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المباحث في مجال حوسبة  ها واحدة من أهمتوصف حوسبة المعاجم بأنّ :صملخّ
كاء االصطناعي من أجـل  في اتجاه استغالل الذّاللغة، نظرا لما تستهدفه من آفاق 
ـ وتوظيف ذلك في التواصل والترجمة وتعليم تحقيق اندماج تام بين اللغة واآللة،  ةي

ها تضع الباحثين والمجامع اللغوية أمام الكثيـر  اللغات وغيرها، هذه المستهدفات كلّ
ا ق بطبيعة اللغة ممعلّتلك التي تت مق باآللة ذاتها، أمن التحديات سواء تلك التي تتعلّ

  .تطويع بعض جوانبها وجعلها ميسرة االستخدام أمام اآللة يستوجب
متأخرة في مجال الحوسـبة اللغويـة وحوسـبة     العربيةوإذا اعتبرنا أن اللغة 

المعاجم مقارنة باللغات األخرى فهذا يعني أن أمام البـاحثين والهيئـات اللغويـة    
أجل تدارك التأخر ومواكبـة المسـتجدات التقنيـة    مزيدا من التحديات من  العربية

ومن أجل الوصول إلى كثير المسـتهدفات التـي   والرقمية في مجال حوسبة اللغة، 
  يمكن تحقيقها من وراء حوسبة المعاجم، كالترجمـة اآلليـة والترجمـة الفوريـة    

وها غات وغيرها من المستهدفات التي نرجة اللّيوتعليم  والتدقيق اإلمالئي والنحوي
  .العربيةمن خالل حوسبة المعاجم 

rebahi19@yahoo.fr البريد اإللكتروني: الجزائر، سعيدة،اجامعة الدكتور موالي الطاهر  *
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، المعالجة اآللية للغة، صناعة المعجميةحوسبة المعاجم،  كلمات مفتاحية:
 . الحاسوبية اللّسانياتالمعاجم، الترجمة اآللية، 

Summary : The computerization of dictionaries is described as 
one of the most important subjects in the field of computerizing the 
language, because of the aim of its prospects in the direction of 
the use of artificial intelligence in order to achieve the full 
integration of language and machine, and using it in 
communication, translation and language teaching, etc. All these 
objectives put the researchers and the linguistic assemblies in 
front of many challenges, whether those related to the machine 
itself, or those related to the nature of the language, which 
necessitates the adaptation of some of its aspects and make it 
easy to use in front of the machine. 

If we consider that Arabic is late in the field of  the 
computerization of languages and lexicons compared to other 
languages, it means that researchers and the Arabic language 
institutions have more challenges in order to remedy the delay 
And keep up with the technical and digital developments in the 
field of computerization of language, In order to reach many of the 
objectives that can be achieved through the computerization of 
dictionaries, And in order to reach many objectives that can be 
achieved through the computerization of the lexicons, such as 
automatic translation and interpretation, spelling and grammar, and 
the teaching of languages and other objectives that we want 
through the computerization of the Arabic dictionaries. 
Keywords:  The computerization of dictionaries, Automatic 

language processing, Arabic dictionaries, Computational 
Linguistics, Automatic translation. 
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آليات وتقنيات مكنـت مـن دراسـة اللغـة      وفرت التكنولوجيا الحديثة :مقدمة
ة، وهذا مـا  بيومعالجتها حاسوبيا في مختلف مستوياتها الصوتية والصرفية والتركي

 سهل التعامل مع تلك البيانات والمعلومات اللغوية غير المحدودة بسرعة ودقة مع
الوفرة وهذا التـداول الواسـع لآللـة    ، هذه رتداولها بشكل واسع وميس القدرة على

وبين مختلـف   اقتحم اللغة بكل مكوناتها وأقحمها كآلية تواصل بين اإلنسان واآللة،
(في شكل برامج التواصل المعروفـة   المجتمعات البشرية عن طريق توظيفهم لآللة

في شكل آلية للترجمـة بـين    مأ المكتوبة داخل اللغة الواحدة مسواء الناطقة منها أ
...). وبذلك صارت حوسـبة اللغـة   مختلف المجموعات البشرية المتعددة اللغات 

 لبقاء أي لغة ومحافظتها على وجودها، ومعيـارا  عموما والمعاجم خصوصا حتمية
لمدى تداولها أو انحصار استخدامها، وفي جانب آخر تستهدف الحوسبة استغالل ما 

هائل مـن البيانـات اللغويـة     تتميز به اآللة من سرعة وقدرة على تخزين رصيد
على نطاق واسع، من خالل شبكة االنترنـت أو عـن طريـق وسـائل      وتوظيفها

  التخزين المتاحة أمام الجميع.
أنتج هذا االتجاه المعاصر لالستخدام اللغوي مباحث  :الحاسوبية اللّسانيات .1

ـ  الحاسوبية اللّسانياتأو ما تسمى ب اللسان جديدة في علوم الـذكاء   ع، والتـي تجم
أي أن الربط بين علوم اللغة  وعلوم  علوم اللسانبعلوم الحاسوب  أو  االصطناعي

الحاسوب وتقنياته (الحاسوبيات) أدى إلى ميالد علم لغوي جديـد يصـطلح عليـه    
) أو معالجـة  Computational Linguistics( الحاسـوبية اللغويات الحسابية أو 

ام منصبا على دراسة الظاهرة اللغوية في بعدها اللغات الطبيعية حيث لم يعد االهتم
السطحي الظاهري كما كان ذلك في اللغويات التقليدية، بل تحول مجـال البحـث   
اللساني المعاصر مع اللغويات الصورية والدقيقة، إلى ما هـو أعمـق مـن ذلـك     
بالبحث في سر تكوين اآللية اللغوية، وتخزينها فـي دمـاغ البشـر علـى شـكل      

 اللّسـانيات  وتشـمل  1نحوية تضطلع بدور إنتـاج الملفـوظ اللغـوي    خوارزميات
المعاجم المحوسبة، الترجمة اآلليـة، التـدقيق اللغـوي،    حوسبة اللغة : (الحاسوبية
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عبد الرحمن الحاج  ها...)، يصفالحاسوبيةتعليمية اللغات، الذخائر اللغوية المدونات 
علوم الحاسوب وعلوم اللسان، وهـو   بقوله: "...هذا الميدان الذي تتالقى فيه صالح

ميدان علمي وتطبيقي واسع جدا كما هو معروف إذ يشـمل التطبيقـات الكثيـرة    
كالترجمــة اآلليــة، واإلصــالح اآللــي لألخطــاء المطبعيــة، وتعلــيم اللغــات 

العامة بجميـع مسـتوياتها    اللّسانياتوتتألف مبادئ هذا العمل من  .2"بالحاسوب...
ة، والنحوية، والداللية ومن علم الحاسبات اإللكترونية، ومن علـم  التحليلية: الصوتي

. وبذلك فهـي ترمـي إلـى    3الذكاء االصطناعي وعلم المنطق ثم علم الرياضيات"
وتقوم على جانب نظـري يبحـث فـي     4"وضع نظام آلي لمعالجة اللغة الطبيعية"

اإللكترونـي   اإلطار النظري العميق الذي به يمكننا أن نفترض كيف يعمل الـدماغ 
لحل المشكالت اللغوية وجانب تطبيقي يعنى بالناتج العملـي لنمذجـة االسـتعمال    

  .5اإلنساني للغة... وإنتاج برامج ذات معرفة باللغة اإلنسانية
"المؤتمر الثاني حـول   في السبعينات مع العربيةبداية المعالجة اآللية للغة  كانت

، وسبقه الملتقـى الرابـع   م1989الكويت عام الذي عقد ب العربيةاللغويات الحسابية 
، وبرزت عدة أعمال لهيئات وأفراد في هـذا   6واإلعالمية بتونس" العربيةللسانيات 

  :7من أهمها العربيةاالتجاه كانت مبكرة نسبيا أعطت النواة األولى لحوسبة اللغة 
 للدكتور عبد الرحمن الحاج صالح. العربيةالعالج اآللي للنصوص  -1
 ة إشكاالت في حوسبة المعجم العربي عبد القادر الفاسي الفهري.ثالث -2
 للدكتور محمد على الخولي. العربيةألصوات اللغة  اإلحصائيالتحليل   -3
 للدكتور علي فرغلي. العربيةاإلطار اآللي للمعاجلة اآللية للغة  -4
 المعاجم في الترجمة اآللية للدكتور محمود إسماعيل صيني. -5
 للدكتور محمد الحناش. العربيةي للغة المعجم اإللكترون -6
 بالحاسوب للدكتور محمد حشيش. العربيةمعالجة اللغة  -7
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كثير من األبحاث والدراسات من طرف باحثين و هيئات ثم جاء بعد هذه البداية 
وعلى الرغم من أهميتها وما حققته في إطـار   لغوية عربية، غير أن تلك األبحاث

ت تتسم بالفردية واالنعزالية دون تنسيق دائم للجهود حوسبة اللغة والنهوض بها ظل
أو العمل في إطار استراتيجيات محددة تُشرف عليها الهيئات والمنظمـات اللغويـة   

وهكذا فإن عـدم  بصورة مستمرة ودائمة في إطار رؤيا محددة وواضحة،  العربية
ـ التقنيات توظيف و العربيةفي مجال حوسبة اللغة تكامل الجهود  وفـي   وبيةالحاس

فسيضيع كثير من الجهد والوقت فـي سـبيل حوسـبة     متكاملة إستراتيجيةغياب 
، وأن االشتغال فـي هـذا   هذا االتجاهمواكبة اللغات األخرى في و العربيةالمعاجم 

  وتذليلها. الميدان يتطلب الوقوف على كل التحديات
قة بـالمعجم  متعلّها الدراسة البأنّ المعجميةيمكن تعريف  :العربية المعجمية .2

ولها شقان: نظري وتطبيقي، يسمي الشق النظري بعلم المعاجم، أما الشق التطبيقي 
  فيسمى بصناعة المعاجم، وهو دراسة تطبيقية لعلـم الداللـة، والتطـور اللغـوي    

ويختلف تصـنيف المعـاجم   . 8ووظيفة األلفاظ اللغوية، بهدف تصنيف معجم لغوي
د المعاجم أحادية اللغـة أو الثنائيـة أو متعـددة    بحسب زاوية نظر كل باحث، فنج

اللغات، وهناك معاجم عامة أو متخصصة أو موسـوعية إلـى غيـر ذلـك مـن      
  التصنيفات.

وقديما كانت بداية التأليف المعجمي مبكرة عند العرب في ظـل ثـراء لغـوي    
ـ و وتنوعتاأللفاظ  تآنذاك، فتعدد العربيةومفاهيمي ميز اللغة  فـي  تعـدد   اقابله

هادفة إلى جمع مفـردات اللغـة    المعجميةالدالالت، وبذلك جاءت تلك المصنفات 
وألفاظها وتراكيبها من جهة، وإلى ضبط مفاهيمها ومدلوالتها من جهـة أخـرى.   

عند القدماء حينها كانت قضية  أولى القضايا التي اعترضت التأليف المعجمي ولعّل
جل ذلك نجدهم استعانوا بجميع الوسـائل  و ترتيبها، وأل المعجميةتعريف المداخل 

بهدف الوقوف على معاني األلفاظ وإيصالها للقارئ، فاسـتعملوا   المعجميةاللسانية و
التعريف المقتضب، والتعريف بالمرادف، والتعريف بالضد والنقيض، والتعريـف  
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بالمثال، والتعريف بالرسم والصورة وغير ذلك من أنواع التعريفات كمـا انتبهـوا   
أيضا لدور السياق ولم يتعاملوا مع الكلمات بمعـزل عـن سـياقها، لـذلك أكثـر      
المعجميون العرب من إيراد التعابير السياقية واالصطالحية واالستعماالت المجازية 
  9األخرى، وبذلك بالغوا في اإلتيان بالشواهد من القرآن الكريم ومن ديوان العـرب 

داخل المعجم بطريقة توفر إمكانية الرجـوع   ادالموأما القضية الثانية فكانت ترتيب 
إليها واستحضارها فتراوحت مصنفاتهم بين الترتيب حسـب مخـارج الحـروف    
والترتيب األلفبائي حسب أواخر الكلمات أو حسب أوائلها، وعـدد الـدكتور علـى    
القاسمي تسعة عشر نوعا من أنواع الترتيب المعجمي عند القدماء وشمل الترتيـب  

أللفبائي مع تقليبات الجذر مثلما استعمله الخليـل، والترتيـب األلفبـائي    الصوتي ا
العادي مع تقليبات الجذر مثلما استعمله ابن فارس، والترتيب الموضوعي الـداللي  
الذي استعمله ابن سيده، والترتيب األلفبائي للكلمات وليس للجـذور الـذي اتبعـه    

كمدرسة معجم العين للخليل  ونشأت بذلك مدارس حسب كل ترتيب 10الجرجاني...
وجاء على نحوها البارع في اللغة ألبي علي القالي، وتهـذيب اللغـة لألزهـري    
والمحكم البن سيده. والمدرسة األلفبائية وجاء على نحوها كتاب الجمهـرة البـن   
الدريد، ومقاييس اللغة البن فارس، والصحاح للجوهري وغيرهـا. ونجـد أيضـا    

التي جاء على نحوها لسان العرب البن منظور، وتاج مدرسة الصحاح للجوهري و
  العروس للزبيدي ومعاجم أخرى.

تلك القضايا التي واجهت التأليف المعجمي عنـد القـدماء ال    وهنا نشير إلى أن
تزال مطروحة أمام المعجميين المعاصرين وبصورة أكثر تعقيدا، وبخاصـة عنـد   

لها الوقوف علـى داللـة أكثـر    الحديث عن حوسبة المعاجم، والتي نأمل من خال
 المعجميةوضوحا ودقة، وترتيبا أو تخزينا أكثر تنظيما يتيح إمكانية استدعاء المادة 

والوصول إليها بسرعة ودون  التباس مما يسمح بتوظيفها في مسـتهدفات أخـرى   
قد استفادت من الذكاء االصطناعي وتمكنت  المعجميةكما نالحظ أيضا أن الصناعة 

يفه في انجاز أنواع المعاجم والموسوعات في وقت قصير وبصورة أكثـر  من توظ
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تنظيما ودقة، ولم يتوقف استخدام الذكاء االصطناعي عند جانب صناعة المعـاجم  
وما تعلق بها وحسب بل تجاوز ذلك إلى مستهدفات أخرى كحوسـبة المعـاجم و   

  وتحيينها والترجمة اآللية وغير ذلك.
مباحـث   وتأتي حوسبة المعـاجم ضـمن أهـم    :العربيةحوسبة المعاجم  .3

لما تُحققه من مستهدفات وتشتمل عليه من آفاق، وما يمكن أن  الحاسوبية اللّسانيات
تقدمه الحوسبة في اتجاه تقوية اللغة في جانبي التداول واالستخدام، فحوسبة المعاجم 

تلـك   فتحت مباحث جديدة، ووسعت مجاالت االستخدام المعجمي متجـاوزة بـذلك  
المفاهيم التقليدية لدور المعاجم  كونها  "أدوات معرفية تزود مستعملها بمعلومـات  

أو أن يلخص دورها في  "مساعدة الناس على اسـتيعاب   11محددة هو بحاجة إليها"
، فهـذه   12نصوص مكتوبة في لغتهم، أو فهم لغات شعوب أخـرى تتصـل بهـم"   

جود المعاجم بقيت قائمة لكنها توسـعت  و إلىاألدوار األولى التي استدعت الحاجة 
ـ بوجود الذكاء االصطناعي وانتشاره مم اإلنسانبحتمية ارتباط  جديـدة   اا فتح آفاق

أوجبت حوسبة اللغة عموما وانجاز معاجم محوسبة، غير أنه تقف أمام هذا التوجه 
  كثير من العقبات و التحديات والصعوبات تستوجب العمل عليها وتذليلها.

بدأ دخول عصر الحاسوب بدراسة إحصـائية   المعجم العربي ا نجد أنوتاريخي
المدونة بمعجم الصحاح، باإلضافة إلى الحروف الداخلة فـي   العربيةلجذور اللغة 

ترتيب تلك الجذور، وهي دراسة أجريت بجامعة الكويت، وقام بها علـي حلمـي   
إبـراهيم أنـيس إذ    موسى أستاذ الفيزياء بجامعة الكويت بناء على اقتـراح قدمـه  

، وقد استخدم الحاسب اآللي إلحصاء الجذور الثالثية وغير الثالثية لمعجم الصحاح
تبع ذلك دراسات أخرى لم تخرج عن هذا اإلطار اإلحصائي منها دراسة إحصائية 

، ودراسة أخرى لمعجم تاج العـروس  م1973لمعجم لسان العرب البن منظور عام 
  .13م1973للزبيدي عام 
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حوسـبة المعـاجم بمـا تقدمـه      تـرتبط  :العربيةوسبة المعاجم آفاق ح .4
التكنولوجيا من تقنيات وأدوات وبرامج في اتجاه جعل اآللة طيعـة ومرنـة أمـام    
االستخدام اللغوي المتشعب والمتغير، وقد أشرنا سابقا إلى أن هذا الميدان تجتمـع  

لمعاصرة المرتبطـة  وهو ميدان فرضته الحياة ا بعلوم الحاسوب اللغوياتفيه علوم 
تطورا مستمرا، موفرة بذلك سرعة  تشهد التي الرقمنةشديد االرتباط بالتكنولوجيا و

مما أتاح التعامـل   وسهولة وقدرة تفوق محدودية الذكاء البشري في بعض جوانبه،
 المجتمعـات  مع رصيد غير محدود من المعلومات والبيانات، و يسر التواصل بين

، هذه اإلمكانات وغيرها تجعلنا نقـول  ةكن ومن مختلف األلسنمن كل األما البشرية
أن آفاق ومستهدفات حوسبة المعاجم  كبيرة وواسعة جدا بقدر ما توفره اآللة ويمليه 
الذكاء االصطناعي، و يمكن أن نعدد بعض هذه اآلفـاق والمسـتهدفات الكبـرى    

  لحوسبة المعاجم فيما يلي:
بكيفيـة تكفـل سـرعة    تراكيـب اللغويـة   المفردات واأللفاظ والتخزين  .1.4

أو توظيفها في مستهدفات أخرى كالترجمة اآللية والفوريـة   استرجاعها ومعالجتها
، وهنا ال نتحدث عن التخزين في شكل واجهـات الكترونيـة أو علـى    وغير ذلك

الشبكية للنسخ الورقية وفقط مثلما ما هو الحال مع الكثير من المدونات والمعـاجم   
نية  لكن نتحدث عن تخزين يكفل المعالجة والتعرف على تلك البيانات وما االلكترو

يربط مدخالتها من عالقات وترابطات، نحن نتحدث عن استخدام تلـك المـداخل   
في التعريف باأللفاظ وإزالة الغموض عنها أو في الترجمة اآلليـة مـن    المعجمية

 والعكـس، وعـن   العربيةإلى  ، وفي نقل المحتويات اللغوية األجنبيةالعربيةوإلى 
استخدامها أيضا في التّعرف على النصوص المكتوبة واسـتنطاقها، أو النّصـوص   
المنطوقة وتدوينها، وبذلك نستهدف أن تكون المعاجم المحوسبة المخزنة في شـكل  
يقترب من طريقة تخزين المعجم الذهني البشري، حيث أن المعجم الذهني جهـاز  

ثيالت وينجز حوسبات باالشتغال على نسق من المعلومات توليدي يولد صورا وتم
المنظمة ، وال يضطر الدماغ إلى تخزين كل المعلومات أو االحتمـاالت الممكنـة   
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التي يمكن توليدها من تلك البيانات، فهو يمزج بـين التخـزين والحوسـبة، بـين     
، ألن المعارف الصريحة والمعارف اإلجرائية، فهو يولد الالمحدود مـن المحـدود  

خوارزميات التوليد الذهني والحوسبة وتعدد مستويات المعالجة في الـدماغ تجعـل   
تخزين كل الصور اللفظية مسألة تتعارض مع ما نعرفه عـن معماريـة الـدماغ    

فطريقة التخزين البشرية هذه هي مـا يسـتهدفه الـذكاء     14وآليات اشتغال المعرفة
التعامل مع الظاهرة اللغوية في  االصطناعي ويسعى إلى محاكاته، حتى يتمكن من

مختلف مستوياتها الصوتية والصرفية والداللية والتركيبية، من خالل بناء معـاجم  
محوسبة تختلف تمام االختالف عن تلك الموجهة لالسـتخدام البشـري حيـث أن    
المعاجم التي تستخدم في تطبيقات المعالجة اآللية تحتاج إلى معلومات تفصيلية على 

ت الصرفية والنحوية والداللية، ألن المستخدم في هذه الحالـة هـو اآللـة    المستويا
وليس اإلنسان، ولهذا تحتاج المعاجم أن تكون أكثر شمولية وتنظيمـا، ووضـوحا   

 .15وتماسكا، وشكلية من معاجم االستخدام البشري
 المعجميـة إن تمكين الذكاء االصطناعي من بناء إطار مفـاهيمي للمـدخالت   

لتها، وترتيبها وتنظيمها في شكل نظام مرتكـز علـى الخوارزميـات    وإدراك دال
وليس على نمط الترتيب األلفبائي أو الهجائي المعروف حتى وإن كـان   الحاسوبية

منه، هو ما سيمكن من توظيف المعاجم المحوسبة وإقحامها فـي   اهذا األخير جزء
األجنبية إلـى اللغـة    مختلف العمليات اللغوية األخرى، كالترجمة ونقل المحتويات

أو العكس وكذا الترجمة الفورية أو ترجمة األعمال الفنية كاألفالم والمسرح  العربية
هو من المستهدفات الكبرى  المعجميةوغير ذلك، فهذا النمط من تخزين المدخالت 

  لعملية حوسبة المعاجم والذي سيحقق لها الكثير من اآلفاق.
وهـذا مـن    16وإليها العربيةمن اللغة  الفورية والترجمة اآللية الترجمة .2.4

المستهدفات الكبرى لحوسبة المعاجم والتي يمكن القول عنها أنها متـأخرة مقارنـة   
باللغات ذات األصل الالتيني والتي تكون الترجمة فيما بينها جيدة وبنسبة صـواب  

العكـس   أو العربيـة مرتفعة، في حين نجد أن ترجمة النصوص األجنبية إلى اللغة 
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يعطينا مقابالت دون ترابط وأحيانا بمعنى غير سليم، ومن هنا وجب االشتغال على 
تحسين الترجمة اآللية من خالل توظيف المعاجم المحوسبة بهدف الوصـول إلـى   
ترجمة جيدة للمحتويات والمضامين اللغوية األجنبية (مصنّفات، مدونات، مقـاالت  

عند استخدام وسائط التواصـل   في الترجمةأخبار، مراسالت،...) وتوظيفها أيضا 
االجتماعية ( فيسبوك،  تويتر...)، وفي مراحل متقدمة نستهدف الترجمة الفوريـة  
 لألعمال الفنية (سنما، أفالم، مسرح...) وكذا الخطب السياسية والدينيـة وغيرهـا  

 . المحوسبة المعجميةوبذلك تكون الترجمة مرتكزة على المادة 
من المعاجم المحوسـبة واسـتخدامها فـي التـدقيق النحـوي       االستفادة .3.4

اللغويـة   الحاسوبيةوالتركيبي، بما يناسب مختلف البرامج واالستعماالت  واإلمالئي
وهذا متاح اآلن لكن لم يصل إلى الجودة التي نتخلى فيها ولو نسبيا عن المراجعـة  

لفصـيح مـن العـامي    اللغوية البشرية، كما يمكن أن نستهدف هنا تمييز الكـالم ا 
لتشـمل   الحاسـوبية واقتراح مقابالت فصيحة لما هو عامي، وذلك بتوسيع المدونة 

بالفصحى أو خلط اللغة  إلحاقهما هو عامي يقترب من الفصحى، ليس بهدف  بعض
الفصحى بالعامية، وإنما بهدف تزويد اآللة بمدونة عن مختلف العاميات ومـن ثـم   

قابالتها بالفصحى، وهذا الشـق العـامي يمكـن أن    يمكنها أن تعمل على اقتراح م
تشتغل عليه الهيئات اللغوية بحسب مناطق االختالف اللغويـة (مغـرب، مشـرق    

 القيام بالتـدقيق النحـوي واإلمالئـي    خليج،...)، وبذلك يمكن أن نوصل اآللة إلى
مع القدرة على تمييز ما هو عامي عما هو فصـيح لـبعض اللهجـات     والتركيبي

وخاصة القريبة من الفصحى. ةالعربي 

تحويل الكالم المنطوق إلى نص مكتوب والعكـس، والمالحـظ هنـا أن     .4.4
من اللغات وبخاصة اللغة اإلنجليزية تقدمت في هذا الجانـب وأصـبح مـن     اكثير

السهل العمل على برامج حاسوبية تحول ما هو منطوق إلـى نصـوص مكتوبـة    
أن  مكـن ي العربيةاتيح، وهذا االتجاه في اللغة وبجودة عالية دون استخدام لوحة المف
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والتي أشرنا أنها يجب أن تشـتمل علـى    الحاسوبية المعجمية يرتكز على المدونة
من قبيل اإلمالة في  العربيةجوانب تتعلق بخصوصية النطق حسب مختلف المناطق 

ـ  يح بعض المدود، واختالف مخارج بعض الحروف كالجيم والقاف وغيرها، مما يت
 لنا تحويل الكالم العربي المنطوق إلى نص مكتوب وبأقل قدر من األخطاء.

نستهدف أيضا من خالل حوسبة المعاجم ضبط المفاهيم والمصـطلحات   .5.4
 المعجميـة ، فإذا قلنا أن هناك فوضى مصطلحية ناتجة عن تأخر الصناعة العربية
، وأيضا  ية في كل المجاالتمع عدم القدرة على مواكبة المستحدثات اليوم العربية

قلة تداول ما يقترح من مصطلحات جديدة عن طريق المعاجم الورقيـة، وبقائهـا   
بعيدة عن متناول الباحثين في مختلف االختصاصات وحبيسة المعاجم والمصـنفات  

من هنا يأتي دور المعاجم المحوسبة القتـراح حلـول لهـذه      التي وضعت فيها،
التالي يمكن أن تخفف منها عن طريق استغالل ما يوفره اإلشكاالت المصطلحية وب

، مع أهمية توحيـد جهـود   الذكاء االصطناعي من وسائل وتقنيات وحلول مبتكرة
في اتجاه حوسبة المعاجم أو إنتاج معاجم موحـدة   العربيةالهيئات والمجامع اللغوية 

مـن   بهدف التقليل من الفوضى المصطلحية، واقتراح مصطلحات لمـا يسـتحدث  
 مفاهيم بصورة مستمرة ودورية.

، وهذا جانب مهم فـي  17االستفادة من حوسبة المعاجم في عملية التحيين .6.4
صناعة المعاجم كثيرا ما يتم إغفاله مما يوقع المعجمي في عملية تكـرار لمعـاجم   
سابقة مع اختالف في ترتيب المداخل أو طريقة وضع التعريف، دون بـذل جهـد   

لمصطلحات والمفردات المستحدثة أو تلك التـي سـقطت مـن    كاف في استيعاب ا
قديما وحديثا، هو ما تتميـز بـه     التداول، ولعل أهم دافع لحركة التأليف المعجمي

الظاهرة اللغوية من تغير مستمر في األلفاظ وداللتها، فاللغة تقبل فـي كـل مـرة    
ها هنـا  دخول مفردات جديدة وتزيح أخرى من التداول، ألسباب ال يمكن حصـر 

وهذه التغيرات التي تطرأ على اللغة تجعلها في حاجة دائمـة للتـأليف المعجمـي    
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 المعجميـة بهدف ضبط المفاهيم والمصطلحات وداللتها وهذا الجانب من الصناعة 
يمكن أن تغطيه حوسبة المعاجم بفاعلية فهذه األخيرة تتميز بقدر كبير من المرونـة  

اللغوية في حينها ووضعها أمام المجتمعـات  وبذلك يمكن أن تستوعب المستجدات 
العلمية ودون تأخير من غير المرور عبر إعادة الطبع والنسخ وما إلى ذلـك ممـا   

، كما يمكن أيضا أن تفيد حوسبة المعاجم في إحصاء الجذور يتطلبه المعجم الورقي
عربي اللغوية واألسماء واألفعال والمشتقات وغير ذلك بهدف إثراء وتزويد الحقل ال

محتملة وغير متداولة من أجل توظيفهـا كـدوال لمـا     ةالمصطلحي بمفردات لغوي
 .  يستحدث من مدلوالت ومفاهيم

 العربيـة اللغـة   تعلـيم يمكن توظيف المعاجم المحوسبة في تطوير نُظم  .7.4
للناطقين بها واالستفادة كما سبق وذكرنا من تلك القدرة على التدقيق اللغوي وتمييز 

من العامي أو اقتراح العبارات الصحيحة التـي تقابـل اللغـة األم لـدى      الفصيح
من خـالل االسـتفادة    بهاغير الناطقين ل العربيةالمتعلمين، وتُوظف أيضا في تعليم 

تهم األم، أوفي تطـوير  امن المعاجم المحوسبة المتعددة اللغات في إيجاد ما يقابل لغ
 برامج حاسوبية تقوم بتلك األدوار.

8.4.   ة فـي  ديمكن االستفادة من المعاجم المحوسبة سواء األحاديـة أو المتعـد
أشـرنا   التيالوصول إلى نتائج جيدة في محركات البحث، إما عن طريق الخاصية 

إليها سابقا في تمييز الكالم الفصيح عن العامي بمعنى أن اآللة تسـتطيع أن تقـوم   
مكتوبة بلغة غيـر سـليمة، أو    بتحديد نطاق البحث حتى لو كانت العناصر المدخلة

بلغة عامية، كما يمكن أيضا البحث في المحتوى غير العربي من خـالل المـرور   
لغات األخـرى كاإلنجليزيـة   العبر الترجمة السليمة للعناصر المدخلة والبحث في 

 مثال أو غيرها.
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 خاتمة:

ـ  أ ث سهم الذكاء االصطناعي في دراسة الظاهرة اللغوية وتحليلها وأنـتج مباح
جديدة تجمع علوم الحاسوب بعلوم اللغة، ونجد حوسبة المعاجم من بين أهم  اوعلوم

هذه المباحث والتي توجب االشتغال عليها لما تتضمنه من آفاق ومستهدفات عديـدة  
  نذكر من بينها:

بكيفية تكفل سرعة استرجاعها المفردات واأللفاظ والتراكيب اللغوية تخزين  .1
 مستهدفات أخرى. أو توظيفها في ومعالجتها

وإليهـا وهـذا مـن     العربيـة من اللغـة   والترجمة الفورية اآللية ةالترجم  .2
 .المستهدفات الكبرى لحوسبة المعاجم

 االستفادة من المعاجم المحوسبة واستخدامها في التدقيق النحوي واإلمالئـي  .3
 .والتركيبي

 .تحويل الكالم المنطوق إلى نص مكتوب والعكس .4
ل حوسبة المعاجم ضـبط المفـاهيم والمصـطلحات    نستهدف أيضا من خال .5

 .العربية
 توظيف الحوسبة في عملية تحيين المعاجم. .6
 العربيـة اللغـة   تعلـيم  يمكن توظيف المعاجم المحوسبة في تطوير نُظـم   .7

 .أو بغيرها للناطقين بها
ة فـي  دالمتعـد  ميمكن االستفادة من المعاجم المحوسبة سـواء األحاديـة أ   .8

 .ج جيدة في محركات البحثالوصول إلى نتائ

الكثير من الجهـود التـي    -حوسبة المعاجم–ويمكن أن نالحظ في هذا االتجاه 
تبذل من المجامع والهيئات اللغوية واألفراد، محققة نتائج جيدة، يمكن توظيفها مـن  
أجل الوصول إلى هذه المستهدفات التي ذكرناها، كما أنه يجب العمل على توحيـد  
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واضحة لها، ببعد زمـاني محـدد مـع ضـمان      إستراتيجيةع هذه الجهود، ووض
  استمراريتها، لما تتصف به حوسبة المعاجم من أهمية.  
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