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 )هـ٠٢/٠٧/١٤٤٢؛ ونشر يف هـ١٩/٠٩/١٤٤١ يف ر وقبل للنشهـ؛٠٥/٠٨/١٤٤١قدم للنشر يف (

ًإن المنجزات التي حققتها لسانيات المـدونات الحاسـوبية جعلـت منهـا موضـوعا  :المستخلص َّ ُ َّ

ُّالدراسة والنظر، لذا هندف يف هـذا البحـث إلـى تتبـع البحـوث اللـسانية يف العالقـات الدالليـة ًجديرا ب

ّالقائمــة علــى المــدونات الحاســوبية، واســتثمار معطياهتــا يف بنــاء نــواة للمعجــم المخــتص يف عالقــة 

نـة َّمدو(�التقابل الداللي يف لغـة الطفـل العربـي حاسـوبيا، ويف حقـل الـمحـسوسات خاصـة، يف ضـوء 

ُتوسـع عالقـة التقابـل وعمقهـا، وتعـدد : ُوقد خرج البحث بجملة من النتائج؛ أبرزها). الطفل العربي ُُّ ُ ُّ

ِّطبقاهتا، وتعاضدها مع عالقات داللية مخصوصة، وظواهر لغوية معينة، يف سك لغة قـصص الطفـل  َ
ٍ ٍ ُ

ٍالعربي، كما أسهم البحث يف بناء نواة لمعجم محوسب للتقابـل الـدالل ٍ ٍ ي يف لغـة الطفـل العربـي، ويف ُ

ُضــوء المــدونات باســتخدام األدوات الحاســوبية، ونعمــل علــى التوســع فيــه حاليــا، غايتنــا منــه إثــراء  ُُّ �

ُقاموس الطفل العربي، وكذلك لغة مؤلفي قصص األطفال، والكتب المنهجية للطفل، بمـا يـستعمله 

َالطفل فعليا، بعيدا عن األمثلة الـمفتعلة والقائم �ً ُة على الـحدس؛ بما يرفـع مـن كفـاءة التواصـل لديـه، ُ ُ َْ ِ

َّكما أثبت البحث قلة الدراسـات العربيـة يف الويـب الدالليـة العربيـة، بـسبب صـعوبتها وجـد ِ ِ َ هتـا، لـذا ُ

 .نوصي بكثير من البحوث يف هذا المجال

القـات المعجم المختص، مدونة الطفل العربي، مدونة اسكتش إنجـن، الع :يةاحتالكلمات المف

  .الداللية، التقابل الداللي
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 Towards a computerized Dictionary for Semantic convergence in 
children's stories in light of the Sketch Engine Blog 
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(Received 29/03/2020; accepted 12/05/2020; Published 14/02/2021) 

Abstract: This research seeks to invest the gains of the linguistics of the computer 
blog in building a proposal for a computerized dictionary model for semantic 
convergence in the (Arab Child Blog) as a private blog that associates with the public 
blog (Sketch Engine) in order to support the Arab semantic web, and serve the authors 
of children's stories and the creators of lower-grade curricula , with a dictionary that 
simulates the language of an Arab child and what he actually uses of it, so as to 
contribute in creating an effective and successful language communication for him. 

Keywords: of the Sketch Engine Blog, Arab Child Blog, Semantic relationships, 
The Lexicon Concern. 
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  المقدمة

 

ُالحمد هللا الذي أنزل كتابه بلسان عربي مبين، والصالة والسالم علـى مح ٍّ
مـد بـن ٍ

ِعبد اهللا سيد األولين واآلخرين ِ ِ ِ
َّ ِّ. 

ًأما بعد؛ فإن العالم اليوم يعيش ثورة معلوماتية جعلت من التقنية ركيـزة أساسـية  ً َُّ َ ََّ َّ

ْيف جمعهــا واســتيعاهبا وتحليلهــا، وتعــاظم دور اللغــة ومحوريتهــا يف خريطــة المعرفــة  َ َ

ًاإلنسانية، حتى عدت أكثر الوسائل فاعلية يف نقل ها وإثرائها؛ لـذلك أصـبحت معالجـة َّ

�اللغات الطبيعية آليا، من أهم مقومات مجتمع المعرفة وهندسـة الـذكاء االصـطناعي؛ 

ًفقد أفرزت تطبيقات حاسوبية متنوعـة، قـادرة علـى وصـف البنـى اللـسانية يف اللغـات  َّ
ٍ

وبية َّالطبيعيــة، ولعــل أبرزهــا المعــاجم الحاســوبية المتنوعــة، ومنهــا المعــاجم الحاســ

َمعجـم محوسـب يف : َّالمختصة يف العالقات الدالليـة؛ مثـل ُْ المـشرتك (، أو )الـرتادف(َ

 فهي من أبرز التطبيقـات الحاسـوبية التـي - موضوع بحثنا - )التقابل(، أو يف )اللفظي

ِّتدعم الويب الداللية العربية بما يثري المحتوى العربي تقنيا، ويعزز من كفـاءة التقنيـة  َ �ُ ُِ ْ

ُعالجــة اللغــات الطبيعيــة، وقــدرهتا علــى االســتدالل المنطقــي؛ فنجاحهــا يف ذلــك يف م

ِّسيرفع من قدرة اآللة على تحليل النصوص، والرتجمة اآلليـة، والتعبيـر اآللـي، وفـك  َ

ــصة والمتنوعــة؛ لمــد  ــة المتخص ــدد مــن المعــاجم اللغوي ــاج ع ــداللي، وإنت ــبس ال ِّالل َ ِّ ِّ
ٍ َّ

ِوالمادة النَّصية، وتقليل الفجـوة بينهمـا؛ وبـذلك تكـون ِالجسور بين المعرفة المنطقية 
َّ

ًالويب الداللية قادرة على النفاذ إلى النصوص العربيـة وتفكيكهـا، واالسـتنباط منهـا، 

ٍمــن خــالل تحليــل المفــردة إلــى ذراهتــا الدالليــة، بمــا يمكــن مــن عمــل معادلــة دالليــة  ِّ َ َُّ

ــة شــبه رياضــية يقبلهــا الحاســوب، تــساعد ع ــين دالالت ِتكويني ــدقيق ب ــز ال لــى التميي
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�المفردات، وتيسر تحديد نوع الكلمة وعمقها الداللي، وعالقاهتا حاسوبيا َ ِّ. 

ــن  ــاجم المحوســبة؛ للكــشف ع ــشاء المع ــى إن ــة إل ــة الماس ــرت الحاج ــد ظه َفق َّ

ِالكليـات اللغويــة، وتمثيلهــا معرفيــا بمـا يخــدم اللغــة العربيــة مـن خــالل ربــط العنــصر  ُ َ � َّ

�المفهوم، وبيان العالقات التي تربطه بعناصر معجميـة أخـرى دالليـا، كمـا المعجمي ب َّ
ٍ

َ

ــات  ــرب الربمجي ــداولها ع ــسر ت ــا، ويي ــا تقني ــد المعرفــة واألنطولوجي ــاء قواع ــدعم بن َّي �َ ِّ

�والمحلالت الداللية، وهو جهد يصب يف خدمة المحتوى العربـي تقنيـا، وينـضوي يف  ُّ ُ َ ٌ ِّ

 .٢٠٣٠رؤية المملكة 

ِّصــبحت العالقــات الدالليــة محــل عنايــة المهتمــين بالــذكاء االصــطناعي، لــذا أ
ِ َّ

ُوالمعالجــة اآلليــة للغــة العربيــة، فعليهــا تقــوم الويــب الدالليــة واألنطولوجيــا، ويعتــرب 

ًالتقابل الداللي أكثـر هـذه العالقـات الدالليـة ورودا يف الـنص العربـي عامـة، والقـرآن  َّ ًَ

َشعر العربي، ويف الخطب الدينية، والرسائل الديوانية الكريم، والحديث الشريف، وال ُ

 .َّخاصة

ْوالتقابل ليس عالقة لغوية داللية صرفة، بل هو قانون كوين كلي، سبق بذكره  ِ ِّ ِ

 : ُالقرآن الكريم يف قول اهللا تعالى                     )الذاريات :

ِّقر اآلية الكريمة أن التقابل سنة من سنن الكون الذي بني على الضدية، ُ؛ إذ ت)٤٩ ِّ َ
ِ ِ
ُ ُُ ُ َُّّ

َوقاعدة من قواعد الوجود التي قام عليها الخلق، ومن ثم بني عليها الفكر، فأصبح 
ِ ِ
ُ َ ُ ٌ

ًحوار المتضادات منهجا يف معالجة قضايا اإلنسان، وعباداته، والكون حوله، كما كان 

ِياق اللغوي القرآين عرفا فكريا ولغويا سائدا، فال يرد لفظ التقابل يف الس َ � �ً ً ْ َّإال ) النار(ُ

ِوقوبل بـ ، وال )النهار(إال بـ) الليل(، وال )األرض(إال قوبل بـ) السماء(، وال )الجنة(ُ

َ؛ والمتأمل يف النص القرآين يالحظ كثرة المتقابالت فيه، )القمر(إال بـ) الشمس( ُ ِّ
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ٍر عالقات المعنى شيوعا وانتشارا فيه؛ مما يؤكد أهنا نتاج اختيار واع ولعلها من أكث ٍ ُ ِّ َّ ً ً

ٍللغة، يقوم على منهج فكري يسعى إلى أغراض شتى، تفوق بكثير ما حصره  ٍ ُّ

 .البالغيون واللغويون فيه

ولقد نال إنشاء المدونات العربية العامة تقني� اهتمام الحاسوبيين عرب وغربيين 

ر إلى االهتمام بإنشاء المدونات الحاسوبية الخاصة ومنها مدونـة الطفـل ثم تطور األم

ُالعربي موضوع هذا البحث، فهي تستهدف فئة عمرية لها خصائصها العقلية والنفسية  ً

ٍّواالجتماعية، تحتاج إلـى خطـاب خـاص يناسـبها، لـه أسـلوبه واسـرتاتيجياته اللغويـة  ٍ

َّلمـؤلفين والنُّقـاد، وعلمـاء الـنفس، وعلمـاء َّالخاصة، فكانت محل اهتمام اللغويين وا

 .االجتماع

َّويمثل التقابل الداللي اسرتاتيجية لغوية شائعة يف قصص الطفل عامـة، والطفـل  ً

ُالعربي خاصة، فهو ظاهرة فكرية وصوتية فريـدة، تأخـذ عقـل الطفـل وروحـه لجمـال 

ٍإيقاعهــا الــصويت، ويتــضاعف هــذا اإليقــاع مــع ظــواهر صــوتية أخــرى
َّ ؛ مثــل التــوازن، َ

ب  َّوالسجع، والتكرار؛ فتكون بذلك مجدولة صوتية ذات إيقاع عال مركـب تـسلب ل ْ ُـِّ َّ ًٍ ُ َ

َّالطفل، وتجعله يتعلق بتالبيب القصة حتى هنايتها، إذ وظف التقابل الـداللي باعتبـاره  ُ َّ

ّوسيلة إقناعية فيها، وآلية من آلياته البارزة
ٍ

. 

 : إشكاالت البحث:١/١

 :البحث اإلشكاالت التاليةيطرح هذا 

َكيف يمكن استثمار نتائج أهم األبحاث المنجزة يف التقابل الـداللي لخدمـة  -١

 معجم المتقابالت الداللية يف لغة الطفل العربي؟

َّ هــل يمكــن اســتثمار المــدونات الحاســوبية الحديثــة يف بنــاء معجــم للطفــل -٢



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  ...ضوء يـف األطفال قصص يـف الداليل للتقابل حموسب معجم حنو
� �

٢١٨ 

َالعربـي يحـاكي اللغـة المـستعملة، ويعـزز ثروتـه  ِّ ِّاللفظيـة يف التقابـل، ويحـدد األنمــاط َ

 الشائعة فيه؟

ــة  -٣ كيــف يمكــن تــسخير األدوات الحاســوبية يف اســتخراج العالقــات الداللي

 عامة، والمتقابالت الداللية خاصة من المدونة، وتصنيفها وفق أنواعها؟

َما المنهج المعجمي المتبع يف بناء معجم المتقابالت الداللية يف لغـة الطفـل -٤ َّ 

 العربي؟

ِونبتغي يف دراسة هذه اإلشكاالت اإلشـارة إلـى أن قـصص األطفـال بنًـى ترصـد  َّ

 .ِّالتقابالت الداللية، باعتبارها عالقات ممثلة التساق الخطاب وانسجامه

 :أهداف البحث :١/٢

َّحددت الفرضية السابقة أهداف البحث، والتي تمثلت يف التالي َّ: 

ي المعاصر، من خالل ظاهرة التقابل الداللي  بيان خصائص لغة الطفل العرب-١

 .يف المدونة وتحديد خصائصها المعجمية

َّيف خدمـة المعـاجم المختـصة يف العالقـات ) اسكتش إنجـن(َّاستثمار مدونة  -٢

 .�الداللية لخدمة الويب الداللية واألنطولوجيا، والمحتوى العربي تقنيا

َّخدمـة مـؤلفي المقـررات الدراسـية توفير بنيـة معجـم المتقـابالت الدالليـة ل -٣ ِّ

َّللمرحلة االبتدائيـة ومدرسـيها، وكتـاب قـصص األطفـال بمعجـم يجمـع المتقـابالت  ُ ِّ

سهم يف خدمـة الطفـل  ِالداللية من مدونة الطفل العربي، مما يرفع الكفاءة اللغويـة، وي ْ ُـَّ َّ

َالعربي بإثراء قاموسه، ومن ثم مداركه وفكره ِ
. 

بتطبيقاهتا وبرمجياهتا لتقريب اللغـة العربيـة للطفـل العربـي؛ استخدام التقنية  -٤

 .ِّببناء معجم حاسوبي للمتقابالت الداللية، ييسر عليه التلقي
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 :منهج البحث: ١/٣

 .سيقوم هذا البحث على المنهج الوصفي، والمنهج االستقرائي

 :حدود البحث: ١/٤

ٍبنــاء نمــوذج حاســوبي للمتقــابالت الدالليــة حقــل المحــسو سات يف قــصص َ

 .)اسكتش إنجن(َّاألطفال المعاصرة يف ضوء مدونة الطفل العربي التابعة لمدونة 

 :ًلغة واصطالحا.. التقابل الداللي: ١/٥

 : التقابل يف اللغة-

، )ل. ب. ق: (ابـــن منظـــور. (المواجهـــة: مواجهـــة الـــشيء للـــشيء، والمقابلـــة

 )).ق ب ل(الجوهري، 

 ).٧٥): ١٩٧٧(بالمر (ة والكلمات ُوهو تعاكس الدالل: ًواصطالحا -

َولقــد تنبــه القــدماء إلــى مــصطلح التقابــل، خــصوصا علمــاء المنطــق؛ فهــو مــن  ً َّ

المصطلحات التي تناولها أرسطو؛ إذ هو عنـد المناطقـة عالقـة ترابطيـة ال قـوة قوليـة، 

َّووسيلة من وسـائل التفكيـر، وطريقـة مـن طـرق اإلقنـاع، ومـن أبـرز قيـوده عنـدهم أن 

ٌبلين ال يجتمعان يف شيء واحد وال زمان واحد، ويقرون أن التقابل ظاهرة عقلية المتقا َّ ٍ ٍ َ

ُّال تقــع يف الموضــوعات، بــل يف المحمــوالت التــي مــن خصائــصها التغيــر والتحــول ُّ .

 .)١٥٢): ١٩٨٥(أرسطو (

 :أما شروطه عند اللغوين فهي -

َّالثنائية؛ حيث يقع بين زوجين من الكلمات المتضادة يف -  . المعنىَ

ٍالمكانية؛ وهي اتحادهما يف مكان واحد، وسياق واحد - ٍ
ُ. 

 ).١٥): ١٤٣٤(الحلوة، . (اتحادهما يف حقل واحد -
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ًفقد طرح اللغويون الـمحدثون أقـساما كثيـرة للتقابـل، أشـهرها: وأما أقسامه - ُُ َ ْ :

 .ِّالتقابل الحـــاد، والتقابل المتــدرج، والتقابل المتعاكس

 : التقابل وخصائصه أنواع:١/٦

َالتقابل بين مفردتين متضادتين أو متخـالفتين -١ َ الظهـر (، و)الـشمس والقمـر: (َ

 ).والعصر

ــضمائر -٢ ــا يف ال ــة؛ كم ــاس النحوي ــين األجن ــل ب ــن: (التقاب ــم وه ــذي (، و)ه ال

ًضرب زيد عمـرا( :، وكذلك بين الفاعل والمفعول)والتي ْ ، وبـين المبنـي للمجهـول )َ

ِقتل وقتل(والمبني للمعلوم  ُ ََ(. 

، )الليــل والنهــار(التقابـل بــين ألفـاظ الحقــل الواحــد، كمـا يف ألفــاظ الزمـان  -٣

ِّالغدو واآلصال(، و)الصبح والمساء(و ُ ُ.( 

َالتقابل بين كمية الجمل أو الوحدات -٤ ُ :                

         )٣-١: الضحى(. 

ْالتقابل بين لهجتيــن أو مستويين لغويين؛ كما يف -٥ َّْ َ:             

    )١٠٤:البقرة(. 

 : ٍالتقابل بين لغتين يف سياق واحد؛ كما يف -٦         ) الحوب

 .)٢: النساء() واإلثم

 : التقابل بين موقفين -٧               )٧١: الزمر( ،   

                 )٢٢: السابق ()٧٣: الزمر.(  

علماء المنطق واألصول والبالغـة؛ العتمـاده  وهبذا نال مبحث التقابل الداللي عناية

ٍ أنتج صورة جمالية لفظية، واتفقوا علـى كثيـر مـن حـدوده ومـصطلحاته، على منطق عقلي ُ َ َّ َ
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واقرتنت دراسته بوجهين؛ وجه معنوي منطقي اهـتم بـه علمـاء المنطـق واألصـوليين، 

َّلفظي جمالي نال عناية البالغيين؛ لذا أضافه ابن المعتـز يف بـاب البـديع، وعـده  ووجه َ ُ

َمحسنًا معنويا، وتبعه جمهو َِ َ � ِّ  .)٣٢٨): ١٤١٥(العلوي . (ُر البالغيين من بعدهُ

ِّكما ميـز علماء العربية القدماء بين التقابـل الحـاد، والتقابـل المتـدرج، والتقابـل  َّ

َّ؛ فالتقابــل الحــاد هــو مــا ســماه البالغيــون والمتكلمــون بالتــضاد )الــصريف(الــشكلي  َ

ْالحقيقي، يكون فيه الضدان يف غاية الخالف والبعد؛ كم ُ َّ َّأمـا ). األرض/ السماء: (ا يفِّ

ْ تضاد قـائم علـى جـواز انتقـال طرفيـه بالحركـة - كما وصفوه -ِّالتقابل المتدرج؛ فهو  ٌَّ

، )قاتـل ومقتـول: (َّأما الـصريف؛ فهـو كمـا يف. ِّإلى وسطه؛ مثل الفاتر بين الحار والبارد

ِّ مـا يـسميه وهـو -َّواشرتط المتكلمون يف وقوعه أن يكون المتضادان من جنس واحـد 

ُالـمحدثون بالحقل َ ْ ِّ لذا صح وقوع التضاد بين األسود واألبيض؛ فكالهما من حقل - ُ َّ

  ).٣١٤): ١٤٠٦(العسكري (، )١٩٣: ١٩٧٢(القزويني (اللون 

َوبناء على ما تقدم؛ فللتقابل دور أخطر، وغرض أبعد مـن أن يكـون حليـة لفظيـة  ْ ِ ُ ٌ ً

ْة عقلية متجذرة يف خلق اإلنسان، وناموس من ٌمعنوية فقط؛ بل هو منهج فكري ووسيل َ ِّ

 .نواميس حياته

َّأما جمهور اللغويين المحدثين؛ فقد اتفقوا على أن  التقابـل الـداللي يقـوم علـى َّ

ٍالثنائية اللفظية، ويقع بين زوجـين مـن المتـضادات يف مكـان واحـد ويف سـياق واحـد، 
َّ َ

ُن حيـث االنـسجام واالخـتالف، فهـو ًوأجمعوا على أن للتقابل أثرا يف جمال النص مـ

 ).٩٥ :)١٩٨٠(اليتز ) (١٤٤): ١٩٧٧(بالمر (.وسيلة الستقطاب الخربة والرأي

باب التقابل الداللي القـائم علـى ) ١٣٣ -١١٨ ):١٩٨٧(وقد وسع برند شبلنر 

المفــردات إلــى تقابــل األســلوب والجمــل والموقــف، وبنيــة الــنص الكامــل؛ فتجــاوز 
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 .َمفردتينبذلك التقابل بين ال

ًكما صاغ برند شبلنر أنواعا جديدة من التقابل الداللي؛ مثل التقابل بين لغتين يف 

َّوجـدير بالـذكر أن . النص الواحد، والتقابـل بـين لهجتـين، وبـين مـستويين يف الـسياق ٌ

ّالمحدثين استفادوا كثيرا من جهود العرب اللغويين القدامى يف هـذا البـاب تجلـت يف  ً

ِّبحوث متخصص
 .ة، سنتطرق إليها يف الدراسات السابقةٍ

 : التقابل الداللي؛ أهميته يف الدرس اللساين الحديث:١/٧

َّالتقابل الداللي ظاهرة لغــوية منظمة ترتبط بالفكر واإلدراك؛ فكل لفظ نتلفظ به 

يف عقـل المـتكلم والمـستمع، وهبـذا يميـل التقابـل  َيستدعي اللفظ اآلخر الـذي يقابلـه

ٌ تصنيف خرباتنا يف إطار الثنائيـات المتـضادة، وهـو ميـل إنـساين عـام يـؤثر الداللي إلى

�تأثيرا ثانويا يف اللغة   ).٩٥): ١٩٧٨٠(الينز (ً

ًويعترب التقابل الـداللي مـن آليـات الــمقولة الذهنيـة، ومظهـرا مـن مظـاهر البنـاء  ََ َّْ

 التي تظهر التصوري يف الذهن، بفضل عمليات المزج واإلسقاط التصوري والتفاعل،

َوتتشكل يف المستوى المعجمي؛ فمن خالل المتقابالت نتمثل الكون، وندرك أبعـاده  ُ َّ َّ

ُالمرتامية، وننظم عناصره؛ مما يؤكد دور تعالق الفضاء الذهني والتجربة المجسدنة يف  ِّ َّ ِّ

 .)٣١٣): ١٤٣٩( شعير. (ُّتشكل اللغة

ِّصوص العربيـة؛ حيـث وظـف ًوالتقابل الداللي مـن أكثـر الظـواهر شـيوعا يف النـ

ــى  ــدف إل ــة، هت ــرتاتيجية إقناعي ــاره اس ــا باعتب ــصويت، وداللي ــه ال ــار جرس ــكليا باعتب �ش �

مـن خـالل إيقـاع حركـي متعـاكس يـوقض . االستيالء على عقل المتلقـي والتـأثير فيـه

 ).٥٣) ٢٠١٢(الحلوة (الشعور ويحرك العقل 

ًة واللغـة العربيـة خاصـة نزعـة َّكما أثبتـت البحـوث يف التقابـل أن يف اللغـات عامـ
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سهم يف  ِللتفكير بلغة التضاد؛ فهو يقوم علـى منطـق فكـري قـائم علـى البنـاء والهـدم، ي ْ ُـ

ِترتيب القول وتنسيقه بمنهج غير مألوف ٍ. 

َّونظرا لكون التقابل ظاهرة معجمية غير موسمة توسيما تاما، فـإن ربـط دراسـتها  � ً َ ًً

ِبقيمتــي االنــسجام واالخــتالف يف  ُضــوء المقاربــة الرتكيبيــة الدالليــة، يثــري المعجــم َ

ِالعربــي ويــساعد علــى تــوفير بنيــة متــسقة وخطــاب منــسجم، ألن زوي طرفــي المعنــى  َ َ ََّ ْ َ ٍ ِ ٍَّ

ِّيفضي إلى تـرابط الخطـاب وانـسجامه، إضـافة إلـى مـا يحققـه التطريـز الـصويت الـذي  ًْ ِ
ُ

َيتمثل يف اإليقاع من تمثيل حقيقي لعالقتي االتساق و  .االنسجامَّ

 : الدراسات السابقة:١/٨

ِحظيت العالقات الداللية 
ًكما بينَا سابقا -َ َّ  بعناية المحدثين، لكنَّهم لم يهتمـوا - َ

َّهبا يف لغة الطفـل العربـي، كمـا لـم تخـتص بمدونـة حاسـوبية؛ لـذا كـان اعتمادنـا علـى 

لعربــي، أمــا لتتبـع عالقــة التقابــل الــداللي يف قـصص الطفــل ا) الطفــل العربــي(مدونـة 

َالدراسات السابقة التي رأينا فيها وشائج قرابة مع بحثنا هذا صنفان َ  .عربية، وأجنبية: َ

  .الدراسات العربية: ًأوال: ١/٨/١

، للباحثة نوال بنت إبراهيم »التقابل الداللي يف سورة النساء«: ثالث دراسات هي

دكتـوراه للباحثـة رائـدة ، رسـالة »المفـردات المتقابلـة يف صـحيح البخـاري«الحلوة، و

التـضاد يف المعجـم العربـي يف «، و)جامعة األميرة نـورة(هـ ١٤٣٤بنت حسن المالكي 

 ).هـ١٤٣٩) (نجالء شعير(، للباحثة »)م٢٠١٦(ضوء المقاربات اللسانية الحديثة 

، الباحثة نوال بنت إبراهيم »التقابل الداللي يف سورة النساء«:  الدراسة األولى-

 ).هـ١٤٣٤(الحلوة، 

يف القرآن الكريم، ويف ضوء سورة النساء، ) التقابل الداللي(تناول البحث ظاهرة 
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ل عنـد المناطقـة،  ُـجاء يف المقدمة العالقة بين البالغة والمنطق عند القـدماء، ثـم التقاب ِّ

ُّعنـد البالغيـين، يليـه تـصور ) بـاب الطبـاق والمقابلـة(واألصوليين، والمتكلمين، ثـم 

التقابـل الـداللي يف الـدرس (ل الـداللي عنـد العـرب القـدماء، ثـم تنـاول لنظرية التقابـ

ِ، وفيه عرض التغيرات التي شهدها علم الداللة الحديث)اللغوي الحديث َ ُّ. 

ْ؛ فقد تم فيه حـصر آيـات »التقابل الداللي يف سورة النساء«َّأما المبحث التطبيقي  َ

: ُ وتـم تـصنيفها علـى النحـو التـاليًالتقابل يف سورة النساء يف خمسة وتسعين موضـعا،

، وتم تقسيم كل نوع إلى ثالثة أقـسام، )المتعاكس/ ِّالمتدرج/ التقابل الداللي الحاد(

تم البحـث )التقابـل يف الموقـف/ التقابل يف الجملة/ التقابل يف المفردة: (هي ِ، ثـم خ ُـ

ِّتقابـل الكمـي يف بالتقابل الداللي بين مستويين لغويين وبين لغتين، مع اإلشـارة إلـى ال َ

 .الجمل والسياق يف كل نوع من أنواع التقابل

ــذا؛  ــا ه ــن بحثن ــها ومــدونتها ع ــذه الدراســة تختلــف يف أغراض َوالمالحــظ أن ه

ــل  ــا للعم ــدم تطرقه ــب ع ــى جان ــريم، إل ــرآين الك ــنص الق ــة ال ــى مدون ــا عل ُّالعتماده

َالـمحوسب ُْ َ. 

دراســة دالليــة .. لبخــاريالمفــردات المتقابلــة يف صــحيح ا«: الدراســة الثانيــة -

 . للباحثة رائدة بنت حسن المالكي) هـ١٤٣٤(، »حاسوبية

َاستهدف البحث إحصاء المفردات المتقابلة يف صحيح البخاري، وصنَّفها وفـق 

نظرية الحقول الداللية إلى حقول ومجاالت، ثم تحليلها وفق نظرية التحليل الداللي 

 برنامج حاسوبي يقـوم بمهـام البحـث والـسرد إلى سماهتا التحليلية، ثم االعتماد على

ًواإلحصاء للمفردات المتقابلة يف صحيح البخاري، واعتمدت الباحثة يف ذلك منهجـا 

�تكامليا وصفيا تحليليا إحـصائيا، وتختلـف يف مـدونتها عـن مدونـة بحثنـا، وكـذلك يف  � � ْ َ �
ِ
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 .ءاستخدامها الجانب الحاسوبي؛ فهو قائم على االستقراء واإلحصا

ــة - ــة الثالث ــسانية « :الدراس ــات الل ــوء المقارب ــي يف ض ــضاد يف المعجــم العرب الت

 .، للباحثة نجالء شعير»الحديثة

ْتناول هذا البحث قضايا التقابل، وارتباطها بالمقولة الذهنية، وهو طرح جديد يف  َ

خاصـية  َّالبحث اللساين العربي، وقد توصلت الباحثة إلـى جملـة مـن النتـائج، أبرزهـا

ِالتماثل بين المتقابلين، وأرجعتها إلى مستوى فوق لغوي، وعالجتهـا يف إطـار ذهنـي،  ْ َ

َّأكدت فيه أن األضداد مفاهيم ذات أصول خطاطية موحدة؛ وأن الزوج الواحد ينحدر  ُ َّ َّ

ِّطرفاه من خطاطة جامعة لمكوناهتما المشرتكة، وهـذا مـا يفـسر التقـارب الـشديد بـين  ِّ

�الضدين ذهنيا، ِ ْ ُوبينـت الباحثـة أن البنَـى الخطاطيـة ذات أصـول . � وتـداخلهما معجميـاَّ ََّّ

ُثنائية مرجعها الخطاطة العميقة التي تتوافق مع بنية الدماغ ذي التفريع الثنائي، وأثبتت 

َّيف نتائجها أن التقابل مظهر مـن مظـاهر البنـاء المفهـومي يف الـذهن، بـه نتمثـل الكـون،  ٌَّ

ُوندرك أبعاده، ون َُ ٌنظم عناصره، وختمت الباحثة بحثها بـأن التـضاد شـكل مـن أشـكال ِ َّ َ َِّ

ــي ــاد، ه ــية األبع ــة خماس ــه عالق ــة، تربط ــة الذهني ــد : (المقول ــي، والبع ــد المعجم ُالبع ُ

ُالتداولي، والبعد الرتكيبي، والبعد البالغي، والبعد الذهني ُ ُ.( 

ــوء ال ــضاد يف ض ــث الت ــى بح ــت عل ــا قام ــة أهن ــن هــذه الدراس ــضح م ــة َّويت مقارب

 .العرفانية، دون تناوله يف ضوء مدونة حاسوبية

ــة . الباحــث المغربــي د(وقــد قــدم  ــى بالبني ــازي يف ثــالث دراســات تعنَ ْمحمــد ب ُ

حيـث اشـتغل الباحـث علـى التقابـل الرتكيبـي ؛ ًالعميقة للتقابـل، خـصوصا األسـلوبي

، وهـو لـيس ، الذي ال يقع يف المفـردات فقـط، بـل ينـشأ مـن الرتكيـب ذاتـه)١(األسلوبي

ِموضوع بحثنا هذا، إلى جانب عدم تطرقه للعمل الحاسوبي
ُّ. 
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َّمما سبق تبين أهمية هذه البحوث وقيمتها وأصالتها وعمقها وجدة نتائجهـا، إال  َّ َّ َّ

َّأنها لم تتطـرق إلـى أربعـة عناصـر قـام عليهـا بحثنـا هـذا، فهـو ينـدرج تحـت لـسانيات  َّ

 :لتاليةالمدونات والتي تشتغل على الجوانب ا

دراســة التقابــل يف لغــة الطفــل العربــي مــن خــالل قــصص األطفــال يف ضــوء  -١

 ).سكتش إنجن) (َّمدونة الطفل العربي: (ِمدونة حاسوبية هي

�استخراج المتقابالت بسياقاهتا من المدونة آليا وبيان خصائصها اللغوية -٢ َّ . 

َبناء هيكل لمعجم محوسب للتقابل الداللي يف لغة ا -٣ ُْ َّلطفل العربي من مدونة َ

 .الطفل العربي

يف حقــل (إنــشاء نــواة معجــم ورقــي للتقابــل الــداللي يف لغــة الطفــل العربــي  -٤

 .من النسخة اإللكرتونية) المحسوسات

 .الدراسات األجنبية: ًثانيا: ١/٨/٢

ويف السياق ذاته، هنـاك جهـود مكثفـة يف الدراسـات األجنبيـة تناولـت العالقـات 

عالقـات الـرتادف والتـضاد؛ فقـد قـدمت : لمدونات العربيـة، ومـن أهمهـاالداللية يف ا

ــة  ــاء ) Hawalah et al., 2017(دراس ــى بن ــدف إل ــات، هت ــرتجاع المعلوم ــة الس تقني

، Multi-Disciplinary Ontology األنطولوجيـا مـن مـصادر متنوعـة للنـصوص العربيـة

 العالقات الدالليـة ُّواعتمدت على استخراج المصطلحات، وترميزها، والتعرف على

 .بينها باستخدام تقنيات اسرتجاع المعلومات

دراسـة مـسحية لكيفيـة اسـتخراج العالقـات ) Al-Zoghb et al., 2017(وقـدمت 

ُّالداللية، وتعلم األنطولوجيا من النصوص العربية باستخدام تقنيات معالجـة اللغـات 

خالص العالقات الداللية بين طريقة الست) Mezghanni et al., 2017(َّوقدم . الطبيعية
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، هـذه الطريقـة مبنيـة ConceptsArabic Compound Nouns األسـماء العربيـة المركبـة 

 Internal Structure of theعلـى االسـتفادة مـن الهيكـل الـداخلي لألسـماء المركبـة

Compounds ،باستخدام مجموعة مـن القواعـد الـشرطية المـستقلة عـن سـياق اللغـة ،

ــم independent Rules-and Language-Domain المعــريف وكــذلك المجــال ، كمــا ت

ــاطي  ــل المــصطلح االرتب ؛ “Relational Concept Analysis”اســتخدام طريقــة تحلي

 .وذلك لتعريف العالقات الداللية بين األسماء المركبة

طريقـة السـتخراج ) Al Zamil and Al-Radaideh, 2014(َّكمـا قـدمت دراسـة 

، وتقـوم Semantic Features of Arabic Textمن النـصوص العربيـة السمات الداللية 

هــذه الطريقــة المقرتَحــة علــى تحليــل النــصوص العربيــة باســتخدام أنمــاط الــدالالت 

 .ً للغة العربية طبقا لمجموعة من السماتsLexical Semantic Patternالمعجمية 

بنـاء األنطولوجيـا ؛ فقد عرضـت طريقـة ل)Benabdallah et al. ,2017(أما دراسة 

، تعتمـد علـى حـذف كلمـات Arabic Textual Corpusمن نصوص المدونات العربية 

 من تلك الكلمـات، ثـم اسـتخراج Stemming، وتكوين الجذور Stop Wordsالتوقف 

 Repeated Segments“المفاهيم من األنطولوجيا، ثم استخدام طريقة إحصائية تسمى

Method”بسيطة والمركبـة، ولـربط هـذه المفـاهيم بالعالقـات ؛ الستخراج المفاهيم ال

ُّالدالليـة، ثـم اسـتخدام طريقـة تـسمى تعلـم العالمـات اللغويـة  َ َ َّLearning Linguistic 

Markers . 

ُّإن هذه الدراسات ركزت بشكل أساسي على كيفية التعلم اآللـي للمـصطلحات  ٍ َّ

: ة بينهــا بــشكل عــام؛ مثــلَّالمتــضمنة يف النــصوص العربيــة، وعلــى العالقــات الدالليــ

ــل  ــات التقاب ــضمين، وعالق ــات الت ــزء، وعالق ــل الج ــل مقاب ــرتادف، والك ــات ال عالق
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 .الداللي

ُورغم قيمة تلك الدراسات واستثمار معاطيتها، إال أنها لم تخص عالقة التقابـل  ََّّ

 والباحثــة ههنــا تقــدم بنيــة -  بــل تناولــت عالقــات دالليــة أخــرى-الــداللي بالبحــث، 

 لمعجــم محوســب للتقابــل الــداللي، وعينــة لخــوارزم حاســوبي الســتخراج مقرتحــة

 .المتقابالت اللغوية من نصوص المدونات العربية

 : أدوات الدراسة:١/٩

مجموعة من النصوص اللغوية الشفوية أو المكتوبة، «: ، وهيَّالمدونة اللغوية -

ٍّالموثقـة مـن حيـث المـصدر والتـاريخ والنـوع كحـد أدنـى ُ :  مـصطلح آخـر هـوولهـا. »َّ

 .، والذي أطلقه عليها اللساينُّ الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح»الذخيرة اللغوية«

�مجموعة مـن النـصوص الــمحوسبة، التـي يمكـن قراءهتـا إلكرتونيـا مـن «: وقيل ْ ََ ُ

): ١٤٣٦(العــصيمي وآخــرون (، )١٣): هـــ١٤٣٣(صــالح ( .»أجــل البحــث اللغــوي

٢٨٣.( 

َّإال أن التعريف ا ِألول خَال من سمة مهمة، وهي كوهنا مدونة إلكرتونية، وغابـت َّ

َيف التعريف الثاين سمتا  َ
: َّ؛ لذا أرى أن أفضل تعريف للمدونة هو أهنـا)ُّالتوثيق والتنوع(ِ

َّمجموعة من النصوص اللغوية اإللكرتونية، الموثقة والمصنَّفة حسب غايات البحـث 

 . اللغوي منها

؛ فهي مجموعة من اإلجراءات والمناهج لدراسة اللغة يف ةَّأما لسانيات المدون -

ضوء المدونات الحاسوبية، وهي ليست نظرية لغوية، بل نوع من المقاربـة، أو طريقـة 

 .)١ ):٢٠١٦(مكانري (من طرق البحث اللساين، 

َّ ويقوم الدرس اللغوي المبني على لسانيات المدونات علـى النظـر يف األمـور -
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 :التالية

ًميـل مـستعمل اللغـة السـتخدام تركيـب بـدال مـن : ستعمال اللغـوي؛ مثـلاال  -أ ِ
ْ َ

ــتعمال  ــر؛ كاس ــب آخ ــول(تركي ــي للمجه ــن المبن ــدال م ــوم ب ــي للمعل ــض ) ًالمبن يف بع

 .النصوص

َّالرتكيز على ألفاظ أو تراكيب معينة، ودراسة سياقات استعمالها  - ب َ
من حيث (ٍ

، أو من حيث الجنس الذي تنتمـي )أدبي، تقريري، علمي(، نوع الخطاب )المستخدم

 .إليه

 : االرتباط؛ ويتصف بكونه بين-جـ

ــوي  -١ ــوي واللغ ــي(اللغ ــثًال المعجم ــي-م ــداللي ) المعجم ــل ال ــه التقاب ، ومن

؛ ومنه أنـواع األفعـال الناقـصة والالزمـة ) الرتكيبي-اللفظي(والمصاحبات اللفظية، و

 .كيب نحويةٍّوالمتعدية بأنواعها، وما يرتبط بكل منها من ترا

َّارتباط استعمال كلمة أو تركيب معين بمؤلف، : مثل(اللغوي وغير اللغوي؛  -٢

 :)هــ١٤٣٦(العـصيمي وآخـرون ).(وهكـذا... أو مجال، أو لهجة، أو عـصر تـاريخي

 .)١٣): هـ١٤٣٣(صالح (، )٢٣٨

وتتنــوع المــدونات بتنــوع أغراضــها إلــى مــدونات عامــة كمــا يف مدونــة اســكتش 

ة اللغوية العربية، ومدونات خاصة، كما يف مدونات الشعر، أو الطب، إنجن، والمدون

 .)٢(التي نعمل عليها) ة الطفل العربيمدون(والقصص ومنها 

َّولعل أهم ما يميز لسانيات المـدونات أهنـا تقـوم علـى االسـتعمال؛ فهـي تـصف  ِّ

َالواقع الحقيقي للغة بامتياز؛ وتمثل كيف يستعمل المتكلمون اللغـة فعل ًيـا، بعيـدا عـن ِّ �

االفرتاض والحدس، وهي وسـيلة للمقارنـة بـين مـا ينطـق بـه النـاس وبـين مـا تفرضـه 
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ِقواعد اللغة معياريا، كما أهنا وسيلة لتوضح نسبة القرب والبعد بين المستويين، وهـي  ْ َُ �ُ ِّ

َبذلك توجه البحث اللساين وجهة جديدة قد تكشف عـن نتـائج جديـدة، أو قـد تطـرح  ًِّ

ــل، وهــذا ممــا يعلــي مــن شــأن البحــث يف المــدونات أســئلة ل ــة لــم تطــرح مــن قب َّغوي ِْ
ُ َّ َ ُ

 .الحاسوبية

ًوممــا يــدعم هــذا القــول، أن لــسانيات المــدونات أحــدثت ثــورة علميــة حديثــة،  َّ َّ َّ

ــاب  ــة، ولعــل أبرزهــا كت ــأليف والــشرح يف الدراســات األجنبي َّوأخــذت حقهــا مــن الت َّ

، وهـو دليـل عملـي للطلبـة والمدرسـين )لبحـثمفردات لسانيات المدونات، دليل ا(

َّومطبقي اللغة، ممن لهم خربة قليلة يف تحليل المتن، أو ممن ليست لهم تلك الخربة ٌَّ. 

 Pawel Szudarski (2018). Corpus Linguistics for Vocabulary: A Guide for 

Research. London and New York; Routledge. 

قـديم مجموعـة مـن أداوت دراسـة المـتن وإجراءاتـه ويهدف هـذا الكتـاب إلـى ت

لدراســة أنمــاط اللغــة الطبيعيــة وخصائــصها الدقيقــة، ثــم توســع يف موضــوع لــسانيات 

 طــوال الثالثــين ســنة األخيــرة، (Corpus Linguistics)المدونــة، فأشــار إلــى تطوراهتــا 

ًمشكلة بذلك تخصصا كبيرا ومفعمـا بالحيـاة  ً ً ِّ(McCarthy and O'Keeffe, 2010: 12) ،

ًوهو تخصص يعتمد على المدونة باعتبارها وسيلة لدراسة اللغة ُّ. 

ٍإن جمع قـدر كبيـر مـن البيانـات والنظـر إلـى : (لذا، يقول سانكلير يف هذا الصدد َّ

ًكثيــر منهــا يف اآلن نفــسه، يجعــل لــسانيات المــدونات تقــدم لنــا منظــورا جديــدا حــول  ًِّ ُ

ٍ، وهـي دعامـة قويـة لـرأي (Sinclair, 1991: 100)). مختلف مظاهر التواصل الحقيقي َ ِ

ُأن التنوع اللغوي منظم، وأنه يمكن وصفه باستعمال منـاهج تجريبيـة وكميـة«: ُمفاده َّ ٌَّ« 

(Biber and Reppen, 2015: 2) . ًعنــصرا ال غنــى عنــه يف «فأصـبحت تقنيــات المــتن
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 اللــسانيين  عنــد(McEnery and Hardie, 2012: 226) »صـندوق األدوات المنهجــي

 .التطبيقيين المعاصرين

�ومما هو جدير بالنظر أن لسانيات المدونات أثرت تأثيرا مهمـا يف حقـل تـدريس  ً

تطبيقات مباشرة، وتطبيقات : ُويمكن تقسيم الطرق التي وظفت هبا إلى صنفين. اللغة

، وبعـد أن قـام اللـسانيون بحوسـبة (Romer, 2011; Flowerdew, 2009) غيـر مباشـرة

َّاعد البيانات وأصبحت متاحة للباحثين، دفع ذلك إلى تدريس اللغة تدريسا شكلت قو ً

ًالمفردات سمة بارزة فيها  أن يكـون - على سـبيل المثـال -واقرتح سانكلير ورينوف . ُ

�المقرر المعجمي قائما على اطراد التواتر، وهو مـا يعـد مبـدأ أساسـيا  َّ ُ ً َّ(Sinclaire and 

Renouf, 1988)أشـكال الكلمـة «َّإن عمليـة التـدريس ينبغـي أن تركـز علـى :  قـاال، كما

المألوفة يف اللغة، وعلى األنماط المركزية يف االستعمال، وعلى التعابير التـي تـشكلها 

 .(Sinclaire and Renouf, 1988: 148) »تلك الكلمات عادة

َّأول مؤلفين طب (Willis and Willis, 1988) ُّويعد ويليس وويليس َ ِّ قا فكرة المقرر َ

ــة قائمــة عليــه ـــ. ًالمعجمــي، واقرتحــا دروســا لغوي ميت الــدروس ب ِّوقــد س ــ ُCollins 

COBUILD English ــى اكتــشاف ــشارا يف ٢٥٠٠، وهتــدف إل ــر اطــرادا وانت ً كلمــة أكث ً ِّ

 .مستويات الطالقة على التوالي

ًومـن المهـم جـدا، أن يكـون األسـاس اللغـوي يف هـذه الكتـب عاكـسا للتواصــل  �

ٍلحقيقي يف الحياة، الذي يجري يف أوضاع حقيقيـة وطبيعيـة، بـدال مـن تواصـل مبتكـر ا َ ٍ ً

َّومعزول ومعد لمقرر معين ََّ َّأن البحث القـائم ) ٩٨): ٢٠١٥((وقد بين مونيي وريبن . ٍّ

َعلى المدونة، ينبغي أن نفيد منه يف تأليف الكتب المدرسية، فبفضل المدونات اعتمد  ُِ

ًمثلة الحقيقية الستعمال اللغة بدال من حدسـهم أثنـاء اتخـاذ قـرار المعجميون على األ
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ُويستثمر حاليا يف ضـوء جـدوى المتـون الكثيـر مـن المـال . حول محتويات القواميس ً ُ

وكمـا أشـار . ، تعمل قاعدة لكتابـة القـواميس]١٠٠ص، [لتطوير قواعد بيانات كربى 

ُيقـدم كـل الناشـري«: إلى ذلك أوكيـف وآخـرون بقـولهم َن األساسـيين اليـوم قـواميس ِّ َ

َمؤسسة علـى المـتن َّ َُ« (O'Keeffe et al, 2007: 17) وقـد اقـرتح هـانكس أنـه بـدال مـن ،ً

َابتكار جمل لغايات تعليمية، ينبغي اختيار أمثلة مأخوذة من االستعمال الحقيقي للغـة  ُ

 .(Hanks, 2012: 409) ً، ومفيدة من الناحية التعليمية أيضا)المدونات(

َّا يجب التأكيـد عليـه، أن التـواتر لـيس هـو المعيـار الوحيـد الـذي يـتحكم يف َّومم

ِعملية تحديد المفردات األكثر إفادة، وتبعا لحجة جونس وديورانـت، نحـن يف حاجـة 
َّ ُ ً

ًأيضا حتـى نـستطيع تلبيـة احتياجـات ) استطالعات الناس نحو المدونات(إلى توجيه 

 .(Jones and Durant, 2010: 392) ِّلخاصينمعجمية خاصة لمجموعة من المتعلمين ا

َّإن هذه الجهود توضح ما نالته لسانيات المدونـة مـن اهتمـام؛ وذلـك الرتباطهـا 

 .�باللغة وما يستعمله الناس منها فعليا

َّوتخـــضع المـــدونات عنـــد االشـــتغال اللغـــوي عليهـــا للتجريـــب والتـــشذيب، 

ْالنظر يف ظاهرة الشيوع والهجر : مثل؛ )اإلحصائية(باستخدام أساليب التحليل الكمية  َ

، وكـذلك يف )التفـسير واالسـتنتاج(لكلمة ما، أو القلة والكثـرة، أو الرتكيـب والكيفيـة 

ٍتفسير كثرة استخدام كلمة أو تركيب دون غيره يف لغة أو لهجة ما ٍ
. 

َّفقــد أثبتــت البحــوث القائمــة علــى المــدونات أن المعنــى يفــوق فيهــا مــا ورد يف  َّ

ُّ، إلى جانب سهولة التثبت من صحة القواعد المبنية على الحدس والتخمـين المعجم

من خالل االستعمال الواقعي للغة، ومدى دقة النتائج فيها، كما ال تخفى تلـك الميـزة 

َّالعظيمة يف تلك المدونات، وهي سهولة الحصول علـى النـصوص، وسـهولة الجمـع 
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ًنة، شفهية كانت أم مكتوبة، إلـى جانـب َّوالتنقيب والبحث، رغم ضخامة المادة المدو ً َّ

َقــدرة المدونــة علــى التنــوع والتكيــف حــسب أغــراض البحــث؛ مــن حيــث ُّ ُّ الزمــان، : َّ

ســرعة الوصــول إلــى : ومــن مزاياهــا كــذلك. والمكــان، والتــاريخ، والغــرض اللغــوي

َّالنتائج، وتجريبها بوقت قصير، وباسـتخدام تطبيقـات وبرمجيـات حاسـوبية تقـوم هبـا َّ
ٍ 

ِّاآللة؛ مما يجعل العمل اليـدوي حقـا حقبـة تاريخيـة قـد ولـت، وهـذا مـا يقـوي نتـائج  َّ ً � َّ

ٍّالبحث يف المدونات؛ أهنـا تتميـز بالثبـات والـصدق إلـى حـد كبيـر، فـذلك جعـل منهـا  َّ َّ

 .ًركيزة أساسية حديثة يف البحث اللساين المعاصر

 :َّمنهج البحث يف المدونات: ١/١٠

َّتكون المدونـة هـي الوسـيلة العلميـة لإلجابـة عـن افرتاضـات أن : المنهج األول

 .َّلغوية، وأسئلة بحثية محددة

َّأن تكون المدونة هي الهدف، وسبيًال السـتقراء الظـواهر اللغويـة : المنهج الثاين

 .الواردة فيها، وتضاف الفرضيات واألسئلة من خاللها، وهو ما سنتبعه يف هذا البحث

 :َّمدونات البحث :١/١١

  :َّ المدونة العامة،Sketch Engine» اسكتش إنجن«َّمدونة : ١/١١/١

َمؤسـسة حوسـبة اللغـة(َّوقد أسسها مجموعة من الباحثين الربيطـانيين ضـمن  ْ َ( ،

  :وهي تضطلع بالوظائف التالية

 .َّإنشاء مدونة شبكية -١

 عن طريق المواقع، أو عن WebBootCatاسرتداد نصوص شبكية عن طريق  -٢

 .word seedsق بذور الكلمات طري

 .)Concordence( الكشاف السياقي -٣
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ِّيوضح أكثر الكلمات المرتادفة مـع الكلمـة ) Thesaurus: (مكنز المرتادفات -٤

 .المطلوبة

ًيوضـح الكلمـات األكثـر اسـتعماال مـع : وظيفة مخطط اسـتعماالت الكلمـة -٥

ًالكلمة المطلوبة؛ سواء كانت اسما، أو صفة، أو فعًال  .، وعدد التكراراتٌ

، )أ(ًيوضـح قائمـة بالكلمـات األكثـر تكـرارا مـع : وظيفة مخطط االخـتالف -٦

). أ، ب(ً، وقائمة بالكلمات األكثر تكرارا مع )ب(ًوقائمة بالكلمات األكثر تكرارا مع 

 ).٢٥): ١٤٣٩(الزنيدي (

َّ مدونة الطفل العربي، المدونة الخاصة:١/١١/٢ َِّّ
ِّ: 

المعتـز بـاهللا الـسعيد يف . ، جمعهـا د)اسـكتش إنجـن(َّة بمدونة وهي مدونة ملحق

َصورة عينة قصدية، وصنِّفت إلى  َُ ِّ َُّ
ستمدا مـن ١٠٠ٍ � وثيقة، تحوي كل منها نصا كامًال م َ ُـ � ٌّ ُ

ــة مــن  ـــموجهة للطفــل العربــي يف المرحلــة العمري َّنــصوص األدب ال ُ َِّّ
ِّ ــى ٦ُ  ســنة ١١ إل

ِّالطفولة الـمتوسطة( َّ عدد كلمات الـمدونة يف جملته ، يبلغ)ُّ كلمة، ويبلـغ ) ٨١٥٨٧١(ُ

يف ) [٩٩٠٤٩(، و]َّيف حالة الضبط) [١٩٧٣١٠] (بدون تكرار[ُعدد الكلمات الفريدة 

َّحالة التجريـد مـن الـضبط َّ، واعتمـدت الــمدونة يف مـصادرها علـى األعمـال األدبيـة ]َّ َّ َ

َّلرواد أدب الطفل، وتنوعت بين المـصادر العر َِّّ ُّبيـة والمـصادر المرتجمـة عـن اللغـات ُ َ

 .األخرى

َّ منهجية بناء المعجم الـمحوسب للمتقابالت الداللية يف ضوء مدونـة الطفـل :١/١٢ ْ ََ ُ

 :العربي

 :وقامت على الخطوات التالية

َّإحصاء المتقابالت الداللية التي سنقوم بتتبعها يف مدونة الطفل العربي، والتي  - ُّ
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محـسوسات؛ حيـث تـم تحديـد مـائتي مفـردة يف مائـة زوج مـن ُتم حـصرها يف حقـل ال

 .)٣(المتقابالت الداللية

 وهتـدف هـذه المهمـة مـن مـشروع :َّ منهجية اسـتخراج الـسياقات مـن المدونـة-

المعجـــم المحوســـب للمتقـــابالت إلـــى اســـتخراج الـــسياقات التـــي تحتـــوي أزواج 

 .اسوبية خاصةَّالمتقابالت من مدونة الطفل العربي باستخدام تطبيقات ح

 :هتيئة المتقابالت الستخراجها بسياقاهتا من المدونة -

ًمن المعروف أن لكل كلمة عربية مباينَ تصريفية مختلفـة؛ فكلمـة مثـل  ) اجتمـع(َّ

ٍتلحقها تغييرات صرفية تتولد عنهـا مبـان عـدة؛ مثـل اجتمعـوا، يجتمـع، تجتمعـون، : (َّ

ٍت تتولـد عنهـا مبـان؛ مثـلتلحقهـا تغييـرا) وقـف(، وكلمـة )إلخ... يجتمعن، قـف، : (َّ

ُيقف، قفوا ُّ، كـذلك فـبعض الكلمـات تتغيـر حروفهـا بتغيـر حالتهـا اإلعرابيـة؛ )إلـخ.. ِ َّ

ــو ــوءه : (نح ــاش -وض ــوئه، م ــي-ٍ وض ــة ) ماش ــل بتهيئ ــون العم ــذلك يك ــذا؛ ل ، وهك

المتقــابالت عــرب تحديــد الــصورة المــشرتكة لجميــع صــور المتقابــل الواحــد، بحيــث 

َبه جميع مبانيه التصريفية وصوره المختلفة، ومن ثم ال تكون الـسياقات نضمن استيعا ِ
َ ُ َ

ولقــد جــرى تــصنيف . مقــصورة علــى مبنــى واحــد فقــط، أو اثنــين علــى أقــصى تقــدير

َالكلمات المتقابلة من حيث التغييرات التي تلحقها، ومن ثم هتيئتها على النحو اآليت ِ
: 

 .ةالكلمات الصحيحة الثالثية المزيد: ًأوال

: سـتجمر، أسـرع: جتمـع، اسـتجمر: اجتمـع: (ُيحذف الحـرف األول؛ نحـو -١

 ).سرع

ُالثالثية المجردة المهموز أولها -٢ َّ ُ، وتضاف )خذ: أخذ: (ُتحذف الهمزة؛ نحو: َّ

 ).آخذ: أخذ: (صيغة أفعل؛ نحو
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). وضـو: طـأط، وضـوء: طأطأ: (ُتحذف الهمزة األخيرة؛ نحو: آخرها همزة -٣

ً حيث يمثل نموذجا مصغرا من المتقابالت التي تـم اسـتخراجها مـن )١(انظر الشكل  ً

 .المدونة

 

 
 )١(الشكل 
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 .َّالكلمات المعتلة: ًثانيا

 ).قف: وقف: (يحذف حرف العلة؛ نحو: المثال -١

ْتضاف إليه صيغتا المضارع غير المجزوم، والمجزوم بعد حـذف : األجوف -٢ َُ ِ

َضاف إليـه صـيغتا المـضارع غيـر المجـزوم ُـ، وت)رح/روح: راح: (حرف العلـة؛ نحـو

: أقـام: (ًوالمجزوم بعد حذف حرف العلة وحـرف الزيـادة األول إذا كـان مزيـدا، نحـو

 ).قم/قيم

َتحـذف منـه الهمـزة األخيـرة؛ نحـو: األجوف المهمـوز آخـره -٣ ، )جـا: جـاء: (ُْ

: ُوتضاف إليه صيغتا المضارع غير المجزوم والمجزوم بعد حذف حـرف العلـة؛ نحـو

 .)جئ/جيء: جاء(

�يحذف منه حرف العلة إذا كان ثالثيا؛ نحو: الناقص -٤ َ َغـدا: (ُ َ، ويحـذف )غـد: َ ُ

ًمنه حرف العلة وحرف الزيادة األول إذا كان مزيدا؛ نحـو : سـتوف، أعطـى: اسـتوىف: (َ

 ).عط

ُالناقص المهموز أوله -٥ ْتضاف إليه صيغتا المضارع المجزوم مرة بعد حذف : َّ َُ

 .)آت/أت: أتى: (ة، واألخرى التي على وزن أفعل؛ نحوحرف العل

َتحذف ياؤه األخيرة؛ نحو: االسم المنقوص -٦  .) ماش–ماشي : (ُ

َّوأما الكلمات التي ال يلحـق جـذوعها تغييـر مهمـا تغيـرت مبانيهـا التـصريفية أو  َّ

َ، فلم يدخل عليها التغيير)ترك، تيمم، قائم: (أحكامها اإلعرابية؛ مثل ُ. 

 .خراج السياقاتاست* 

 :تم استخدام برامج حاسوبية الستخراج السياقات بالمواصفات اآلتية

ــن الــسياقات  -١ ــواص وأدوات وورد ســميث للبحــث ع ــتخدام برنــامج غ   اس
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التي تحتوي أزواج المتقـابالت وفـق القواعـد التـي سـبقت اإلشـارة إليهـا يف المرحلـة 

 .السابقة

 كلمات على األكثر، ويلحق المتقابـل ُيراعى أن يسبق المتقابل األول خمس -٢

 .ٌالثاين خمس مثلها، وال يزيد ما بينهما عن خمس عشرة كلمة

ًيقوم الربنامج بالبحـث عـن المتقـابلين المحـددين؛ مـرة برتتيبهمـا، وأخـرى  -٣ ََّّ َ َ

ً، فإنـه أيـضا يبحـث عـن ) خـرج-دخـل (َإذا كان يبحث عن المتقابلين : بعكسه؛ فمثًال

ًيف المــرة األولــى وردت أوال يف الــسياق، ويف المــرة ) دخــل(ث ؛ حيــ) دخــل-خــرج (

 .ًالثانية وردت آخرا يف سياق آخر، وهكذا

 

 .تصفية السياقات* 

ُال شــك أن البحــث عــن المتقــابالت وفــق القواعــد التــي أشــير إليهــا يف المرحلــة  َّ

ــابالت  ــا للمتق ــض أحرفه ــشاهبة يف بع ــات مت ــوي كلم ــياقات تح ــرز س ــد أف ــى، ق ُاألول

؛ لـــذلك فقــد راجعنـــا جميـــع الـــسياقات )إلـــخ... آكـــل، متآكــل،: (طلوبــة؛ نحـــوالم

َّالمــستخرجة هبــدف تــصفيتها ممــا ال يــدخل معهــا، واختــصرنا الكلمــات الواقعــة بــين  َ

ْالمتقابلين بالحذف إذا كانت كثيـرة، وعوضـناها بنقـاط ثـالث  ) ٢الـشكل : انظـر ((...)َ

 .)*(عينة من المعجم

 

                                         
علـى جهـدها معـي يف جـرد التقابـل الـداللي يف ) لسانيات حاسـوبية(أشكر المحاضر الزنيدي   (*) 

المعتــز بــاهللا . د(يف قــوائم البحــث، كمــا أشــكر ) هتيئتهمــا(القــرآن الكــريم والمكنــز اللغــوي و

 .لذي أتاح لي المدونة والعمل عليها) السعيد
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 مشرق

 . مغرب–مشرق * 

 !!والمشرق مغرب -

 .بوابة نحو المشرق والمغرب -

 . دون أن ينقل- من مشرق األرض إلى مغرهبا–تخوية الدنيا  -

 . مشرق–مغرب * 

 .قلب المغرب مشرق -

 ملك

 . شيطان–ملك * 

 رسـول الـشر، »رفانـا«ًرسول الخير، وملك الرحمة، بل ظهر لـه بـدال منـه : »برهما« -

 .وشيطان األذى

 )٢(الشكل 

 

 : انظر رابط المعجم 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders1/vS2NaslqFOQ-zYqh62eBWIG5BHFUCB_M 
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 : النموذج الرياضي الذي قام عليه الخوارزم* 

هي مجموعة من الملفات النصية : Algorithm Inputsت للخوارزم المدخال -

، ما بـين هـذه الكلمـات مـصطلحات Wordsالتي تحتوي على مجموعة من الكلمات 

 .Concepts with Antonyms Relationshipتحمل عالقة تقابل 

يقــوم الخــوارزم فقــط بانتقــاء : Algorithm Output المخرجــات للخــوارزم -

 تحمل عالقة تقابل بشكل آلي، مع استبعاد باقي الكلمات الموجودة المصلحات التي

 .يف الملف النصي

يقـــوم الخـــوارزم الجينـــي : Mathematic Processingالمعالجـــة الرياضـــية  -

 Optimalبالبحـث يف الملـف النـصي عـن أفـضل مجموعـة مـن المتقـابالت الدالليـة 

Antonyms Setقـوم الخـوارزم الجينـي فقـط ي.  مـا بـين الكلمـات التـي يحتـوي عليهـا

 باسـتخدام Total Errorباختيـار المـصطلحات التـي تعمـل علـى تقليـل الخطـأ الكلـي 

 Solutions، من خالل اختيار مجموعـات المفـاهيم التـي تمثـل الحلـول )١(المعادلة 

 :للخوارزم الجيني

)١( 
 


2

)](ˆ)([
1

1

tKAtkA
S

Fitness

 
 

ˆ)(كمـا أن  ،هو المخـرج المتوقـعtkA)(ن إحيث  tKA ،يمثـل المخـرج المتوقـع 

ــة  ــم العين ــو Population Sizeوحج ــة . S ه ــستخدم معادل ــة ) ٢(ت ــساب احتمالي لح

، والتي يشار wلكل مفرده من المتقابالت الداللية Probability of Selectionاالختيار 

لحـساب العـدد المتوقـع مـن المتقـابالت الدالليـة ) ٣(تستخدم معادلة . POSإليها بـ 

ـــا  ـــتم اختياره ـــي ي ـــا أن . Expected Count of Selectionالت ـــدد kكم ـــل ع  يمث
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 .Chromosomes Number within Populationالكروموسومات داخل العينة 

)٢( 
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تم استخدام الخـوارزم وتطبيقـه علـي فئـة الملفـات النـصية التـي تـم إعـدادها يف 

تــم تقيــيم األداء مــن خــالل اســتخدام . Datasetالدراســة، والمــشار لهــا بفئــة البيانــات 

 :(Ghoniem at el., 2019)المقاييس التالية 

PositiveFalsePositiveTrue

PositiveTrue
PRE




 
(٤) 

NegativeFalsePositiveTrue

PositiveTrue
REC




 
(٥) 

NegativeFalsePositiveFalsePositiveTrue

PositiveTrue
F




2

2

. 
(٦) 

تقـــوم ) ٥(، معادلـــة )PRE(تـــستخدم يف حـــساب الدقـــة ) ٤(ن معادلـــة إحيـــث 

. F (F-score(تقوم بحساب معامل ) ٦(، كما أن معادلة )REC(بحساب االسرتجاع 

 Harmonic المعلومـات لتمثيـل االنـدماج التـوافقي  يف اسـرتجاعFويستخدم معامل 

Incorporation بين قيم الدقة ،)PRE(االسرتجاع  و)REC.((Ghoniem): 21, 182)  

النتائج التي تم الحصول عليهـا يف الدراسـة الحاليـة عنـد تطبيـق ) ٢(يوضح شكل 

حيث إن النسبة الكليـة لالسـرتجاع . ت الدالليةالخوارزم الجيني الستخالص المتقابال

)REC ( كمــا بلغــت الدقــة %99قــد بلغــت ،)PRE( 98% وبلــغ معامــل ،)F (98.5% .

 .وتشير تلك النتائج المرتفعة إلى فعالية الخوارزم المقرتح يف استخالص المتقابالت
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، PREئج تطبيق الخوارزم الجيني الستخالص المتقابالت الداللية من حيت الدقة نتا). 2(شكل 

 .Fمقياس  و،RECاالسرتجاع 

 

 :والتوصيات ث أبرز نتائج البح:١/١٣

شقين من النتائج؛ ) َّمدونة الطفل العربي(أثبت البحث يف المتقابالت الداللية يف 

 :لتالينتائج حاسوبية ونتائج داللية تقابلية، تمثلت يف ا

مـن حيـث التـوازن والتمثيـل يف التنقيـب عـن ) الطفـل العربـي( مدونـة كفاءة -١

 .سياقات المتقابالت الداللية

 العمل العربي على الويب الداللية العربية بسبب الفجوة العلمية بـين ضعف -٢

ذلك يف قلة األدوات والربامج التي تخـدم يف مثـل هـذا  لّٓاللغويين والحاسوبيين، وتمث

حــث؛ إذ واجهتنــا صــعوبات يف وجــود تطبيقــات تــدعم البحــث عــن المتقــابالت يف الب

 .مدونة الطفل العربي

) مدونة الطفـل العربـي(ً على استثمار المدونات الحاسوبية متمثلة يف القدرة -٣
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 بما يخدم -  يتمثل يف التقابل الداللي-يف إنشاء نواة معاجم مختصة للعالقات الداللية 

 .لعربيةالويب الداللية ا

َّ دراسة الظاهرة اللغوية يف ضوء المـدونات الحاسـوبية، والتـي عكـست قيمة -٤

ِّالتواصل الحقيقي؛ إذ وصفت وصف� حقيقي� كيـف اسـتعمل مؤلفـو قـصص األطفـال 

 .عالقة التقابل الداللي يف قصصهم

سر وسـهولة  -٥ ُـقدرة األدوات الحاسوبية على النفاذ إلى النصوص الـضخمة بي

ً باب� جديدا للدراسات اللغويـة العربيـة القائمـة علـى المـدونات الحاسـوبية، مما يفتح

ــة  ــة عام ــب الداللي ــى الوي ــي عل ــل العرب ــضعف العم ــا؛ ل ــول إليه ــعوبة الوص ــم ص رغ

ٍوالعالقات الداللية خاصة، علما أن هذا النوع من البحوث يعد بفتـوح علميـة جديـدة  ِ
َّ ُ َ َّ ً

 .نية والنفسية واالجتماعيةيف كشف أسرار اللغة، وأبعادها العرفا

َ األدوات الحاســوبية المــستخدمة يف البحــث قــدرتها علــى تحديــد أثبتــت -٦

ًالعناصر المعجمية األكثر تكرارا، والعناصر الشائعة والمألوفـة والمركزيـة والهامـشية 

ًيف المدونة؛ مما يفتح آفاقا جديدة يف تفسير ظاهرة التقابل الداللي َّ. 

ٍة شرطا من شروط صحة التقابل، إال أنهـا أتـت بـصور شـتى  المكانيُّاتخذت -٧ َ ُ َّ َّ ً

ًجديرة بالنظر؛ فيكثر يف المدونة ورود المتقابالت متجاورة دون فاصل، وذلـك أعلـى  َّ َُ ْ

: َّرد أبـي وأمـي(، )وكتبت لهما السعادة يف الـدنيا واآلخـرة: (درجات المكانية؛ كما يف

ْيمنة ويـسرة(، )لزمهاشرتى األب البنه كل ما ي(، )وأنت بخير َْ ، )األسـود واألبـيض(، )َ

ٌوإما أن يكون بين المتقابلين فاصل واحد أو ). يأكلون ويشربون(، )السماء واألرض( َ َّ

َّاجتمع من شملهم ما تفرق: (فاصالن؛ كما يف
 ).يأخذ دون أن يعطي(، )ِ

  البحث يف المتقابالت الداللية قدرهتا علـى االنـشقاق مـن رأس واحـدأثبت -٨
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، )الرعـد <الـربق : المطـر(، )اآلخـرة <الـدنيا : الحيـاة: (تحت الحقل الواحـد، ومنـه

َالبـرد : المطـر(، )األسود <األبيض : اللون( ، وهـو تفـرع )الرعـد <الـربق  <الـثلج  <َ

ــة الــدماغ ذي التفريــع الثنــائي كمــا تتناســل يف ضــوء عالقــة التــضمين  َثنــائي يالئــم بني

عنا إلى إعادة النظر يف دراستنا للمتقابالت خارج السياق الداللي، وهو معيار قيمي يدف

 .والرتاكيب

التكـرار (و) التـوازي: ( التقابل يف قصص األطفـال مـع عالقتـين؛ همـاينتظم -٩

ٌ؛ حيـث تالزمانـه، فهـي ظـاهرة لغويـة جـديرة بالدراسـة والنظـر؛ فمـن ذلـك)الصويت ِ ِ ُ :

، )يبتسم مرة ويعبس مرة(، )ةيبتسم تارة ويعبس تار(، )بعضها يبكي وبعضها يضحك(

�؛ فأحدثت تشاكًال صوتيا استهدف االستيالء على عاطفة الطفـل )ال يأكل وال يشرب(

 .ثم فكره

ــابالت  -١٠ ــوالي المتق ــا؛ ت ــابالت منه ــة للمتق ــصائص لغوي ــة خ ــت المدون َأثبت
َ َّ

قة المفردة يف الجملة الواحدة، التي تتداخل معها المرتادفات يف مصفوفة لغويـة متناسـ

الجنـة والنـار، البعـث والنـشور، والحـساب : (ُلها أثرها يف سمع الطفل وعقله؛ كما يف

َلـوال الـشمس لمـا كـان هنـاك (، و)الرجال والنساء، والشيوخ واألطفال(، و)والميزان َ

ٌهنــار وال ليــل، وال دفء وال نــور ْ ــرد، والــربق والرعــد(، و)ِ َالــثلج والب الــذهب (، و)َ

 .)لرصاصوالفضة، وفيها النحاس وا

َ البحث شكًال آخر من أشـكال تـوالي المتقـابالت، يتمثـل يف الجمـل أثبت -١١ ُ َّ َ

َأشعة الشمس، ونور القمر، ووميض الربق، وحبات البرد: (المتقابلة؛ كما يف َ َّ تأيت (، و)َ

حــر (، و)النــزول إلـى أســفل، ويطلـب الــصعود إلـى فــوق(، و)إليـك وال تــذهب إليهـا

 النــزول إلــى …(، و)خــسوف الــشمس وكــسوف القمــر(، و)الــصيف وبــرودة الــشتاء
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َّ، ممـا )الجنـة والنـار، والبعـث والنـشور(، و)أسفل، وصـار يطلـب الـصعود إلـى فـوق

َّشــكل إيقاعــا يتميــز بالتنــاغم الــذي يتناســب مــع ذائقــة الطفــل، ويقــوده إلــى التأمــل يف  ً َّ

 .مضامينه

ـــي، أن -١٢ ـــل العرب ـــة الطف ـــابالت يف مدون ـــع المتق ـــت تتب َّأثب َّ ـــة ُّ ـــة اللغوي  البيئ

َّللمتقابالت بؤرة صالحة لتتبع التدرج الداللي للمعاين؛ حيث إن بعض بيئات التقابـل  ُّ

ِّال تكتفي بطرح الطرفين المتقابلين، بل اتسعت لتمثل درجات متعددة للمعنـى، وكـاد  ِّ

ٍهذا التدرج أن يفصل فصًال شبه دقيق بين أشباه المرتادف يف الحقل الداللي الواحـد َ
؛ ِ

فـإذا بقيـت يف البلـد فـسيعرفونني، (، و)الجبـل، والتـل، والـسهل، والـسفح: (من ذلك

ِوسيمسكون بي ثم يرسلونني
ْ ْأقبل يا رجل(، و)ُ  وذهـب … سـبب مجيئـي إلـى هنـا…ِ

 … اذهـب… أمـشي…لـم أنتقـل... أن يرجـع(، و)بي إلى السرداب الذي خـرج منـه

ــول ــمت(، و)وتح ــكت…ص ــال… س ــرج(و)  ق ــع…خ ــاد/  رج ــرج وع ــرج /خ  خ

َوولج ) ورفع ووضع/ رفع وركع(و) وذهب وقعد/ وذهب ورجع/ ذهب وجاء(، و)َ

ِّ؛ إذ يوسع التوالي للمتقابالت وأشـباه المرتادفـات )وسكت وقال/ صمت وسكت(و

درك الفــروق اللغويــة بينهــا مــن خــالل الــسياق  ــا، ويجعلــه ي ــمــن ذخيــرة الطفــل لغوي ُ �

 .واالستعمال

َّشكلت -١٣ ُّ قـصص الطفـل العربـي عينـة صـالحة لتتبـع  جمـوع المتقـابالت يفَ ًِّ

األب العجـوز، (، )الحياة الدنيا، والحياة اآلخـرة: (الصفات بفضل المصاحبة؛ كما يف

، وال يخفـى مـا لهـذه الـصفات مـن )الشمس الحارقـة، والقمـر المنيـر(، )االبن األكرب

ِّقدرة على تنمية الذوق، وإدراك الجمال الحـسي والمعنـوي لـدى اليـافع
َين، ومـن ثـم ِ

ِّترويض حسهم وشعورهم على الحكم على األشياء وإظهار قيمتها، وكذلك التفضيل 
ِ
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ْواالختيار فيما بينها، مما يعزز لديهم عمق اإلدراك، وفهم العالم حولهم، والمـشاركة يف  َ ْ َُّ ِّ

ٍالحكم عليه ووصفه وتقييمه، والتعايش معه؛ فقد أسهمت هذه الصفات يف نـسج شـبكة 
ْ َ

ًة رفعت من حجاجية القصة، شكلت مـن خـالل تالزمهـا مـع المنعـوت شـبكة مـن داللي ُ َّ ِ

ِالملفوظات المتصاحبة التي تكثف المعنى المراد؛ مما يؤكـد بالغـة الحجـاج بالوسـائل 
َّ ِّ

اللغوية، ففيهـا تـضافرت المـصاحبة بـين المتقـابالت وصـفاهتا يف تـشكيل نـسيج لغـوي 

ِخاص، يسهم يف توسيع مدارك عقل ْ ُ ْ الطفل، وتصوراته الفكرية، وذوقه اللغويٍّ َُّ. 

ــوير  -١٤ ــابالت يف تط ــا المتق ــي وردت فيه ــة الت ــسياقات اللغوي ــع ال ــساهم تتب ُّي

  ُالدراسات المعجميـة واللـسانية؛ إذ يمكـن اسـتثمار معطيـات نظريـة أصـناف األشـياء 

َلدراســـة األنمـــاط الرتكيبيـــة لجمـــل التقابـــل؛ ففـــي الفعـــل -رغـــم مـــا قيـــل فيهـــا - ُ   

ِنجده قد أسند إلى الجمل البسيطة التالية، والتي تحتوي على أفعـال متنوعـة) حمل(
ْ ُ :

ًحمل تحـت إبطـه كتابـا، ووضـع فـوق كتفـه معطفـا(، )حملت عليه(، )حملت منه( ً( ،

َ ووضعت بيوضها…حملت( ُ ؛ فدراسـة التقابـل يف ضـوء البنيـة )حملنا ما وضعناه(، )ُ

ِالرتكيبية سيسهم يف الفصل بين  ْ َالمتقابالت؛ ممـا ييـسر تنميطهـا وفـق قيـود اسـتعمالها ُ َِّ َُّ  

)gaston gross "classes (1994. 

ــبه أثبــت -١٥ ــع ش ــا م ــال تعالقه ــصص األطف ــابالت يف ق ــياق المتق ــر يف س ُ النظ

ًالرتادف يف مواضـع عـدة؛ ممـا يجعـل منهـا أداة فاعلـة يف االسـتبدال الـداللي، وإعـادة  ََّّ
ٍ

َ

ِّالـصياغة عنـد سـك المت َّقـابالت ألغـراض دالليــة عـدة، أبرزهـا التوكيـد علـى المعنــى َ

ــك ــن ذل ــسانده، فم ــه وت ــة، تقوي ــرى مرادف ــاظ أخ ــراد بألف ــب ال : (ِّالم ــث والطي الخبي

ِيستويان، وكذلك المسيء والمحسن
ْ ؛ ففي هذا )الويف والغادر، واألمين والخائن( و،)ُ

 .ُيسهم البحث التقني يف تطوير مهارات التحرير الكتابي
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 .َّذه أبرز النتائج التي توصل إليها البحثه

َّإن استثمار المدونات الحاسوبية يف بناء المعاجم المختصة يف العالقـات : ًختاما َّ

َّالداللية عامة والحاسوبية خاصة، بحث بكـر يحتـاج إلـى جهـود شـتى، وال يخفـى أن  َْ
ٍ ِ َّ

َّالدراســات الدالليــة العربيــة القديمــة ركــزت علــى عالقــات محــدد ة، أبرزهــا الــرتادف َّ

ْوالمشرتك، وعزفت عن التقابل وعالقات أخرى عديدة يعمل عليها الحاسوبيون؛ لذا  َ ََ

َّكان االشتغال عليهـا يف هـذا البحـث يف محاولـة نـروم منهـا سـد الفجـوة المعرفيـة بمـا 

 :يخدم المعجم العربي، والويب الداللية العربية، وعليه نوصي بالتالي

ل على المدونات الحاسوبية أحد أبرز األولويات البحثية يف إن يكون العم :ًأوال

 .أقسام اللغة العربية ويف حقل اللسانيات خاصة

دعــم الدراســات البينيــة بــين التخصــصات والحقــول المعرفيــة المتنوعــة، : ثانيـ�

ــصدي معــ�  ــدونات والت ــى الم ــل عل ــوبين يف العم ــسانيين والحاس ــاتف الل ــا تك أوله

لفـريقين يحجمـون عـن العمـل عليهـا ممـا جعـل المـدونات للمشكالت التي تجعـل ا

العربية ال زالت مادة خام علم� أن نجاح أي مدونـة يعتمـد علـى قـدرة اللغـويين علـى 

 .استثمارها واالشتغال عليها

 إن الثورة التي حققتها لسانيات المدونات تجاوزت نتائجها اللغوية، إذ تم :ثالث�

ــة ذات  ــول معرفي ــتثمارها يف حق ــسي اس ــساين ونف ــو إن ــا ه ــصل بم ــددة تت ــة متع منهجي

واجتماعي مما يجعل البحث اللساين يتسع ليتبع تلك الحقـول، وهـذا يجعلنـا بحاجـة 

إلــى ابتكــار أدوات ومنــاهج جديــدة متنوعــة للعمــل علــى تلــك المــدونات بمــا يمكــن 

 .واهللا الموفق. الدرس اللغوي يف الثقافة والمعرفة والفكر

* * * 
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 :هوامش البحث* 

 : تناول الدكتور محمد بازي يف الدراسات الثالث ما يلي) ١(

َّ، ونـص يف نتائجـه »تقابالت النص وبالغة الخطـاب«:  بعنوانالدراسة األولى -

َّعلــى مــا يقــارب األربعــين نوعــا مــن المتقــابالت، وأكــد علــى قيمــة التقابــل يف تحليــل  ً

ِّبـوي؛ فهـو أداة تيـسر الفهـم ، كمـا أشـار أن لـه أثـرا يف المجـال الرتوتأويلهـاالنصوص 

 ).٢٣٠):م٢٠١٠(بازي  (.ُّواالستنباط يف التعلم

ــة - ــابلي«: الدراســة الثاني ــل التق ــة التأوي ــالنص . نظري ــة ب ــة بديل مقــدمات لمعرف

، يسعى الباحث يف هذه الدراسـة إلـى بنـاء نظريـة ١، الرباط، دار األمان، ط»والخطاب

ــ ــساندي، وق ــابلي والت ــل التق ــق بالتأوي ــن َّتتعل ــة م ــى جمل ــه عل ــث مقاربت ــق الباح َّد طب

ِّالخطابات السردية والنقدية، والرسائل، والمحاورة؛ ليثبت أن كـل قـول بليـغ يؤسـس 
ٍ َّ َّ ُ

ــازي، (ِّكينونــة بليغــة، والخطــاب البليــغ يحــول التقابــل الفاصــل إلــى تقابــل واصــل  ب

٢٨٤: ٢٠١٥(. 

ــى التقابليــة يف ؛ حيــث يــدرس الباحــث»ُالبنــى التقابليــة«: الدراســة الثالثــة - ُ البنَ

النصوص عـربَ األسـاليب التقريريـة والتـصويرية يف محـاوالت معرفيـة وتأويليـة، كمـا 

 وأنواعـه، وقـد أقـام مقاربتـه علـى نـصوص تطبيقيـة مـن وآلياتهَّتطرق لوظائف التقابل 

 .القرآن الكريم، والحديث النبوي، واألقوال المأثورة

َّمدونات المقارنة، والمـدونات المتوازيـة، ال: وهناك أنواع أخرى منها، مثل) ٢( َّ

َّوهـي المدونـة التـي اكتفـت بجمـع النـصوص : َّوالمدونة الخام َّومدونات المتعلمين،

ًدون أي توسيم أو تحشيات، وهذه هي الشائعة حاليا يف اللغة العربية، وهي تحتاج إلى 

 .جهود من اللغويين العرب؛ إذ تعترب وجهة بحثية جديدة وجاذبة
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َّالستخالص المتقابالت تم إحصاء التقابل يف القـرآن الكـريم والمكنـز، أمـا ) ٣(

، ثــم قمنــا بتــشكيل قــوائم )رائــدة المــالكي. بحــث د(الحــديث الــشريف فــتم اســتثمار 

ًللمتقابالت حسب حقولها، ونظرا لـضخامة الحقـل وصـعوبة الـشق الحاسـوبي منـه؛  َ

حقــل المحــسوسات وبمــائتي لعــدم وجــود دراســات حاســوبية ســابقة، تــم حــصره يف 

 .�مفردة فقط؛ لضيق الوقت المتاح، والباحثة بصدد إكمال هذا العمل حاسوبيا

* * * 
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 .ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر )١(

 :بازي، محمد )٢(

 . ١طالبنى المتقابلة خرائط جديدة لتحليل الخطاب، إربد، دار كنوز المعرفة،  - 

 .١نحو تأويل تقابلي، بيروت، الدار العربية، ط.. تقابالت النص وبالغة الخطاب - 

 .١نظرية التأويل التقابلي، مقدمة لمعرفة بنية النص والخطاب، الرباط، دار األمان، ط - 

مـصر، دار المعرفـة ) ١٩٩٥(فرانك، علم الداللة إطـار جديـد، ت صـربي الـسيد، / بالمر )٣(

 .الجامعية

 .م١٩٩٧، ١ ناشرون، ط-بحيري، سعيد، علم لغة النص، لبنان، مكتبة لبنان )٤(

سـعيد بحيـري، القـاهرة، مؤسـسة .  بونتنج، كارل دينز، مـدخل إلـى علـم اللغـة، ترجمـة د )٥(

 .المختار للنشر والتوزيع

 :الحلوة، نوال )٦(

لــشيخ الــدكتور دراســة لبنــى التــوزان يف ضــوء خطــب ا(التطريــز الــصويت لــسطح الــنص  - 

َّ، بحـث مقـدم يف مــؤتمر )مقاربـة نــصية(صـالح بـن حميــد إمـام الحـرم المكــي وخطيبـه 

 .)م٢٠١٢(جامعة ابن زاهر / أغادير / المغرب ) النص والخطاب.. اللسانيات(

 هـ١٤٣٣التقابل الداللي يف سورة النساء، مجلة العلوم اللغوية، جامعة أم القرى،  - 

نـور الهـدى لوشـن، منـشورات . ن لوبلـون، علـم الداللـة، ترجمـة دجرمان، كلـود، ريمـو )٧(

 .م١٩٩٧جامعة قاريونس، بنغازي، 

، ٣أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للماليين، ط: قيقالجوهري، الصحاح، تح )٨(

 .هـ١٤٠٤

امعـة الزنيدي، منال، ألفاظ العنف يف لغة الصحافة، تحليل معتمد على مدونة حاسوبية، ج )٩(

 .م، رسالة ماجستير٢٠١٨األميرة نورة، قسم اللغة العربية، 
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محمود جاد الرب، دار الفنيـة للنـشر، : شبلنر، برند، علم اللغة والدراسات األدبية، ترجمة )١٠(

 .م١٩٨٧

 شعير، نجـالء، التـضاد يف المعجـم العربـي يف ضـوء المقاربـات اللـسانية الحديثـة، رسـالة  )١١(

 .م٢٠١٦، )منوبة(آلداب والفنون واللسانيات، دكتوراه، كلية ا

نورة، كرسي بحث الحاسوب والبحث اللغوي، الرياض، جامعة األميرة : صالح، محمود )١٢(

 .هـ١٤٣٣، ١صحيفة الجزيرة، ط

/ عبـد الـرحمن بـدوي، الكويـت، وكالـة المطبوعـات: طاليس، أرسطو، الخطابة، ترجمـة )١٣(

 .لبنان، دار القلم

محمـد علـي البجـاوي، محمـد أبـو الفـضل : ي، أبو هالل، كتاب الـصناعتين، تـحالعسكر )١٤(

 .هـ١٤٠٦إبراهيم، القاهرة المكتبة العصرية، 

بناؤهـا وطرائـق اإلفـادة منهـا، .. العصيمي، صـالح، وآخـرون، المـدونات اللغويـة العربيـة )١٥(

 .ةهـ، مركز الملك عبد اهللا لخدمة اللغة العربي١٤٣٦، الرياض، ١، ط ٢٣٨

ــراز )١٦( ــوي، الط ــق تح،العل ــة، : قي ــب العلمي ــروت، دار الكت ــاهين، بي ــسالم ش ــد ال ــد عب محم

 .هـ١٤١٥

ــح )١٧( ــوم البالغــة، ت ــروت، : القزوينــي، الخطيــب، اإليــضاح يف عل ــسيوين زغلــول، بي عمــاد ب

 .هـ١٤١٥، ٤مؤسسة الكتب الثقافية، طـ

حلـيم فـالح، كـاظم بـاقر، العـراق، مجيـد الماشـطة، : علـم الداللـة، ترجمـة  الينز، جـون، )١٨(

 .م١٩٨٠جامعة البصرة، كلية اآلداب، 

رسـالة (دراسة لغوية حاسوبية، .. المالكي، رائدة، المفردات المتقابلة يف صحيح البخاري )١٩(

 ).جامعة األميرة نورة(هـ ١٤٣٤، )دكتوراه

 .مدونة الطفل العربي، ضمن مدونة اسكتش إنجن )٢٠(

ــوين )٢١( ــانري، ت ــة مك ــوبي، ترجم ــدونات الحاس ــات الم ــوين، لغوي ــاردي، ت ــلطان . د:  وه س

 .هـ١٤٣٧، ١المجيول، الرياض، دار جامعة الملك سعود للنشر، ط
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 .١نظرية التأويل التقابلي، مقدمة لمعرفة بنية النص والخطاب، الرباط، دار األمان، ط )٢٢(

، الربــاط، دار ٢٠١٥ والخطــاب، مقدمــة لمعرفــة بديلــة بــالنص.. نظريــة التأويــل التقــابلي )٢٣(

 .١األمان، ط

* * * 
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