رسلسليا يف هذا العمل املؤسس على ، الالرسلسلي يف نظام الصيغ

نظام املورفيمات ال الصيغة، وعاد  ما ُرهِدث الزيادُ  يف هذين املوقعني مشاكل 
أما زياد  العالمات املتصلة فتقع دائما  05ق الصريف.صرافية قد خترق بعُضها قيود النس

 [.4يف املوقع ]

رعد هذ  الزيادات من قبيل التوسيعات اليت رطرأ على ا ذور؛ مبعنى أننا ال 
 نولد مبوجب هذ  التوسيعات صيغا جديد  على الثالثني صيغة احملدد  يف انشطار

صل على روسيعات لال جذر )يف أخطوط الثالثي وأخطوط الرباعي( وإمنا حن اليتهة
وإذا افرتضنا أن هناك عددا حمددا من التوسيعات اليت  06على النهو الذي بينا  سابقا.

حيصل عليها كل جذر فإننا نتنبأ بعدد ا ذور املوسعة أيضا وهو ما نعد  أساس ذخري  
  املعجم احملوسب.

 املورفيم يف مقابل الصيغة الصرفية .3

ال وجود له يف مبعنى أنه يف النظام الصريف العربي  اموضوًعا رياضًيرعد الصميغة 
عد ماوًنا من ر يتالأو الزياد  ملورفيم ا للصيغِة خالفأاو، االستعمال الواقعي للغة
 ايف هذا العمل رصوًر نقرتحبناا على هذ  احلقيقة فإننا  01ماونات الالمة املستقلة.

"  انجنليزي يف كلمة erمورفيم " لصرف اللغة العربية نيرتض له أن ما يقابل ارسلسلًي
writer  هو مورفيم "ا" يف كلمة "كارب" ال الصيغة "فاعل". ومما يالحظ يف هذا التصور

أننا نتهدث عن مقابل ملموس للمورفيم انجنليزي عوضا عن املقابل اجملرد الذي 
هذا يسمى صيغة. كما أننا نقابل مورفيما مبورفيم وال نقابل مورفيما بصيغة. ومثل 

حيث نيرتض أن ما يقابله هو مورفيم "و" يف "ُأُسود"  lions" يف sيقال يف مورفيم ا مع "
  08ال صيغة "ُفُعول".
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إن رعويض الصيغة مبورفيم ال حيدث فروقا على مستوى إحالة العناصر 
الصرفية طاملا وأن املعلومات انحالية املدجمة على املورفيم مل رتغري وال ختتلف عن 

ات املدجمة يف الصيغة. وكما أن املعلومات املدجمة يف السوابق واللواحق ثابتة املعلوم
على رثبي  مداليل إحالية على مورفيمات ااواسط بدال من  فإن هذ  اآللية رعمل

رثبيتها على الصميغ؛ فاملداليل املثبتة على صيغة "فاعل" كالتدرج يف "كارب" واحلال يف 
التأنيث يف "طالق" وغريها ميان نسخها على املورفيم "ا" يف كل "جالس" واحلرفة يف "سائق" و

أومتصلة  ما وَرد.  وإذا ما أثري رساؤل عن كيية التعامل مع مورفيمات غري مستقلة
)خالفا للواحق "وا" و "ان" أو " " اليت يسهل ، كاليت رعاملنا معها من قبيل: "م+ا" يف "منشار"

فإننا نقرتح هيالة ، نها مستقلة ومتصلة(إلصاقها رسلسليا يف نهاية ا ذر ا
للمورفيمات املؤلية من أكثر من فونيم من قبيل الزيادات املتصلة بالمة "مناشري" 
أحدها "م" قبل ا ذر  والثاني "ا" بعد فاا ا ذر والثالث "ي" بعد عني ا ذر على النهو 

 املوضح يف اليقر  املوالية.  

 وتعويض الصيغة      segment.  الِقطع املورفيمي 3-1

 (:04( الذي نعيد  يف )02إذا رأملنا املثال الوارد يف )

 ]م[ نش]ا[ر -( أ04)

 ]م[ ن ]ا[ ش ]ي[ ر -ب

أ( قد زيد بة ]م[ قبل فاا ا ذر و بة ]ا[ يف 04فإننا نلهظ أن ا ذر "نشر" يف )
حيمالن الداللة  الوسط بعد عني ا ذر. فتمثل الزيادران مًعا ]م[ و ]ا[ ِقطًعا مورفيميا

ب( متثل الزيادات ]م[ 04على معنى اآللة اليت كان  قملها الصيغة "ميعال". ويف )
و]ا[ و]ي[ ِقطًعا مورفيمًيا مدجما بالداللة على ا مع الذي رعرب عنه الصيغة "مياعيل" 
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يف نظام الصرف االشتقاقي. وهذ  الزيادات وإن كان  غري متصلة مثل الزيادات اليت 
ابق أو لواحق إال أنها رعد مورفيًما أيضا طاملا وأنها قافظ على مقولة الالمة رقع سو

مبوجب املبادئ املنظمة نلصاقها يف ا ذر. وروضيًها لنمط العالقة الِقطعية نقدم 
 (:05اخلطاطة )

(05) 

 ]م[   نش  ]ا[    ر -أ
   

 ش ]ي[    ر  ن ]ا[     ]م[   -ب
 

بانضافة إىل ، (8لقطعي املبادئ الوارد  يف )يراعى يف كل عمليات الدمج ا
باملعنى  directionnalité واالجتا   localitéاالحرتام الصارم لقيدي احمللية 

 théorie du charme et duاحملدد يف نظرية الربط والعمل 

gouvernemet ( 29ص: 0991عند التاكي حممد )Taki Mohammed 
 Kaye, lowenestamm et Vergnayaud (1990)املستلهمة من أعمال )

ويعين قيد ، فقيد احمللية يعين أن املورفيمات )كل مورفيم( قار  يف احملل املولدَّد  فيه 09.
 االجتا  أن العمليات االنتقائية للمورفيمات رتجه من اليمني إىل اليسار فقط.

 قاء وبناء املورفيمات املتصلة واملورفيمات املنفصلةت. االن3-2

خصائص انتقائية رركيبية وقد راون صوارية: فمن االنتقاا  للمورفيمات
الرتكييب انتقاا املورفيم ملورفيم ومثاله: انتقاا مورفيم راا التأنيث"ت" ملورفيم ألف 
التثنية"ا" يف "كتبتا" أو انتقاا مورفيم ياا النسب "ي" لتاا التأنيث املربوطة " " يف "شافعية"... 
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ا مورفيم ليونيم من قبيل انتقاا مورفيم "ان" املطاوع لليونيم ومن االنتقاا الصواري انتقا
اسر" وهاذا. فال مورفيم ان"َت" يف سياق "انتصر" وانتقاا املورفيم "ان" أيضا لليونيم "ك" يف"

ينتقى عددا حمدودا من املورفيمات أو اليونيمات اليت هي مبثابة مسات مدجمة فيه منذ 
لطبيعَة الرتكيبية للمورفيمات( كما يف "اضطرب"؛ حيث البداية.  )نيصل هنا باامثلة ا

 (06هي مؤلية من مورفيم مركب غري متصل "اط" كما هو مبني يف )

(06) 

 ]ا[ض]ط[ ر ]ب[

وذلك لتجاوز املشاكل الصوارية والتهوالت اابوفونية من جهة ورأكيد 
ة ملتابعة هذا نأمل أن يقدم هذا التصور فرص 21االطراد والتسلسل يف بناا املورفيمات.

ونأمل أيضا أن ميهد هذا العمل للمعجم الصوري االنتقائي الذي جند ، العمل ورطوير 
له بعض االستعماالت احملوسبة؛ حبيث حيدد لال صوت )ومبوجب السمات املدجمة 

)السيئة  فيه( عدد حمدود من ااصوات اليت ينتقيها؛ فنعرف الالمة الالحنة أو اخلاطئة
، على سبيل املثال، أخذنا اخلرق يف إحدى عمليات االنتقاا. إذا التاوين( مبجرد 

يف حني أنه ال يسمح ، مثال، حرف )ذ( فإنه يسمح له بانتقاا )ا أو ب( مثل "ذاب" و"ذب"
 (:01له بانتقاا )غ أو ز( كما يتضح يف النموذج التالي املبني يف )

(01) 

   
  

                             

 

 ب ا

 *ز

 *غ

 ذ  
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ف )ذ( لال من )ا أو ب( يعد سليما بينما يؤشر مؤشر صوري أو فانتقاا احلر
)*( لعدم  بصري على عدم سالمة انتقاا كل من )غ أو ز( املسبوقتني بالنجمة

سالمتهما. ورطبق هذ  املبادئ االنتقائية على عملية االنتقاا املورفيمي ملا يعقبها 
صوت من وورفيم كإجراا صواري لتماني االلتهام بني مورفيم ومورفيم أو م

 أصوات ا ذر الصامتة.

 اإللصاق التسلسلي . 4

يف النظام التسلسلي املقرتح ياون احلديث عن إلصاق للمورفيمات ال عن 
اشتقاق؛ فما ميان أن حنصل عليه بعملية اشتقاق حنصل عليه يف هذا العمل بعملية 

انلصاق مبورفيمات  (. وربدأ عمليات1إلصاق انتقائي للمورفيمات املبينة يف البطاقة )
اليضاا اامين للجذر ثم مبورفيمات اليضااات ااخرى. ويف خطو  ماملة نعد 
عملية إلصاق املورفيمات يف املواقع احملدد  عمليات رسلسلية رتموقع يف نظام رريب 

 مثل لواصق اللغات التسلسلية.    صارم

 اإللصاق وسط اجلذر ووجيهة املعجم   4-1

( أن ميدان انطباق العمليات الصرفية هو وسط ا ذر 2111) بينا يف الزراعي
ورنطبق العمليات الصرفية ، بالنسبة للصرف الذي ياون يف وجيهة مع املعجم

وراون العمليات الصرفية من هذا النوع يف ، ااخرى يف اليضااين اخلارجيني للجذر
املورفيمات  وجيهة مع الرتكيب. ويف هذا العمل حاولنا أن نقدم رصورا فيه رلصق

احملدد  يف وسط ا ذر بصور  رسلسلية كما هو احلال بالنسبة للمورفيمات اليت رلصق 
خارج ا ذر. ويف الغالب ينشأ عن انلصاق يف الوسط قويالت صوارية من قبيل 

مما يعد من  apophonic morphology التهويالت الصرفية اابوفونية
ت إقهام العلة يف ا ذر يف النماذج املؤطر  اهتمام املقاربات اليونولوجية لعمليا
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إال أن برنامج املعجم النسقي كما نقدمه  optimal theory ،20بالنظرية اامثلية 
يف هذا العمل ياتيي برصد ما رنتجه الالصقة من ميردات مولد  من ا ذر دون 

غاية ال، النظر يف قواعد التهويالت اابوفونية؛ فهذا العمل هو ذو طبيعة معجمية
ااوىل منه هو ملا ثغرات النسق املعجمي واستهضار كافة عناصر اخلزانة أو املدونة 

   22املعجمية بطرق حسابية.

 . اإللصاق يف األطراف ووجيهة الرتكيب4-2

يعد بناا الالمة من ااطراف بناا رركيبيا حمضا؛ فا ذر يزود مبورفيمات 
، من والتعدية والتلزيم وغريهاالتطابق كالعدد وا نس والشخص ومورفيمات الز

ويظهر هنا بوضوح عدم ، وهي مورفيمات رنقل امليرد  من املعجم إىل الرتكيب
استقاللية الصرف عن املعجم وعن الرتكيب ونعد  هنا القنطر  اليت رربط بني املعجم 

امين من والرتكيب. ويف هذا العمل رعد املورفيمات اخلارجية اليت رقع يف اليضاا ا
ا ذر هي رؤوس العناصر املعجمية؛ إذ رعمل هذ  الرؤوس على انتقاا ا ذور 
وانتقاا كافة الوحدات املولد  من ا ذور. فاملورفيم )أ( الوارد ق  املقولة)س( يف 
اليضاا اامين هو املولد للجمع "أوالد" من ا ذر )و ل د(. كما أن املورفيم )أ( الوارد 

يف اليضاا اامين هو املولد للصية "أمجل" من ا ذر )ج م ل( ق  املقولة )ص( 
وهاذا. فمن الواضح أن مورفيمات اليضاا اامين رعمل مبثابة رؤوس رنتقي ا ذور 
والوحدات املولد  من ا ذور بطريقة نسقية مطرد . ومن بني ما يناط بعمل الرؤوس 

من ا ذور؛ فبانتقاا املورفيم "أ" أن االنتقاا ااول للرأس حيدد مسار العناصر املولد  
املولد ق  املقولة )س( يف اليضاا اامين فإن رشقيق ا ذر )و ل د( يتوقف عند 
"أوالد" فال ررد أية عناصر أخرى مشتقة عن هذا ا ذر وال رلهق به أي من اللواحق 

 الوارد  يف اليضاا اايسر من ا ذر وهاذا.



 املعجم النسقي احملوَسب 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          14

 دمج املعلومات يف املورفيمات .5

االنتهاا من عملييت حصر ا ذور املستعملة يف اللوحات الثماني بعد 
واالنتهاا من قديد كافة العناصر والوحدات املولد  من ا ذور املمانة ، والعشرين

رتضح السمات )الظاهر  أو ااقل جتريدا( النهوية ، مبوجب عمليات انتقاا مورفيمي
و ومن السمات املاتسبة ما هو جمرد والداللية املدجمة يف املورفيمات منذ البداية. 

وعلى آلة العمل هذ  أن رقوم بدجمها وقديد قيمها النهوية والداللية: إن ، عميق
إلصاق املورفيم "ا" الوارد ق  املقولة )ص( بعد فاا ا ذر )ع م ل( يولد لنا الوحد  

جمة منذ البداية ومبوجب السمات النهوية املد، "عامل" اليت جتمع على "عاملون" أو "عّمال"
يف املورفيم "ا" وهي إما مسة ]+ص[ اليت رتضمن مسات جمرد  من قبيل: ]+ اسم فاعل[ 

و إما مسة ]+استمرار[ اليت رعطي ، و ]+ حال[ و]+ ردرج[ حنصل على "عامل" ااوىل
"عامل" الثانية. أما "عامل" اليت جتمع على "عوامل" فإنها موسعة مبورفيم )ا( الوارد ق  

ولة )س( ال )ص( وهي مدجمة بسمة ]+س[ اليت رتضمن مسات جمرد  من قبيل: املق
 حال[.     -اسم فاعل[ و] -]

 دمج املعلومات النحوية  5-1

مجيع املورفيمات رقريًبا مدجمة مبعلومات حنوية مثل املعلومات احمليلة على 
إىل املورفيمات  التطابق يف الشخص أو العدد أو ا نس أو التعدية أو التلزيم بانضافة

احمليلة على الزمن مثل مورفيمات )أني ( وغريها. وبالنسبة للمورفيمات اخلارجية 
خالفأا لسمات املورفيمات الِعلِّية اليت رلصق ، فإن معلومارها أو مسارها النهوية قاّر 

فهذ  ااخري  متغري  نسببًيا؛ فاملعلومات اليت هي مدجمة يف مورفيم "ا" ، يف وسط ا ذر
الوارد ق  املقولة )ص( بالنسبة  لة "كارب" ال نتوقع أنها كذلك متاما بالنسبة لة"حامل" 
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و "طالق"؛ حيث نقرتح بالنسبة هلما أن ردجما بسمة حنوية أخرى ختصص ا نس املؤنث 
 21اخلاصة. ]+رأنيث[، وهذ  السمة ليس  مطرد  يف كل "ا" بل هي عارضة يف عدد من االياظ

 مات الدالليةدمج املعلو  5-2

رعد عملية دمج املعلومات التداللية يف املورفيمات أكثر رعقيدا من عملية دمج 
، املعلومات النهوية؛ حيث رتصف هذ  ااخري  بالثبات واالستقرار وباحملدودية أيضا

أما املعلومات الداللية فمتنوعة وغنية وغري قاّر . لاننا غري بعيدين عن رؤية مالئمة 
ومات الداللية يف املورفيمات إذا ما ربنينا النظريات التقليدية املعروفة يف حلوسبة املعل

وأبرز هذ  النظريات نظرية التيريع املقولي ، أحباث اللسانيات التوليدية
subcategorization  عند شومساي ونظريات الداللة التوليدية عند )كارز

جاكندوف فيما يتعلق وفودور وبوستل( ونظريات أنصار الداللة التصورية عند 
فهذ  ااخري  رعني على إداد  24، بتمثيل املعنى يف الذهن من خالل السمات الداللية

حلول للتنبؤ بإماانات ا ذر انطالقا من السمات الداللة للمورفيم. ونتبنى نظريات 
( بالنسبة للبنية املوضوعية 0986( والياسي اليهري )0991التيريع املقولي)قرميشو )

للجذور من قبيل: "ضرب" حيث ردمج مبعلومات  argument structureية ااول
ختص التعدي واللزوم وهي معلومات داللية قد راون ذات طبيعة رركيبية )يف بعض 

 25، ااحيان(؛ حبيث نولد منها "ضرب" املتعدية و"ضرب يف" املتعدية بواسطة احلرف
يف عبار  "ضرب مثلأا". وهذ   بانضافة إىل "ضرب" املدجمة مبعلومات داللية حمضة

املعلومات ال ردمج يف مورفيم الِصقي بل ردمج يف ا ذر نيسه الذي هو يف هذا 
 التصور مورفيم لانه ال يعد صيغة. 

 من اامثل أن نرد املعلومات اخلاصة بالتعدي واللزوم إىل املاون الرتكييبو
ات الرتكيبية اليت ررصد ال الداللي حبيث ردمج هذ  املعلومات أثناا دمج املعلوم
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بوضوح مساهمة النهو يف املعجم. وربقى السمات الداللية اليت رولد اجملاز من ا ذور 
حي[ اليت يشتق مبوجبها "ضرب مثال"  -خمصصة مبعلومات داللية حمضة من قبيل: ]+/

حمسوس[ اليت منيز مبوجبها بني "أكل طعاما" و "أكل هواا"  -ومسات أخرى مثل: ]+/
عاقل[  -ري عن خروج املرا بال شيا من أمر ما. ومن السمات الداللية مسة ]+/للتعب

قولي"  اليت نولد مبوجبهما "الولد يعبث" و "الريح رعبث بالغصون". وباستخدام "التيريع امل
وهندسة السمات وقليلها نتوقع زياد  كياا  الرتمجة اآللية ورقريبها من النسبة 

 26واسطة اننسان.احلاصلة يف ررمجة ا ملة ب
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 والنتائج امةاخل

ا مقبوال يف نعد هذا التصور املؤسس على نظرية املورفيم ال الصيغة رصوًر

عصر التقانة واملعلوميات واحلوسبة بالنظر إىل ااعمال املؤسسة على مدونات 

 وانجناز: إن كتب له التقدم، هذا التصور نتائجالذخائر النصية العمالقة. ومن 

قيق قة رسهم يف حلول حسابية دقيقة متان من رهيئة ذخري  لغوية حموسَبرقديم  -0

وسد بعض ما  رقدم ملموس لقضايا خمتلية ومتنوعة من قبيل قضايا الرتمجة اآللية

فيها من نقص؛ فعلى سبيل املثال جند أن نتيجة البهث يف برنامج الرتمجة اآللية 

" مبعنى "وّزع" لاننا ال جند "نشر" مبعنى )أدوات اللغة( عن ررمجة ماد  "نشر" رعطي "نشر

وكذلك ال نعثر على "عَزف" مبعنى "ابتعد" وإمنا نعثر فقط على "عزف" مبعنى ، "قطَع"

واامثلة كثري  على هذا النقص عل الرغم من كثافة املاد  ا اهز  املخّزنة ، "لعب"

الذخائر النصية يف ذاكر  الربنامج. زد على هذا أن كثرًيا من الالمات مارر  يف 

فالمة "ضرب" قد راون مثبتة يف أكثر من مائة نص" وهذا يزيد من العبا 

وررد ، يف حني أن فار  هذا العمل رتيح ورود الالمة ملر  واحد  فقط، احلاسوبي

معها مجيع انماانات الداللية يف نيس بطاقة ا ذر كما يظهر من خالل هذا 

ذ نعثر )بعد روليد كافة االشتقاقات الصرفية( الشال التالي بالنسبة للجذر "مثل" إ

مثل عليه...( ورصنييه ، مثل به، على انماانات التعبريية والداللية: )مثل له

 ضمن الطبقة اخلاصة به: حدث/نشاط.
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ربسيط عمل احمللالت الصرفية وما يدخل يف ميادين الذكاا االصطناعي بشال  -2
وسهولة رركيب ، لالمة إىل ماونارها ااولية؛ وذلك من قبيل سهولة قليل اعام

 الالمة من املاونات الصغرى مبوجب عمليات مطرد  وقاّر .

ربسيط البهث يف املعجم عن االشتقاقات وما يلزم عنها من جناس أو طباق أو  -1
ورصد مواضع كسر النسق يف املشتقات واملصادر وا موع وغريها كما ، ررادف

 عيد  هنا:( الذي ن0يف النموذج رقم )
 ومواضع كسر النسق رتادفال مثال لرصد

 شِهَد ضَرَب
 شهد ُضرب
 شاهد ضارب

 مشهود مضروب
 شهاد  ضربة

 =  عسل شْهد عسل = َضَرب
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 ربسيط القضايا املتصلة مبوضوع املقارنة بني اللغات -4

قسني أداا الدراسات وااحباث املتصلة خبصوصية اللغة العربية يف موضوع  -5
؛ فا ذور الوارد  يف لوحة احلروف كلها أصيلة ورنتج فقط صيلالدخيل واا

أما ا ذور اليت حنصل عليها من خارج اللوحة أو رلك ، االشتقاقات ااصيلة
الوحدات من اافعال أو اامساا اليت ال جذر هلا أو ال رقبل التوسيع بالزيادات 

 فهي غري أصيلة.

يتيح هذا ، مثلأا، يم الصرف العربيفيي إطار رعل، رعلم ورعليم العربية ربسيط -6
التصور للمتعلم معرفة طبيعة الزياد  اليت ياون هلا شال واحد ومداليل خمتلية؛ 
فاالشتقاقات "كارب" و "طائر" و "طالق" و "رائع" كلها مت  بزياد  مورفيم االف بعد 
 فاا ا ذر لانها ال رعطي نتيجة واحد ؛ فيي ااوىل هي عالمة اسم الياعل ويف

الثانية هي عالمة االمسية ويف الثالثة هي عالمة للجنس املؤنث ويف الثالثة هي 
وسوف يعطينا احلاسوب )بناا على البيانات املدرجة يف كل ، عالمة للوصيية

لوحة جذر( الئهة با ذور اليت رؤدي زياد  االف فيها إىل اشتقاق اسم الياعل 
لف فيها إىل الصية وأخرى با ذور والئهة أخرى با ذور اليت رؤدي زياد  اا

اليت رؤدي زياد  هذ  االف إىل ا نس املؤنث وهاذا مع بقية الزيادات اليت 
 رؤدي الزياد  فيها إىل نتائج خمتلية.

ااصوارية رعميق قضايا التنظري يف ماونات الدرس اللغوي املختلية  انسهام يف -1
؛ فيمان لنا أن نعد أحباًثا التداولية واملعجمية والداللية والرتكيبية وكذا والصرفية

فلو حبثنا يف موضوع "زياد " االف بعد فاا ، انطالقأا من فار  ا ذور والبطاقة
ا ذر فإننا ننتظر نتائج إحصائية دقيقة حول عدد ورود هذ  االف وعدد ا ذور 

، حدث، وضع، اليت رسمح بزياد  االف ونوع ا ذور اليت رسمح بزيادرها )حالة
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ويصح هذا مع بقية الزيادات فلو أخذنا زياد  التاا املربوطة ، إجناز(، إمتام ، نشاط
فإننا سنهصل بتطبيق هذا التصور على املواد اليت رزاد فيها هذ  التاا ومقوالت 

صية( ودالالت هذ  الزياد  اليت رتنوع بتنوع املقولة اليت رتصل ، هذ  املواد )اسم
اسم مجع ...( فزياد  التاا على هذ  ، اسم فاعل، صيغة مبالغة، بها )اسم جامد

املقوالت ال رعطي دائًما التأنيث وإمنا قد رعطي دالالت خمتلية حبسب مقولة املاد  
امللتصقة بها. وإذا كان  فار  رنوع داللة املورفيمات موجود  يف اادبيات القدمية 

د يف اادبيات املختلية فا ديد هنا يتعلق بتنظيم وحوسبة ما ورد أو ير، واحلديثة
منتظمة وليس  ،حبيث يسهل رعليم قضايا اللغة العربية انطالقأا من معرفة نسقية

 انطالقأا من استظهار للقياس باستخدام احلدوس اليت كثرًيا ما ختِطئ. 

نؤكد يف ختام هذا البهث أن عمَلنا هذا وما جاا فيه من أفاار يظل حماولة و -8
تائجها مبزيد من ااعمال اليت حنن اآلن بصدد استاماهلا رتلمس طريقأا إىل ردعيم ن

  ويف ضوا عدد من ا هود اليت رصب يف جماالت حوسبة املعجم العربي. 
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 
و  الدولية الرابعة للمعا ة اآللية للغة العربية اليت مت  املشاركة بهذا البهث ضمن أعمال الند)*( 

 الرباط. -( جامعة حممد اخلامس2102مارس ) 1-2عقدت من 

يتضافر معها  عن املعاجم املبنية على التصور االشتقاقي وإمنا ال يقدم هذا العمل رصوًرا بديالأ -0
االت اليت ال رزال يسعى نداد حلول لبعض املش ( أعال ، و02كما ينص على ذلك اهلدف )

قائمةأ أبرزها: مشالة رضخم املاد  املعجمية املخزنة يف ذواكر الربامج انلارتونية، ومشالة 
 رصد النسقيَّة الاافية ومواقع كسر  النسقية وغريها من املشاالت اليت أوردناها يف التقديم. 

ق النَّسقية املطلوبة حتى ااعمال العمالقة اليت رنهض بها جامعات ومؤسسات متقدمة مل قق -2
(: google)عرب حمرك البهث  Arabic wordnetوالاافية. انظر على سبيل املثال مشروع: 

إذ يعتمد هذا املشروع ربط شباات واسعة من العناصر املعجمية )أفعاال وأمساا وصيات 
فالعنصر وغريها( ببعضها البعض: ورعتمد آلية الربط على جتميع العناصر املعجمية  املرتادفة؛ 

"كرسي" سريبط بال العناصر املتصلة باحلقل املعجمي ]أثاث[، وهاذا. وانظر ملزيد من 
 Arabic=Language (2116انيضاح ااعمال املنشور  يف : املعا ة اآللية للغة العربية )

processing ومن ضمن هذ  ااعمال ما يسمى بة .FrameNet  وفاررها رعتمد على إداد
مدجمة يف العناصر املعجمية  featuresاصر املعجمية رنبين على مسات ختصيصات للعن

 coreإما إىل إطار أصلي   املشرتكة: ويصنف هذا العمُل ختصيصات املاد   إىل املعجمية

frame  أو إطار غري أصليnon-core  حبسب(
https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal "فتخصيصات "يبيع" و "يشرتي )/

ية يف ماد  "التجار "، أما ختصيصات "املاان" و "الزمان" فهي غري أصلية يف هذ  املاد . وال أصل
بالتخصيصات الداللية أو املعجمية، بل يلجأ أيًضا إىل قليل  framenetياتيي مشروع 

ا ملة انطالقأا من ماونارها الرتكيبية: فال عبار  حنوية ريّرع إىل ماونات رركيبية من قبيل: 
ازدهرت )الياعل( ب )م.س( واملركب اليعلي )م.ف( يف عبار   صيص املركب االمسيخت

، على سبيل املثال، بغرض احلصول على متوالية حنوية. ويستثمر هذا املشروع أفااًرا التجار 
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من النهو التوليدي حول آلية دمج املعلومات النهوية واملعلومات الداللية باستخدام نظرييت 

ي وختصيص السمات الداللية وكذلك اادوار احملورية وهي أفاار حاولنا التيريع املقول
 (.5استثمارها بطريقة ربدو مشابهة كما يف اليقر  )

رنهض املعا ة اآللية للمعجم العربي على عدد كبري من املوارد اللسانية رشمل على حسب  -1
)باللواصق  املركبة( " ا ذور والصيغ والصور البسيطة أو املصّرفة و65ص: 2116رورابي)

 ". والالمات السياقية، مع بلور  أنظمة للتهليل والتصريف والتخزين واالسرتجاع واملتصالت(
 & Phillips( 9ص:  2116) الئهة العينات املعا ة سليأا هي حبسب فيليبس وسيوزا -4

Sforza ،لتقديم  "نسخة من الرتمجة املَؤْرَمتة رستخدم عينات واسعة من ا مل املرتمجة سليأا
 ررمجة للجملة ا ديد ".

: "أال ررى أنك مل رسمع أن  و ال غريك اسم كل فاعل  0/156قول ابن جين ، اخلصائص   -5
 وال ميعول وإمنا مسع  البعض فقس  عليه غري  "

( حول الرتكيب واملعجم؛ إذ يعد 0995هذا التصور مؤسس على افرتاضات شومساي) -6
الوصول ببساطة هنا لنسبة للثاني: وميهوم احلوسبة يعين ااول حاسوبًيا وليس اامر كذلك با

قواعد وميادئ قام العمليات االشتقاقية يف املستوى الذي رنطبق فيه؛ حيث رنطبق هذ   إىل
القيود والقواعد يف مستوى الرتكيب وهي غري وارد  يف مستوى املعجم. وممن رنسب إليه هذ  

ث يعدان املعجم غري حماوم بقوانني قام (: حي0981) اليار  أيضا: ديشللو ووليامز
 .lawlessعناصر ؛ فما دمع بني عناصر  هي الالقانونية 

ب( على اللغة انثيوبية )الّسامية( أيًضا: إذ رعتمد لغة رشاها  2ميان أن ينطبق النموذج ) -1
ع علة ا ذور اليت متأل بعلل )كالعربية( لتاوين ا ذوع، ثم يصبح ا ذ  chahaانثيوبية 

)ك س ر( رتخلله علل صورية ليصري  sβrقادًرا على قمل السوابق واللواحق كما يف ا ذر 
(=)ان( ∂t)كسر(، بعد ذلك يضاف إىل ا ذع سابقة من قبيل سابقة التلزيم ) s∂p∂r∂جذًعا  
)اناسر(. راجع ملزيد من التيصيل حول هذ  املعطيات ونظام انلصاق  ∂t∂-s∂p∂rفتصري 

 .Banksira( 16ص:0999باناسريا )انثيوبية   يف لغة رشاها 
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 ( بهذا اخلصوص.6انظر انحالة السابقة رقم ) -8
( والسغروشين 0998( و)0986ينظر يف التصورات االشتقاقية للمعجم الياسي اليهري ) -9

( 2116( و)2110( و)2111( ورورابي )0996( و)0990( و)0988( و )0981)
 (.2111والزراعي)

يف اللوحات املعجمية انطالقا من جمموعة كبري  من املعاجم العربية ويف  نطمح أن نعيد النظر -01
(. وانظر 2101ضوا رصورات شاملة للمعجمية العربية على غرار ما جاا يف البوشيخي )

-(: إجناز قاعد  بيانات لليعل يف اللغة العربية2102أيًضا فطوم القرييش وآخرين )
ث قدم الباحثون رصوًرا لقاعد  بيانات قصي ؛ حياستنتاجات لسانية ومعطيات إحصائية

ا ذور املستعملة واملهملة من الثالثي وقاعد  بيانات أخرى للرباعي، لاننا نعتقد أن عملنا 
هذا أكثر دقة ومشولية ان عدد ا ذور الثالثية يف رصور اللوحات املقدم يف حبثنا هو 

ساسية، بينما رضم قاعد  بيانات جذًرا مستعملأا ومهملأا هي قاعد  البيانات اا 20190
مستعمال ومهمال. كما أن عملنا ال ينهض على جمرد  05625ا ذور الثالثية عندهم 

 إحصاا جذور اافعال وإمنا على ا ذور زكافة ما يتولد منها من اشتقاقات.
-0951معلوم يف هذ  ااعمال املؤسسة على مبادئ النظرية التوليدية كما يف شومساي ) -00

أن الرؤوس يف رركيب ا ملة متلك خصائص انتقائية وهلا فضالت وخمصصات:  (2110
اليضلة )املوضوع الداخلي( واملخصص )الياعل أو املوضوع اخلارجي( ورسمى الرؤوس 

كما يف قرميشو  argument structureمع اليضالت واملخصصات بالبنية املوضوعية 
ض  هذ  ااعمال فيما خيص . وعلى هذا ااساس افرت( على وجه اخلصوص0991)

رلعب دور الرؤوس وراون ا ذور فضالت هلذ  الرؤوس.  prefixesالصرف أن السوابق 
من ناحية ثانية هناك من يرى أن وظيية هذ  الرؤوس )السوابق الصرفية( ال رقتصر على 

ا يف انتقاا ا ذور كيضالت هلا، بل يسند هلا قديد نوع البنية املوضوعية اليت رتضافر معه
( على سبيل املثال، أن وجود السابقة 11ص: 0999رركيب ا ملة؛ ييرتض باناسريا )

( اليرنسية رعويٌض عن se( ومثلها )ان( العربية و )∂t) reflexiveالدالة على اننعااس 
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غياب الياعل. الحظ عبار : )اناسر الباُب( حيث جاات السابقة )ان( رعويضا عن غياب 

( الياعل بالرابَط 11ص:0999كسر شخٌص الباَب(. ويسمي باناسري )الياعل احلقيقي يف )
  . l'argument acteurاملوضوعي 

ب رامة التصريف يعود النقاش املعروف حول ما إذا كان  الوحدات املعجمية ردخل الرتكي -02
إىل ردخل الرتكيب يف رغيري الطبيعة املقولية للوحد  املعجمية املنتقا  من  أو ناقصة التصريف

املعجم.ورسبب التهول املقولي الذي حيصل أثناا اخلروج من البنية العميقة إىل البنية 
"( يف رعقيد العلميات moveو"انقل  mergeالسطهية )بامليهوم التقليدي لعملييت "ضم" 

احلوسبية اليت رنطبق على الرتكيب. وينعاس هذا التعقيد مباشر  على املبادئ املنظمة لعالقة 
 (.  2110( و)0998( و)0995م. )للتدقيق والتعمق: ينظر شومساي )النهو باملعج

احلركات هنا ال رستعمل، فقد اسُتغين عنها بنوع املقولة اليت ندخل منها للالمة؛ فالمة  -01
]متاثل[ إذا دخلنا هلا من الالصقة )ت( املوجود  ق  مقولة اافعال فال ميان أن ُرقرأ على 

أ بهذ  الطريقة إال إذا دخلنا هلا من مدخل )التاا( املوجود  ق  أنها )متاُثل( املصدر، وال رقر
 مقولة اامساا. واالستغناا عن احلركات هنا هو بهدف رقليص العبا احلاسوبي.

فار  املورفيمات ليس  بديلأا عن التصورات املبنية على االشتقاق بالّصَيغ وال بديلأا عن  -04
ق، بل هي متااملة معها حلل مشاكل رقنية طرق االشتقاق التقليدية ااخرى على انطال

(، ولان يف هذا التصور على اخلصوص احتجنا إىل مثل هذا 0كما أسلينا يف انحالة رقم )
اليصل مرحلًيا حتى ال خنلط املشاكل الصورية بالصرفية؛ فيي حال إعطاا أهمية للتهوالت 

التهول، على سبيل املثال:  اابوفونية الناجتة عن الزيادات فإنه يصعب وجود ريسري هلذا
زياد  االف "ا" االمسية بعد عني الالمة يف ]ك ت ب[ يولد لنا امليرد ]ِكتاب[ وا مع 
]ُكتَّاب[ وعندئذ يصعب إداد ريسري للتناوب احلركي: كسر فاا الالمة يف ااوىل وضمه يف 

اهل  متاًما مناقشة الثانية، وهلذا فإن فار  روليد االشتقاقات من ا ذور يف هذا العمل جت
 أسباب هذ  التناوبات ماتيني بالصور  السطهية للالمة املولد  أو املشتقة.
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إذا أخذنا ا ذور معتلة الوسط مثل: ]قام[ و ]صام[ و ]نام[ و ]الم[، رواجهنا عدد من  -05
انلصاق، وثانيها كيف ننظر هلذ  العلة  املشاالت أّوهلا العود  بالعلة إىل أصلها قبل عملية

قام عند روليد املصادر ]قيام[ و ]صوم[ و ]نوم[ و ]لوم[؛ فهل ستظل عيًنا للجذر كما يف 
؟ وهناك مشالة أخرى قيامأم ستتهول إىل زياد  بعد العني كما يف املصدر   وصام ونام والم

رتعلق باطراد النسق؛ فنهن ال حنصل على مصادر هذ  اافعال بنيس النوع من الزيادات؛ 
وبعضها يطوع العني  قام قياًما وصام صياًمال رطويع عني الالمة إىل ياا كما يف فمنها ما يقب

وهلذ  ااسباب فإن احللول املقرتحة هنا صام صوما والم لوما ونام نوما. إىل واو كما يف 
هلذ  ا ذور أال رظهر هذ  االف يف لوحة ا ذور فهي إما واو أو ياا، لان انشاال الذي 

هو هل ستبقى هذ  العلة عيًنا للجذر أم ستتهول إىل مورفيم وزياد  بعد ال يزال قائًما 
ويف احلقيقة لقد صمم هذا العمل ليتجاوز مشاالت ناجتة عن التهويالت اابوفونية  العني؟

أو التهويالت الصرفية اابوفونية ما أمان، مع أن هذا التجاوز ال ياون متاًحا مع كل 
تعصية على الزيادات السلسة بالطريقة نيسها اليت رعامل ا ذور، وستعامل الوحدات املس

معها الوحدات اليت ال جذر هلا فتاون يف ملهق خاص يف نهاية اللوحة يظهر لنا الصور  
ومن ذلك أيًضا فإننا إذا أردنا روليد كلمة "أشاا"  السطهية للالمة دون املرور مبراحل قويلها.

ا ذور، فإننا ال حنصل عليها مبجرد الزياد  يف الوسط  من ا ذر ]َش َي َا[ املثب  يف الئهة
فهسب، وإمنا نلجأ أيضاأ إىل قاعد  حذف "عني ا ذر" مع أن حذف عني الالمة غري وارد 
وليس من ضمن املبادئ اليت ررصد التهوالت االشتقاقية يف هذا العمل؛ فهذ  أمثلة بسيطة 

صريف املصممة يف هذا العمل لتوليد كافة على بعض العمليات اليت قد خترق قواعد النسق ال
 اشتقاقات ا ذر.

( 0990( و)0988( و )0981يف نظرية انشطار اليتهة للسغروشين املبينة يف السغروشين ) -06
(. جند أن الصيغ 2111( والزراعي)2116( و)2110( و)2111( ورورابي )0996و)

من )َفَعَل( كما يولد أخطوط  ااساسية اليت يولدها أخطوط الثالثي اثنتا عشر  صيغة رنطلق
 الرباعي مثاني عشر  صيغة رنطلق من )َفعَلَل(.
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يرترب على صرف الّصيغة يف اللغة العربية رعقيدات يف عد  جماالت اسرتاريجية كمجال  -01
رعليم اللغة وحوسبتها، وهذا أمر منتظر إذا  كنا نتعامل مع قضايا كالصيغ ال وجود هلا 

 العربية.  وليس  من نسيج بنية الالمة
بالتأكيد ليس املقصود من هذ  املقابلة االنطالق من وضع اللغة انجنليزية)ذات النظام  -08

التسلسلي يف عملية انلصاق( فلقد بينا يف اليقر  ااوىل من هذا العمل أن بناا معجم 
للعربية دب أن ينطلق من حقيقة التعالق احلاصل بني الصرف واملعجم داخل املعجم 

فأا للمعجم الغربي الذي ييصل الصرف عن املعجم مبجرد الزيادات يف أطراف العربي خال
ا ذع. وبناا عليه فهذ  املقابلة رأري لغرض التوضيح فقط. كما أن املعجم الغربي ال ينطلق 
من ا ذور وإمنا من ا ذع مباشر  وهذا كاف نثبات درجة االختالف بني العربية 

 وانجنليزية.
 ( كاآلري:29ص: 0991ة واالجتا  كما يف التاكي )نص مبدأي احمللي -09

a- Le Principe de la localité stricte 

b- Le principe de la directionnalité  

إال أن قيدي احمللية واالجتا  ال يطبقان يف هذا العمل على املقطع كما يف روجه النظرية اامثلية 
optimality ة املاونة من مورفيمات.وإمنا على املورفيمات والقطوع املورفيمي 

الطاا بعد فاا ا ذر "ضرب"  منقلبة عن نظريها املهموس "التاا" نتيجة ضغوط الضاد الصوارية  -21
على التاا )ظاهر  املماثلة(، ورالفيا ملشاكل التهوالت الصوارية يف بناا املعجم النسقي، رأينا 

لرتكيز على خرج العمليات ضرور  إيراد ورود الصوت كما يظهر يف البنية السطهية، ويتم ا
 الناجتة، لتهقيق صور  رسلسلية لعملية إلصاق املورفيمات.

( حيث يظهر من 91ص:2110وانظر أيضا عن معطيات اامازيغية كريم بن سوكس ) -20
قطع كما يف خالل املعطيات املقدمة أن اامازيغية متتلك خاصية إقهام العلة يف نهاية امل

)جري( رصببح  azzl( يف نهاية ا ذر كما يف ا ذر a)العلة  : إقهامالعربية وذلك من قبيل
azzal( 2110: "جرى" بعد إقهام العلة يف آخر ا ذر. وهذا انقهام بناا على سوكس )

. و رعمل املوسومية للعلة املقهمة يف  markednessيشتق بناا على اعتبارات املوسومية  
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افق للمورفيمات )السوابق( اليت يتم مبوجبها وسط ا ذر العربية على قديد منط العلة املو

 انتقاا ا ذر املوافق هلا.
( هي عملية صرفية متجذر  بعمق يف اللغة العربية 41ص:0988اابوفوني حبسب رورابي ) -22

ورعين التناوبات )التغريات( الصورية الداخلية يف ا ذع، ورنشأ هذ  التغريات على وجه 
لقصري  )فتهة/كسر /ضمة(: فاليتهة على عني "ضَرب" اخلصوص بني اليونيمات العللية ا

رؤول إىل كسر  ق  عني "يضِرب"، كما رؤول الاسر  يف "حِزن" إىل فتهة يف "حيَزن" وهاذا، 
فهذ  التناوبات اابوفونية يتجاهلها متاما املعجم النسقي يف هذا العمل. ملزيد من التعمق 

والسغروشين  kurylowicz( 0962رلورش )والتيصيل يف املقاربات اابوفونية انظر: ك
 (. 2101( وبلبول )0998( ورورابي )0981)

الشك أن السمات املدجمة يف كل مورفيم حنوية كان  أو داللية منتظمة يف مصيوفات، وقد  -21
 0991رضم كل مصيوفة مسات مسةأ واحد  طاغيةأ على النهو املقرتح يف التاكي حممد)

  Taki Mohammed( 15ص: 
 (: ررمجة حممد غاليم. 2111(  و جاكندوف)2111( و)0999مد غاليم )ينظر حم -24
نييد يف هذا السياق من جمموعة أحباث اشتغل  على معجمة اادوار احملورية )املنيذ  -25

( )والياسي اليهري 0991واملصدر واهلدف واملاان واادا ...( أبرزها أعمال )قرميشو
 (.0991و  0996

( 2116عنى املتائ على الرتمجة اآللية: عز الدين)ينظر للتياصيل يف موضوع امل -26
Azzedine(2116) . وفيلبس وسيورزا Phillips & Sforza.  
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