
  

 

٤٢٣

  
  
  

  َّشبكة الكلامت العربيةَّشبكة الكلامت العربية
َّاملنهجية والتطبيق«« َّاملنهجية والتطبيقَّ َّ««  

  

َّاملعتز باهللاَّ السعيد طه. . دد ّ َ َّاملعتز باهللاَّ السعيد طهُ ّ َ ُ)∗(  
 

َّالكلامت الدالة َّ ُشبكة الكلامت, األنطولوجيا, املدونة اللغوية, صناعة املعجم: ِ َُّ َِّ َ ُّ َ ُ. 
َّ ملخص− َ ُ. 

َّتعرض هذه الورقة مدخال إىل الشبكات اللغوية للكلامت  ِ َ ُّ َّ ً ُ ُ َWordNets 
َّباعتبارها متثيال معرفيا واسعا جلوانب اللغة اإلنسانية ًِ ِ ُِّ ِ ً ُويقدم الباحث . ِ َُ ِّ  – فيها –ُ

َّمنهجا مقَرتحا لبناء شبكة للكلامت العربية  َ ً ًِ َ َ ٍُArabic Word Net انطالقا من ً
َّالشبكات املعيارية املنجزة, مع مراعاة طبيعة اللغة العربية االشتق َ َُّّ ُ ُ ِ ِ ِاقية ونظامها َّ َّ

ّاملعجمي والداليل  َّّ ِ َ ُكام يعرض الباحث جلوانب . ُ عىل مستوى املباين واملعاين–ُ ُ
َّاإلفادة من شبكة الكلامت املنشودة يف تطوير الصناعة املعجمية للعربية  َّ َ ِِّ ُ

ِّاملعارصة, مع العناية باملعجامت املتخصصة ََ َ ُ ُ ُِ. 
ِّ مقدمة−١ َ ُ. 

                                                           
  .كلية دار العلوم بجامعة القاهرةباحث يف علم اللغة ب) ∗(
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 . شبكة الكلامت−١.١
ٌمكن تعريف شبكة الكلامت بأهنا قاعدة بيانات معجمية ُي َّ َ ُِ ٍ ُِ َُّ ُLexical 

Databaseَّشبكة من العالقات املعجمية : ٍ; أو بعبارة أخرى َِ ُ ٌLexical Relations ,
ِتعالج فيها نصوص اللغة بتعيني أقسام الكالم  ِ ُّ َُ ُ ُُ ُParts of Speech (POS) ثم ,َّ ُ

ُتصنَّف يف جمموعات مرت ٍ ُ َ ِابطة من املرتادفات ُ ٍُSynonyms / Sets of Cognitive 

Synonyms (Synsets) التي تعرب عن مفاهيم ثابتة ٍ َ َ ُ ِِّ َ ُ َّ, وتتفق يف معانيها الداللية )١(َّ َّ َُّ
ٍ وإن اختلفت يف املعاين السياقية; وترتبط هذه املرتادفات فيام بينها بشبكة من – ُِ ُ َِ َ َ ََّ ِّ َ

َّالعالقات الداللي ِ  .Semantic Relationsة َّ
 .َّ اخللفية واإلرهاصات−٢.١

 .PWN شبكة كلامت برينستون −١.٢.١
ِظهرت فكرة شبكة الكلامت يف اللغة اإلنكليزية لتكون أداة لتطوير  ً َُ ََّ َ َِ َ ُّ َ َ َِ

َصناعة املعجم  ُLexicography وتطبيقات الذكاء الصنعي ّ ُّ َّArtificial 

Intelligence (AI)ومعاجلة ا َ َّللغات الطبيعية َُ ِ ِ َّ ُّNatural Language Processing 

(NLP) . ِوكانت البداية احلقيقية لشبكات الكلامت يف عام َّ َ بدأ إذم, ١٩٨٥ُ َ
ُالعمل يف بناء وتطوير شبكة كاملة ملفردات اللغة اإلنكليزية يف خمترب العلوم  ُّ َ ُُ َّ ََ َ ََ ُ َِ َ ُ ٍ ِ ٍ ِ

َّاإلدراكية بجامعة برينستون  ِPrinceton ومتكن الفريق الذي )٢(َّ األمريكية ;َّ ُ ِ َ ََ َّ َ
                                                           

(1) Fellbaum, C., (1998). WordNet: an electronic lexical database. 
Cambridge, Mass: MIT Press. 

(2) Fellbaum, C., (1998). Ibid. 
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ّأرشف عليه عامل النَّفس األمريكي جورج ميلر  ِ ُ ِ َ َ َ َGeorge Miller من بناء الشبكة ِ َِ َ َّ ِ
َّوتعبئتها يدويا قبل إتاحتها عىل الشبكة العنكبوتية حتت مسمى  َ ُ َّ َ َ ََّ ِ َِ ِ َ ََ شبكة كلامت «ِ

َبلغ عدد الكلامت املفردة وقد . »Princeton WordNetبرينستون  ُ ُ َUnique 

words كلمة, تضم األقسام الكالمية155287َّ يف هذه الشبكة َّ َ ُّ ُ  = Nounاالسم : َ
 Adjective = 21479ِّ كلمة, والصفة Verb = 11529ِ كلمة, والفعل 117798

 ).PWN 3.0 - 2011( كلمة Adverb = 4481) احلال(َّكلمة, والظرف 
ادفية عاتاملجموُويبلغ عدد  َّ الرتَّ ُِSynsets التي تضم كلامت الشبكة َّ ُّ ُ َّ

 3621ِّ للصفات, 18156 لألفعال, 13767 لألسامء, 82115( جمموعة 117659
ُللظروف ّ, حيث ترتابط كلامت كل جمموعة )ُّ ُ ٍ شبكة موسعة من عن طريقُ ٍَّ َُ

َالعالقات الداللية, نستطيع التمثيل هلا بالعالقات املو ُ َُّ َ ِ َّ َّضحة يف اجلدول التايلَّ َّ)٣(: 
ّالتعبري الريايض(املفهوم  املثال ِّ  العالقة )َّ

canine is a 
hypernym of dog  Y is a hypernym of X if every X is 

a (kind of) Y 
َّاالشتاملية 

Hypernyms 
dog is a hyponym 

of canine 
Y is a hyponym of X if every Y is a 

(kind of) X  
َّوعيةَّالن ِ 

Hyponyms  
building is a 
holonym of 

window  
Y is a holonym of X if X is a part 

of Y   
َّالكلية ِّ ُ 

Holonym 
window is a 
meronym of 

building 
Y is a meronym of X if Y is a part 

of X  
َّاجلزئية ِ ُ 

Meronym 

                                                           
(3) Fellbaum, C., (1998). Ibid. 
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ّالتعبري الريايض(املفهوم  املثال ِّ  العالقة )َّ

to lisp is a 
troponym of to talk 

the verb Y is a troponym of the 
verb X if the activity Y is 
doing X in some manner 

َّالتالزمية  ِ ُ َّ
Troponym 

)َّخاصة باألفعال(
to sleep is entailed 

by to snore the verb Y is entailed by X if by 
doing X you must be doing Y 

 َّاالستلزامية
Entailment 

َّداللية يف شبكة كلامت برينستون من العالقات ال: 1اجلدول  َّPWN 
 

 
َّنموذج من شبكة كلامت برينستون للغة اإلنكليزية : ١َّالشكل  َِ ُّ َ َ»2011 - 3.1PWN « 

 .AWNَّ شبكة الكلامت العربية −٢.٢.١
َّيف املدة من  ٌّ فريق بحثي سعىم, ٢٠٠٧م إىل ٢٠٠٥ُ  يف جامعات –ٌ



  هّاملعتز باهللا السعيد ط.  د−  شبكة الكلامت العربية 
  

٤٢٧

 

َّشبكة للكلامت العربية عىل غرار شبكة ِبناء ِل –ِبرينستون وبرشلونة ومانشسرت  َِ َ ٍ َ
َّوأرشفت الباحثة األملانية كريستيان فيلباوم . برينستون ِ ُ َ َChristiane Fellbaum – 

ِالتي شاركت من قبل يف بناء شبكة كلامت برينستون  َ َ َ َ َ َقيادة جورج ميلر بَّ  عىل –ِ
َ; إال أن العمل توAWNَّبناء شبكة الكلامت العربية  َ َ َّ ِقف نتيجة نقص املوارد َّ َ ََّ

َاملتاحة لفريق العمل ُ. 
َّوتقوم الفكرة األساسية ملرشوع شبكة الكلامت العربية  َ َ َّ َِ َ َ ُِ َ َ ُ ُِ ُِ َAWN عىل تزويد 

َقاعدة بيانات الشبكة بمجموعة من املفردات  ُ ٍ ِ املَرتمجة عن شبكة برينستون »املفاهيم«َّ ُ
َّانطالقا من نظرية احلقول الدال َُ َ ًُ َّ ِ حيث تتشكل الشبكة يف بناء Semantic fieldsَّلية ِ ُ َُّ ُ َّ

ِشجري تصنَّف فيه املفردات إىل أسامء وأفعال, ويتفرع عن كل منهام جمموعة من  ٌ ٍَّ ُ ُ َ َ ٍّ ََّ ََ ُُ ُ ُ ِ
ُاحلقول التي تضم عددا من املفردات املوزعة عىل حقول فرعية, وترتبط هذه  ُ ٍُ َِّ ُ َ ًٍ َّ ُُ َُ ُّ َُ َّ

ُاملفردات فيام َ َّ بينها بعالقات دالليةُ َ َّويبلغ عدد كلامت شبكة الكلامت العربية . )٤(ٍ ُِ ُ ُ
AWN 17561 ادفية َّ كلمة مفردة; أما عدد املجموعات الرتَّ ُِ َّ َ ُSynsets التي تضم كلامت ُّ ُ َّ

ُالشبكة فيبلغ   . جمموعة٧٨٢٢َّ
 
 

 

                                                           
(4) Black, W., Elkateb, S., Rodriguez, H, Alkhalifa, M., Vossen, P., 

Pease, A. and Fellbaum, C., (2006). Introducing the Arabic 
WordNet Project, in Proceedings of the Third International 
WordNet Conference, Sojka, Choi, Fellbaum and Vossen eds. 
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َنموذج من شجرة الكلامت العربية يف شب: ٢َّالشكل  َّ َ ََ َِ َ َِ َّكة الكلامت العربية َ ِ َAWN «

2.0 – 2007» 
َّ شبكة الكلامت بني الشبكة الداللية واألنطولوجيا−٣.١ َّ َّ َ. 

َّتتكون شبكة الكلامت من جمموعة من الشبكات الداللية  ََّّ َّ ٍ ُSemantic Nets 
ّالتي تربط بني املفاهيم باعتبارها شكال من أشكال التمثيل املعريف; ويف الوق ِ َ َّ ً ِ َ ُ ت َّ

ٍذاته يتكون من االرتباط بني جمموعة من شبكات الكلامت  ٌّهيكل معريف ضخم, َِّ َِ ِ ٌ
َيست َ يف تطبيقات عديدة تتبع الذكاء الصنعي وعلوم املكتبات وصناعة عملُ َ َّ َُّ َُّ ٍ ٍ

ّاملعجامت وتطبيقات الويب الداليل  َّ َ ُSemantic web ويطلق عليه ,ُ َ األنطولوجيا «ُ
Ontology« .ُومتثل ِّ ُ األنطولوجيا جمموعة من الكتل املعرفية التي تتالحم َُ َّ َّ ِ ِ َ َ ُ ً

َّعنارصها لتكون متثيال ملجموعات منَظمة من املفاهيم املشرتكة يف حقول داللية  َ ُ ُِّ َّ َُ ُ ٍ ًِ َ ُ ُ
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ٍحمددة, مرتابطة بعالقات داللية َّ َ ُ َّ ِ, وتستقى مادهتا من خمتلف فروع املعرفة )٥(ُ ُ ُ َُ ُ َّ َ ُ
َرشيطة أن  ْتربَ َّ واقع اللغة املعينةزُ َ َُ ُّ ِ. 

ُوإذا كان األصل يف شبكات الكلامت أن تكون قواعد بيانات معج ٍ َ َ َّمية, َُ
ُتتالحم عنارصها باست َّ العالقات الداللية, فإهنا عاملُ َّ  – أي شبكات الكلامت –َّ

َّمتثل جمموعة من األنطولوجيات اجلزئية ِ ُ ًَ ِّ ٍ, فإن وجود شبكة معوعىل هذا. ُُ َ ُ ٍيارية َّ َّ ِ
َّللكلامت العربية يفتح الطريق أمام بناء أنطولوجيا عربية كاملة ُ ََّ َ ٌ; وهو مرشوع َّ

َطموح يعوق حتقيق ُ ٍ املحتوى العريب وتناميه املستمر, والغموض يف كثري ُه ضخامةٌَ ُ ّ ُ ُِ ّ
ُمن مفاهيم هذا املحتوى ِ ِ. 

 
َّالشبكة الداللي(العالقات بني املفاهيم : ٣َّالشكل  َّ  ) األنطولوجيا– شبكة الكلامت –ة َّ

                                                           
(5) Staab, S., Studer, R., (2004). Handbook on ontologies. Birkhäuser. 

And: Poli, R., Healy, M., Kameas, A., (2010). Theory and 
Applications of Ontology: Computer Applications. Springer. 
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 .َّ اإلشكالية−٢
َّسارت شبكة الكلامت العربية  َAWN عىل منهج شبكة كلامت برينستون 

PWNيف مادهتا األساسية َّ َوإذا أردنا أن نتحرى الدقة, فيمكن القول إن شبكة . َّ َّ َُّ َِّ َّ
َّ ليست عربية باملفهوم الدقيق, بل إهنا ترمجAWNالكلامت  ََّ ً ٌة لبعض أجزاء شبكة َّ

َّوللوقوف عىل جوانب القصور التي يمكن أن تنتج عن . PWNكلامت برينستون  ُ ُُ ُ
مجة, فثمة بعض احلقائق التي تساعدنا عىل فهم طبيعة اللغات  ُّمثل هذه الرتَّ َّ ُ َ َّ

َّاإلنسانية وأوجه التباين بينها, نحاول أن نجملها يف النِّقاط التالية ُ ُ َُّ ُِ ُ َّ: 
َّاجلنس البرشي ما يربو عىل ستة آالف وتسعمئة  يستعمل .١ ِ ُ لغة )٦٩.٩(ُّ

ُخمتلفة يف احلديث والكتابة, ولكل لغة من هذه اللغات مفرداهتا التي هلا نظائرها  َِ ٍ ِ َِّ ُّ ُ ُِّ َ ُ ِ َ ُ
 .)٦(ُّيف اللغات األخرى

َالبيئة العربية هي التي صنَعت مئات الكلامت لوصف اجلمل واجلواد  .٢ َ َ َِ َ َّ ََّ ِ ِ
ُيف, وليس لذلك مثيل فيام عداها من لغاتَّوالس ٌِ َ َ. 

ِيف لغة جرينالند القطبية ثالث وستون كلمة بمعنى  .٣ ُِّ ِ ٌ َ َُّ  . )٧( )ثلج(ُ

ِيف لغة هاواي مئة وثامين كلامت بمعنى  .٤ ِ َبطاطا حلوة(ُ ُ( )٨(. 

                                                           
(6) Finegan, E., (2011). Language: its structure and use . Thomson 

Wadsworth . 6th Edition. and Ginsburgh, V., Weber, S., (2011). 

How many languages do we need?: the economics of linguistic 
diversity . Princeton University Press. 

ّاملعتز باهللا(َّ السعيد )٧( َّاللغة اإلنسانية, دار اهلاين, القاهرة, ): ُ ُّ٢٠١١. 
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َّال وجود لألرقام يف قبائل بريو البدائية إال  .٥ َّ َ ُِ َّ, ويعرب عن غري)4 إىل 1من ( ِِ َ ُ 
ِذلك من األرقام بكلمة واحدة هي  ِ(tūbāytē) )٩(. 

ُختتلف داللة املفردات عىل املذكر واملؤنث من لغة إىل أخرى, ونالحظ  .٦ َُ ٍَّ ُ ََّ ُ َُ َ
َّهذا بني العربية واألملانية  ) Tisch, طاولة Kaffeeقهوة (ٍ يف كلامت مثل −ً مثال –َّ

ٍحيث تدل عىل مؤنث يف العربية ومذكر َّ ُ َُّ ٍ َّ َُ ُّ َّالتي ) Türالباب (َّ يف األملانية, ومثلها ُ
َّتدل عىل مذكر يف العربية ومؤنث يف األملانية ٍَّ َّ ٍُ َّ َ ُ ُّ.  

َّإن طبيعة اللغات اإلنسانية  َُّ َ َّHuman Languages تقتيض أن ختتلف َ ِ
َّعنارص األنظمة اللغوية وتتباين فيام بينها باختالف الزمان واملكان; وهذا ح ِ َِ َ ََّ َ ِ َ ُّ ُال ُ

َّاللغة العربية ُ تتمتع ببعض اخلصائص التي متيزها عن غريها من لغات , إذُّ َُّ ِّ َُ ُ َّ
ِّالفصائل اللغوية األخرى, بل ومتيزها  ََّ ُ ِ َ ِ عن بعض شقيقاهتا من – كذلك –ُّ ِ

َّاللغات السامية ِ َّ ّفهي لغة اشتقاقية, يقوم نظامها املعجمي عىل توليد األلفاظ . ُّ ُُ ٌ ٌَّ ِ َ ُ
ّ لغة معربة, تتغري أواخر كلامهتا تبعا ملوقعها اإلعرايب– كذلك –; وهي واملعاين ً ُ َّ َ ُُ ٌ ٌ ُ .

ِوبعبارة أخرى تتسم اللغة العربية ببعض السامت التي متيزها عن غريها من  ُ ِّ ََّ ُِّ َّ ُّ َّ ٍ
ُاللغات اإلنسانية عىل مستوى املباين واملعاين َّ ُّ. 
ُّفعىل مستوى املباين, تتشكل ألفاظ الل ُُ َّ ًغة العربية من أربعة وثالثني فونيام ُ ٍ َّ

) املنطوقة(َّ; وينتج عن التداخل بني الفونيامت Segmental Phonemeقطعيا 
                                                                                                                                        

ّاملعتز باهللا(َّالسعيد  )٨(  .َّالسابق): ُ
ّاملعتز باهللا(َّالسعيد  )٩(  .َّالسابق): ُ
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ٌتداخل بني اجلرافيامت  ُّ; وهذا ما يؤدي إىل تغري شكل احلرف الواحد )املكتوبة(ُ ِّ
ُيف الكلمة تبعا ملوضعه فيها من ناحية, وتعدد األلفاظ واملعاين امل ُّ نسدلة عن ً

ٍاملجموعات الكتابية املتفقة يف حروفها من ناحية أخرى ِ ِ ُِ ُ ََّّ ُ. 
 املعنى PoS الكلمة

 كتب
َكتب َ َ Kataba ِفعل Write 

ْكتب َ Katb َمصدر َ Writing 
ُكتب ُ Kotob َْمجع Books 

 بل
ْبل َ Bal أداة But 

َّبل َ Balla ِفعل Wet 

ٌّبل َ Ball ْاسم Drencher 
َّ التداخل الفونيمي واجلرافيمي لألشكال الكتابية يف العربية–نموذج : ٢اجلدول  َّ ُ َّ 

َأما عىل مستوى املعاين, فيبدو أثر البيئة العربية واضحا يف تعدد داللة  ً َُّّ ِ ِ ُ ُ َّ
ٍاملفردة الواحدة من ناحية, وتعدد املفردات التي تشري إىل داللة واحدة من ناحية  ٍ ٍ َِ ُ ُ َُّّ َ َُ ُ

َعدد داللة املفردة الواحدةُفمثال ت. أخرى ُ َ ُالتي تشري إىل العديد ) حاجب(كلمة : ُّ ِ ُ َّ
 :َّمن الدالالت, منها
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َّالداللة العربية ّاملقابل اإلنجليزي َّ ِ ِ ُ 
ِمساعد املحكمة ُ Usher 

 Doorman ِخازن الباب وحارسه

ْالشعر النابت فوق العني َ َْ َ ِ َّ َّ Brow 

َّعلم مذكر  َ ُ َ  Hajeb )كورُّمن أسامء الذ(َ
َ تعدد داللة كلمة –نموذج : ٣اجلدول  َُّ  َّيف العربية) حاجب(َ

ٍومثال تعدد املفردات التي تشري إىل داللة واحدة ٍ َِ ُ ُ َُّّ َُ / َسبع (الكلامت : ُ
َغضنفر  َ َهزبر / ِحارث / َ َحيدر / ُأسامة / ِ ْليث / َهبنَس / َ َقسورة / َ ِفرناس / َ

ُ, إذ تشري مجيعها إىل .)/ ..َمحزة / ِدرغام / ِباسل /  ُ ِ ِفيام يعرف بظاهرة ) َاألسد(ُ َ ُ
ادف (  ).Synonymُالرتَّ

َووفقا ملنهج الشبكة املنجزة  َ ُ ًAWN , َال وجود هلذه الكلامت يف قاعدة ُ
ّالبيانات املعجمية, إذ تشري مجيعها إىل املقابل اإلنكليزي  ُ َّ َِ ِ ُ ُُ ِ ُِ"Lion" وإن كانت ,

ُالبيئة اإلنكليزية, ا َّ َلتي وجد فيها األسد منذ القدم, تسمح بالتمييز بني دالالت ِ َُ َّ َ ُ َِ ُ ُ ِ َّ
َّالكلمة, حيث يشار إىل املذكر  َ ُُ ُ َّ, وإىل املؤنث )Lion= أسد (ُ َ َلبؤة (ُ ُ َ =Lioness (

ِوإىل الصغري  ٍ; وهو أمر ال نجده يف كلمة مستمدة من البيئة )Cub= ِشبل (َّ ٍَّ َ َُ ُ ٌ
َّ يشار إىل دالالهتا الثالثَّالتي) لََمج(َّالعربية, مثل كلمة  ِ َ َّاملذكر  (ُُ َ , »ََمجل«ُ

َّواملؤنث  َ ّباملقابل اإلنكليزي ) »ُحوار«َّ, والصغري »ناقة«ُ ِ ُ«Camel». 
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مجة إذن يف أمرين َتكمن إشكالية الرتَّ َُ َّ ُ: 
ِاعتبار العربية لغة لصقية, وهو ما يتناىف مع طبيعة مبانيها .١ ِ َِّ ًَّ ُ. 
ِبيئة يف اللغة, وهو ما يتناىف مع طبيعة معانيهاإغفال أثر ال .٢ ُ ُّ. 

َ املنهجية املقرتحة−٣ َ ُ َّ ِ. 
َيف ضوء ما ذكرناه حول مفهوم شبكة الكلامت وطبيعة الشبكات املنجزة,  ُ َّ َ َ

َيمكن القول إنه ليست لدينا  َّ ُ ُ َّ شبكة لكلامت اللغة العربية باملفهوم –َّ حتى اآلن –ُ ُّ ٌ
َّ, تقرتح الدراسة بناء شبكة للكلامت العربية ولذاامت; َّالدقيق لشبكات الكل ٍُ َ ُ ِّ

َانطالقا من املعايري املنهجية التي سارت عليها شبكة كلامت برينستون  َّ َّ ًPWN 
َّوالشبكات اللغوية للكلامت التي أنجزت حتت مظلة شبكة الكلامت العاملية  ََّّ َّ َُّ ِ َ َ ِ ُ ِ َ َّ

Global WordNetَّبية ألورشبكة الكلامت ا: ل, مثEuro WordNet 

(EWN))وشبكة الكلامت احلرة للغة الفرنسية )١٠ ,َّ ُّ َّ ُWordNet Libre du 

Français (WOLF))واألنطولوجيا املعيارية املوحدة )١١ ,َّ َ َُّ ِ  Suggested سومو −ِ

Upper Merged Ontology (SUMO) )وأنطولوجيا ياجو )١٢ ,Yet Another 

Great Ontology (YAGO) )ِوغريها, )١٣. 
ًويفَرتض يف حمتوى شبكة الكلامت العربية املنشودة أن يكون مناسبا  َّ َُ ُ ُ َ

                                                           
(10) http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/. 
(11) https://gforge.inria.fr/projects/wolf/. 
(12) http://www.ontologyportal.org/. 
(13) http://www.mpi-inf.mpg.de/yago-naga/yago/. 
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ّللمنطق اللغوي وموافقا لطبيعة اللغة العربية االشتقاقية ونظامها املعجمي, كام  ُُ َّ َّ ُّّ ًُّ ِ َ ِ
ُيفَرتض أن يظهر صورة للعربية املعارصة عىل مستوى املباين واملعاين, بام يتناس َ َُ َّ ُ ُ ًُ ِ ُب ُ

َّمع اهلدف من شبكات الكلامت يف صناعة املعجامت اللغوية وتطبيقات الويب  َِ َ ُّ ُ
َّالداليل من ناحية, وبام يفتح الطريق أمام بناء األنطولوجيا العربية الكاملة من  َُ َّ َّ َّ

 .ٍناحية أخرى
ٍ أن تكون قاعدة بيانات WordNet يف شبكة الكلامت ُاألصلَوإذا كان  َ َ

َّمعجمية  َِ ُLexical databaseًأن تكون شبكة من العالقات : ٍ, أو بعبارة أخرى َ
َّاللغوية املتداخلة, ال تقترص مادهتا عىل العالقات الداللية بني املفردات, وإنام  َُّ َُّ َّ َُّ ِ َ ُّ
ُمتتد لتشمل العالقات النَّاجتة عن مستويات التحليل اللغوي التي تتكون عنها  َّ َّّ ُّ َِ َ َّ ُّ

ُّاملعجامت الل ُ ُّغوية, فالدراسة تقرتح ثالث مراحل لبناء شبكة لكلامت اللغة ُ ٍ َ ُُ َِّّ ِ َ
ُ, والربط بني البيانات»اإلغناء«, واإلثراء »َّالتعبئة«اإلدخال (َّالعربية, هي  َّ .(

 .ُوبيان هذه املراحل فيام ييل
 .إدخال البيانات: ١ املرحلة −١.٣

َّتعتمد هذه املرحلة عىل املوارد اللغوية ِ َ ُّ ُ ُ األساسية للشبكة املنشودة, وتتمثل يفُ َّ َّ َّ: 
َّ املدونة اللغوية −١.١.٣ ِ َ ُّ َّ َ ُLinguistic Corpus. 

ُهي املصدر األسايس ملفردات شبكة الكلامت; ومتثل املدونة اللغوية  ُ ِّ َُّ َِّ َ ُّ َُ ُ َُ ّ– 
َّ جمموعة من نصوص اللغة التي يمكن التعامل معها آليا والت–ًعموما  َّ ُُِ َِّ ُّ ُحكم يف ً ُّ َ

َبياناهتا ومدخالهتا  ً إضافة أو حذفا أو تعديال –ُ ً ٍ باالستفادة من قواعد بيانات –ً ِ
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ُصممت لتكون قادرة عىل التعامل مع هذه النُّصوص, حيث متثل هذه القواعد  َّ ًُ ِّ ُ ُ ََ ُ َ ِّ ُ
ٍخمزنا كبريا للغة, يرجع إليه وقت احلاجة ويتحمل أي قدر من النُّصـوص ا َّ َ َ َُّ َ ُّ ً َّلتي ً

ًيمكن أن تضـاف إىل املادة األساسية للمدونة اللغوية مستقبال َ َ ُُ َُّ َّ َّ َّ ُِ َ ُّ َ )١٤( . 
َّويفَرتض يف املدونة اللغوية  َّ ُِ َ ُّ َ ُ ُ َّ يف تعبئة شبكة الكلامت العربية أن املستعملةَ

ُتضم نصوصا من العربية الفصحى املعارصة, باعتبار هذا املستوى  ُِ ِ ُ َّ ً ُ ُ َّ ُالفصحى (ُ
ِملعارصةا َّمتثيال لواقع اللغة العربية ) ُ ُّ ّعىل املستويني اجلغرايف واملوضوعي(ً ّ من ) ُُ

ًناحية, ومعربا عن االستعامل ا ِّ َللغوي للعربية بني مستَُ ُ َ َّ ّ ِ َ  .ٍها من ناحية أخرىعمليُّ
َ مرسد املفردات −٢.١.٣ ُ  .Glossary of Wordsاأللفاظ / َ

َاملفردة  ِّالح اللغويني ِ يف اصط–) أو الكلمة(ُ ِ َ َّ صيغة ذات وظيفة لغوية –ُّ ِ َ ُ ٌ
َمعينة يف تركيب اجلملة, تقوم بدور وحدة من وحدات املعجم, وتصلح ألن  َّ َُ َ ِ ُ ُ

ُتفرد أو حتذف أو حتشى  َُ َ َ َّبزيادة السوابق واللواحق واحلشايا[ُ َّ, أو يغري موضعها, ]َّ َ ُ
َّأو يستبدل هبا غريها يف السياق, وترجع ماد ُِّ َ ٍهتا غالبا إىل أصول ثالثة َ ً]١٣ .[
ًويعترب مرسد املفردات موردا لغويا فرعيا,  ُِ َ ُ َ ُ َُ َ يستمد مداخله ووحداته من إذَ ُّ
ُاملدونة اللغوية بعد فهرسة نصوصها آليا َّ َِّ ُ َِ َ ُّ َولكن كيف تصنَّف املفردات . ُ ُ ُ ََ ُ /
 !َّالكلامت يف شبكة الكلامت العربية املنشودة?

ِّف النُّحاة القدماء الكالم العريب إىل جمموعة من املكونات َلقد صنَّ َّ ََ ُ ٍ ِ َ َ ُ َ ُُ َ /
                                                           

ّاملعتــز بــاهللا(َّالــسعيد  )١٤( َّمدونــة معجــم تــارخيي للغــة العربيــة ): ُ َ َُّّ ّ ُ َّمعاجلــة لغويــة حاســوبية«َُ َِّ ِ َ ُ َ , رســالة »ُ
 .م٢٠١١دكتوراه, جامعة القاهرة, 
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َالعنارص التي تعرف بأقسام الكالم  ُ َ ُ َّ ِ َPoS .ٍوقسموها إىل ثالثة أقسام, هي َ َُ َّ :
َوحييد بعض اللغويني املحدثني عن ). ُحرف له معنى(ِاالسم, والفعل, واألداة  َ ُ َِ َِ ُُ ِّ َ َِ َ ُّ

ِهذا التقس ِيم, حيث يتجه الدكتور إبراهيم أنيس َّ ُّ َِّ َ ِ إىل تقسيم )١٩٧٧ – ١٩٠٦(ُ َ
ِأجزاء الكالم تقسيام رباعيا  ُِ ً ِاالسم, والفعل, واحلرف, والضمري(َ َِّ عىل , )١٥( )َ

َّ يتجه الدكتور متام حسانحني ََّ َُّ ٌ وطائفة )٢٠١١ −١٩١٨ (َِّ إىل من الباحثني ِ
ّالتقسيم السباعي  ُِّ ِ َّاالسم, والصفة, والفعل, والضمري, واخلالفة, والظرف, (َّ َِ َِّ ِّ

 .)١٦( )واألداة
ُوتصنَّف الكلامت  َ ً عموما –ُ َّ إىل كلامت تامة –ُ ٍFull words وكلامت ٍ

َّصورية  ُForm wordsًفالكلامت التامة هي التي حتمل معن ;َّ َّ  –ى تاما يف ذاهتا َّ
ُ, ومتثلها (Dictionary)ُا املعجم ُومصدره ِّ ّ وفق التقسيم السباعي–َُ ُّ األسامء : َّ

َكتاب, قلم, مدرسة, ( َ ِكتب, يفهم, يغادر, (, واألفعال ...)َ ُ َ َ ِّوالصفات ...) َ
ُ, والظروف ...)َأخرض, هادئ, سقيم,( , واخلوالف ...)حتت, أسفل, خلف,(ُّ
َّنعم, بئس, حبذا, ( َ ِ َ َّت الصورية فهي التي ال يعرف معناها إال َّ; أما الكلام...)ِ َ ُ َّ َُّّ

ُبالنَّظر إىل الكلامت املجاورة هلا, أو اجلملة املرتبطة هبا  ُ ومصدرها علم –ُ
كيب  ُ, ومتثلها(Syntax)الرتَّ ِّ ْمن, يا, ما, هل, (األدوات : َُ نحن, (َّ, والضامئر ...)ِ

                                                           
ِمن أرسار اللغة, مكتبة األنجلو املرصية, القاهرة, ط):  ِإبراهيم(أنيس ) ١٥( َّ ِ ْ ِ  .م١٩٧٢, ٤ُِّ
َّحسان ) ١٦( َّمتام(َ َّاللغة العربيـة ): َ َِ َ َمعناهـا ومبناهـا"ُّ ِ, اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب, القـاهرة, ط"ََ ِ َِّ َّ ِ َ٢ ,

 .م١٩٧٩
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ُأنت, هي, هم,  َ.(... 
ّوإذا كان اهلدف األسايس م ُ َن بناء شبكة الكلامت العربية أن تكون قاعدة َ َ َ َّ

ّبيانات معجمية, وأداة مساعدة يف تقنيات األنطولوجيا العربية والويب الداليل,  ُ َُّ ً ًَّ َّ َ ٍ
َّفإننا لن نكون بحاجة إىل تزويد الشبكة املنشودة بقوائم الكلامت الصورية  ُّ َّ ٍ َ َّ

ُ, إذ األوىل أن يكتفى)َّاألدوات والضامئر( ْ َّ بالكلامت التامة التي حتمل معنًَ َّ ى َّ
ُّكامال يدل عليها َ قد صنَّفت الكالم PWNوإذا كانت شبكة كلامت برينستون . ً

ُاالسم والفعل والصفة والظرف, وحاكتها شبكة الكلامت : ٍإىل أربعة أقسام, هي ََّ ِّ
ِّ مكتفية بتقسيم الكالم إىل االسم والفعل, فإن الدAWNَّالعربية  ََّ ًِ َِ ُراسة تقرتح ُ َ

ّتقسيم الكالم إىل مخسة أقسام مستمدة من التقسيم السباعي العريب, هي ّ ُّ َ ُ ََّ َّ ٍَ االسم : ٍ
َّوالفعل والصفة والظرف واخلالفة ِّ ِ. 



  

 

٤٣٩

 
 

ّالكلامت التامة والصورية يف الكالم العريب : ٤َّالشكل  َ َّ ُِّ َ َّ ُّلسباعيَّ وفق التصنيف ا–َّ
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٤٤٠

َّ مرسد التعبري−٣.١.٣  .Idioms Glossaryَّات االصطالحية َ
ُتشري الكلامت املفردة إىل معان معجمية حرفية أو جمازية; وتتعدد هذه  َّ َّ َّ ََّ ُِ ُ ٍَ ُ ُ

ِاملعاين بتعدد التنويعات السياقية وأساليب التعبري; وعىل سبيل املثال ِ ِ ِِ ِ َِ َِّّ َّ ُّ ََّ ُتتعدد : َِ ََّ َ َ
َّاملعاين املعجمية لكلمة  َِ ُ ْعني(ِ ِ, وقد يراد هبا »ُعضو اإلبصار«َد تعني ; فق)َ ُ ُينبوع «ُ َ

ِ, وترمي »املاء يف األرض َّ, وغريها من املعاين التي »اجلاسوس« إىل –ً جمازا –َ ِ ِ
ِّح من السياقِضَّتت ُ. 

ّأما التعبري االصطالحي  َُّ ٍ الذي ينتج عن جتمع من الكلامت –َّ ُّ ُ ُ ُ فيشري إىل معنى –َّ ُ
ٍجمازي ثابت; ومن أمث , )قليل احليلة(ومعناه ) يغرق يف شرب ماء(َّالتعبري : َّلته يف العربيةٍّ

ّرضب كفا بكف (َّوالتعبري  َ َ ًرضب أمخاسا ألسداس/ َ َ َحتري(ومعناه ) َ َّ َ.( 
َوإثراء ملحتوى شبكة الكلامت العربية املنشودة, تقرتح الدراسة تزويدها  ُِّ ُ َّ ُ ً

َّبمرسد للتعبريات االصطالحية  َّ ٍ ُّ يف العربية املعارصة, بحيث تستمد ملةاملستعَ َ َُ ُ ِ ُ َّ
َّمادهتا من املدونة اللغوية َّ َِّ َ ُّ َ ُ ًويفَرتض أن يمثل هذا املرسد موردا لغويا فرعيا . ُ ُ ُ ُِ َ ُ ََ ِّ َ َُ– 
 . َعىل شاكلة مرسد الكلامت

 .إثـراء البيانات: ٢ املرحلة −٢.٣
َّوتعتمد هذه املرحلة عىل املوارد اللغوية ِ َ ُّ ُ ُ الثانوية للشبكة املنشودة, وتتمثل يفُ َّ ََّّ َّ ِ: 

َ معجم األلفاظ −١.٢.٣ ُDictionary (Words Lexicon). 
َّويمثل مصدر املعاين املعجمية  َ ُِ ُ ُ ِّ َّ احلرفية واملجازية –َ َِّ ِ  يف شبكة الكلامت –َ

َّوتقرتح الدراسة مجع مادته من املعجامت اللغوية الت. املنشودة َِّّ َّ َِ َ ُّ ُ ِ ِ  :اليةُ



 املعتز باهللا السعيد طه.  د−  شبكة الكلامت العربية 
  

٤٤١

َّمعجم العربية احلديثة • َ ُِ َ َ Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache 

der Gegenwart للمسترشق األملاين هانز فري ِ ّ ِ ِ َ ُHans Wehr  (1981–1909). 

َاملعجم الوسيط • َّ, الذي أخرجه جممع اللغة العربية بالقاهرة يف طبعته األوىل ُ ِ ُّ ََّ
ِ م, وشارك ىف حتر١٩٦٠ عام ِّيره نخبة من املعجمينيَ َ َِ ُ ٌ ُ ِ. 

ُمعجم اللغة العربية املعارصة • َّ ُّ, الذي حرره الدكتور أمحد خمتارُُّ َ َّ َّ) ١٩٣٣ − 
َّ بمساعدة فريق عمل, وظهرت الطبعة األوىل منه يف )٢٠٠٣ َ  . م٢٠٠٨ ُ

َّ معجم التعبريات االصطالحية −٢.٢.٣ َُّ َIdioms Lexicon. 
َّ للتعبريات االصطالحية يف الشبكة املنشودةَّوهو مصدر املعاين املجازية َّ َّ .

ُوتقرتح الدراسة مجع مادته من املعجمني التايل ذكرمها ََّ َِّ َّ َُ ِ ِ ُ: 
َّقاموس املتعلم للتعابري الكالسيكية العربية • َّ َّ َِّ ُ Learner's Dictionary of 

Classical Arabic Idioms الذي حرره األستاذ ليزيل ماكلوكلني ,َ َّ َ َّLeslie J. 

McLoughlinونرش يف عام ,َ ِ  . م١٩٨٨ ُ

َّاملعجم السياقي للتعبريات االصطالحية • ّ َِّّ ُ, الذي حرره الدكتور حممود ُ َ َُّّ َّ
َإسامعيل صيني وآخرون, ونرش يف ِ  . م١٩٩٦ ُ

 .َّالربط بني البيانات: ٣ املرحلة −٣.٣
َّوتعنى هذه املرحلة ببناء الشبكة العالئقية  ِ َّ ُRelational Network بني مداخل 

ُ مرحلتني فرعيتني, نعرض هلام فيام ييلها يفؤوجيري إنشا. َّالشبكة املنشودة َ ََّ َِ َ َ. 



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤٢

َّ تعيني احلقول الداللية−١.٣.٣ َّ ُ ُ. 
ُّاحلقل الداليل  َّ ُSemantic field هو جمموعة من الكلامت التي ترتبط َّ

ٍّدالالهتا وتوضع حتت لفظ عام جيمعها ٍ َ ُ ََ َّاك العديد من التصنيفات التي وهن.  )١٧( ُ َّ
َّقدمت لتكون حقوال داللية ملفردات اللغة; لكن أشمل التصنيفات امل َِّ َُّّ َّ َ ُُ ً ُ َ ًُ طروحة َ

ُوأكثرها منطقية ومال ًَ َّة لشبكة الكلامت العربية  املنشودة َمَءَّ  من وجهة نظر –ً
ُ هو التصنيف الذي اقرتحه املعجم اليوناين مل–الباحث  ُّ َ َّ َفردات العهد اجلديد َّ

Greek New Testament فريق من اللغويني, حيث يضم ما يقرب َّحررهَّ, الذي ُ ُّ ُ ُ ِّ ِ َ ُّ ٌ
ُ  كلمة, حتوي قوائمها٥٠٠٠ من ُ  معنى معجمي; وتندرج فيه املفردات ١٥٠٠٠ ِ ُ َِ ّ ُِ

َّيف أربعة حقول داللية َ ٍُ , Events, واألحداث Entitiesاملوجودات : , هي)١٨(ُ
َّواملجر َّوتتفرع هذه احلقول الرئيس. Relations, والعالقات Abstractsدات ُ ُ َُّ ة يَُ

ٍلتشمل حقوال فرعية, تتفرع بدورها إىل حقول فرعية أخرى, وهكذا َّ ُ ُ َّ ٍُ ُ َُّ ً. 
ُوتقرتح الدراسة  ُ إضافة إىل هذا املعجم –ِّ  :َّ االستعانة باملصادر التالية–ً

ُحماولة لتصنيف : ُلصناعة املعجم ًاأساسبوصفه  ِّالنظاممفهوم «كتاب  •
 Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie: Versuch »النِّظام

eines Ordnungsschemas الذي حرره األملانيان رودولف هالينج ,َّ َ َّ َّRudolf 

                                                           
 . م١٩٩٨ ،٥ط  عامل الكُتب، القاهرة، علم الداللة،): أمحد مختار(عمر  )١٧(

(18) United Bible Societies: The Greek New Testament. ISBN 3-438-
05110-9.  
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٤٤٣

Hallig وفالرت فون فارتبورج Walther von Wartburgونرش يف ,َ ِ  . م١٩٦٣ ُ

َّاملخص«ُمعجم  • َ  ).  هـ٤٥٨ ت(ّ األندليس هِ, البن سيد»صُ

ُّاملنَجد يف اللغة«ُمعجم  • َّ ّ, لكراع النَّمل اهلنائي »ُ ُ  ).  هـ٣١٠ ت(ُ

 
ّنموذج من احلقل الداليل : ٥َّالشكل   Greek Newُ عن معجم –) األحداث(َّ

Testament  



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤٤

َّ تعيني العالقات الداللية−٢.٣.٣ َّ ِ. 
ُتقرتح الدراسة اإلفادة من الع ُالقات الداللية املدرجة يف شبكة كلامت ِّ َّ َّ

َّ بتطبيقها عىل مفردات العربية PWNبرينستون  ّ وفق التقسيم اخلاميس, عىل النَّحو –ُ ُ َّ َ
َّاملبني يف املثال التايل  َّ َ ادف يف أقسام الكالم اخلمسة(ُ ُمثال من العربية لعالقة الرتَّ َّ.( 

 
ُعالقة الرتادف يف أقسام: ٦َّالشكل   ّ الكالم  العريبَّ

ُّوثمة العديد من املصادر التي تعنى بالعالقات الداللية بني مفردات اللغة  َُّ ََّّ َّ ُ ُ َ
َالعربية, والتي يمكن اإلفادة منها يف تعيني العالقات الداللية بني مفردات شبكة  ُ َّ ُ ََّّ ُ َّ



 املعتز باهللا السعيد طه.  د−  شبكة الكلامت العربية 
  

٤٤٥

َالكلامت املنشودة; وتقَرتح الدراسة مصدرين رئيس َ َِ ُ ِّ ُ ىل شبكة ً إضافة إ–ني يِ
 :, مهاPWNبرينستون 

ُاملكنَز الكبري, الذي حرره الدكتور أمحد خمتار عمر بمساعدة فريق عمل,  • َ َ َُّ ُّ َّ
َونرش يف عام ِ  . م٢٠٠٠ ُ

ُاملكنَز العريب املعارص, الذي حرره الدكتور حممود إسامعيل صيني  • َ َُّّ َّ ِ ُ َّ
َوآخرون, ونرش يف ِ  . م١٩٩٣ ُ
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٤٤٦

 
ِاخلطوات املنهج: ٧َّالشكل  َّية لبناء شبكة الكلامت العربية املنشودةُ َّ 



 املعتز باهللا السعيد طه.  د−  شبكة الكلامت العربية 
  

٤٤٧

 .َّ التطبيق−٤
ٍثمة العديد من التطبيقات التي متثل جوانب إفادة من شبكة الكلامت  َ ُ َِّّ ُ ََ ََّّ ُ

َّالعربية املنشودة, والتي ترتبط بآلية التحليل الداليل للعربية  َّ ّّ َّ َّ ُ َّSemantic 

analysis .َّحتوى اإللكرتوين للعربية عىل الشبكة ُتنمية امل: َّمن هذه التطبيقات َّ ّ
ٌُ سواء أكان حمتوى حرا – Internetَّالعنكبوتية  ُ َOn-Line أم خمزنا ً َّ َ ُOff-Line ,

َّوتطوير عمل حمركات البحث العربية  ِّ ُArabic Search engines واملسامهة يف ,ُ
وتنمية بيئة الويب , Arabic Ontologyَّبناء وإثراء األنطولوجيا العربية املنشودة 

َّالداليل, وتطبيقات صناعة املعجم العريب; والتطبيق األخري هو الذي يعنينا يف  ُ ُ َّ َّّ َ ُ ّ
 .ِّهذه الدراسة

َّإن االعتامد عىل املوارد اللغوية  َِ َ ُّ َاملدونة اللغوية, ومعجم املفردات (َّ ُُ َُّ َِّ َ ُّ َ /
َّاأللفاظ, ومعجم التعبريات االصطالحية َّ ُيثمر) ُ ِ َِ معجميًهيكال ُ ُ يتوافق مع اُ

َّمعجامت األلفاظ; كام يثمر الربط بني املوارد اللغوية  ُِ َ ُّ ُ َّ ُ َّ احلقول الداللية باستعاملُ َّ ُ ُ– 
َّ والعالقات الداللية –من ناحية  َِ معجميًهيكال–ٍ من ناحية أخرى –َّ ُ يتوافق مع اُ

َمعجامت املوضوعات ُ. 
ٍويمكن القول بعبارة أخرى ُ ُ َإن االلتزام بمعايري بناء شبكات الكلامت : ُ َّ– 

ُمع مراعاة مناسبتها لطبيعة اللغة العربية عىل مستوى املباين واملعاين  َ ُ َُّ َُّ َ عند إعداد –ِ
َشبكة الكلامت العربية املنشودة سيثمر قاعدة ُ ُ ٍ بيانات معجميةَّ ِ ٍَّ َ ُتتشكل يف  ً هائلةُ َّ

ُهيكل معجمي ضخم, جيمع بني  ٍَ ٍّ ُِ ُمعجامت األلفاظ ومعجامت املوضوعات, ٍ ُ



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤٨

ًويصلح موردا لغويا للعديد من التطبيقات املتعلقة بقضايا اللغة العربية عموما  ُ َّ ًُّ ِّ ُ َُ َُّ ِ َ
ُوتقنياهتا عىل وجه اخلصوص ُ. 

ُومن هذا اهليكل املعجمي الذي يتشكل يف جمموعة من احلقول  ُ ٍّ ُ ََّّ َ َ ُ /
ُاملجاالت الداللية, نستطيع  َّ ُبناء العديد من املعجامَّ ِّت اللغوية املتخصصة, َ ََّ َ ُ ِ َ َّالتي ُّ

َّيدعو إليها تنامي املعارف ونشوء العديد من العلوم البينية  َ ُِ ُ ُ ُ ُّكحوسبة اللغة, (ُ
َّواهلندسة الطبية, والرياضيات الفيزيقية َّ َّ ِِّ ِّ ُ; وهذا مما يدعم تعريب العلوم ويساعد )ِّ ُ َ ُ َّ

ّالعريبُعىل إثراء املحتوى  َ. 
 .ِّ نتائج الدراسة−٥

َّصت الدراسة إىل النَّتائج التاليةَفقد خل... وبعد ِّ َ: 

َرأت الدراسة أن شبكة الكلامت العربية املنجزة  .١ َُّ َّ ُ ِّAWN ليست شبكة ً َ
َّللكلامت باملفهوم الدقيق, وإنام هي ترمجة أو حماكاة لبعض أجزاء الشبكة  ُ ٌ َّ َِّ

َّاإلنجليزية  مجة إىل قصور منهجي, متثل PWN »برينستون«ِ َ; وقد أدت هذه الرتَّ َّ ُ ُّ ِ ٍ ُ َّ
ُّاعتبار العربية لغة لصقية, وإغفال أثر البيئة يف اللغة: يف َُّ َِّ ًِ. 

ًاقَرتحت الدراسة منهجية لبناء شبكة للكلامت العربية انطالقا من شبكة  .٢ ً َُّ َّ ٍَ ِ ِّ َ
َ, مع مراعاة طبيعة اللغة العربPWNكلامت برينستون  ُّ َوتقوم املنهجية املقَرتحة . َّيةُ ُ َّ ِ

ُاإلدخال, واإلثراء, والربط بني البيانات(َّعىل ثالث مراحل أساسية, هي  َّ.( 
َّاقَرتحت الدراسة تقسيم الكالم يف الشبكة املنشودة إىل مخسة أقسام, هي .٣ ِّ َ َ :

َّاالسم, والفعل, والصفة, والظرف, واخلالفة ِّ. 
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٤٤٩

ُاقَرتحت الدراسة اإلفادة .٤ ِّ َ َّ من موارد لغوية معينة يف تعبئة شبكة الكلامت َ َ َّ َُ ِ َ ُ
َاملنشودة وإثراء حمتواها, ومتثلت يف َّ ََ َّاملدونة اللغوية, ومرسدي املفردات والتعبريات, : (ُ ََ َُ َُ َّ ََّ ِ َ ُّ

َّومعجمي املفردات والتعبريات, ومعجمي احلقول الداللية والعالقات الداللية َّ َ ََّ َّ َُّ ُ َ ُ َ َ ُُ.( 

َعرض .٥ َت الدراسة لبعض تطبيقات شبكة الكلامت, ال سيام يف صناعة املعجمََ َُّ ُ ِّ. 

 .ُ اخلالصة−٦
ُسعت هذه الورقة  َ َّلتمييز بني املصطلحات الثالثة ِلـ اَ َ ُ شبكة الكلامت, (َّ

َّوالشبكة الداللية, واألنطولوجيا َّ َّ; وعرضت الدراسة إلشكالية شبكة الكلامت )َّ ُ ِّ َ ََ
َّالعربية, كام قد ُمت منهجا مقَرتحا لبناء وإثراء الشبكة املنشودة بام يتوافق مع َّ َ َّ ً ًَ ُ َ

َّطبيعة اللغة العربية, وبام يتناسب مع تطبيقات الشبكة يف تقنيات اللغة العربية  ُ َُّّ َُّّ َ
ّوصناعة املعجم العريب َ َِ َ ُ ِ. 
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