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   الملّخص 

مع�ى    مقار�ة  مالمح  �عض  ع��  الضوء  �سليط  الورقة  هذه  ال�ي⇔تروم  ع��ا  نص  الفرضية    تفرعت 

  القاموس التفس��ي الـتأليفي، الذي يقوم   إلعداد   املتبعامل�جمية التفس��ية التأليفية. كما ستعرض للمن�ج  

وضع هندسة    ا��جاما مع العنوان أعاله ارتأينا  ثنايا هذه الورقة.  أسس ومبادئ سنأ�ي ع�� ذكرها ��  ع��

إثن�ن: شق�ن  من  تتش�ل  الورقة  مع�ى   لهذه  ملقار�ة:  العامة  املالمح  فيھ  سنعرض  األّول،  نص    ⇔الشّق 

 عبارة عن محاولة �حْوسبة القاموس التفس��ي للغة العر�ية.  ووخصائصها. أما الشق الثا�ي، فه

  

 

Abstract 

This article aims to shed light on some of the characteristics of the approach “Meaning ⇔ 

text” as a part of the theory "Explanatory and Combinatorial Lexicology. The article will also 

present the methodology used to develop the explanatory and combinatorial dictionary, whose 

principles we will describe in more details below. This paper consists of two parts: in the first 

part, we will present the general characteristics of the approach: Meaning ⇔ text, and the 

second part, we will try to computerize the explanatory and combinatorial dictionary of the 

Arabic language. 
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 : مقدمة 

نظر�ة  بمؤسسها  ⇔مع�ى  ارتبطت  ميلتشوك  " نص  وهإ�غور  األصل  الرو��ي  الباحث�ن    و "  أبرز  أحد 

أ�اديمية موس�  �� �ان عضوا  العلمية    و الروس،  مس��تھ  تا�ع  حيث  مونر�ال  جامعة  إ��  ذلك  �عد  لينتقل 

آالن  "و"  André  sClas"   أندري كالص" "  Zholokovsky"  ألكسندر زولكوفس�يهذه النظر�ة بمعية "  وطور 

واإلنجل��ية)،  "  Alain Plguére "بولك�� الفر�سية،  (الروسية،  عاملية  للغات  إتقانھ  ساعده  وقد  وغ��هم. 

الروسية اللسانية  املدارس  أهم  ع��  مقار�ة    -واطالعھ  بلورة  ع��  واألجلوساكسونية  والالتينية  السالفية 

 نص. ⇔مع�ى

�ية التأليفية، ال�ي استمدت مشروعي��ا  بفضل اج��اداتھ اللغو�ة واق��احھ للفرضية امل�جمية التفس� 

الفرنكفونية   األوساط   �� مشرفة  علمية  بم�انة  حظي  الذكر،  السالفة  النظر�ة  من  واملن�جية  املعرفية 

"؛ ويشغل، أيضا، عضوا بارزا  collège de Franceأستاذا زائرا بـ " واألنجلوفونية بكندا وفر�سا، حيث ُعّ�ن 

امللكية"  �� فا�جمعية  بكندا؛   "�� و�شيطا  أساسيا  عضوا  �ونھ  عن  ��    GRESLTضال  البحث  (مجموعة 

 الداللة امل�جمية واملصط�حية).

 نص:   ⇔نظریة معنی    

 " بمؤّسسها  النظر�ة  هذه  ارتباط  أن  شّك  لسانية    "ميلتشوك إ�غور ال  مرجعيات  من  ت��ل  سيجعلها 

مختلفة. نذكر م��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: اإلرث الرو��ي السال�� السيما أعمال أبريسيان والشكالني�ن  

الفر���ي   اللغوي  الفكر  إ��  باإلضافة  اآللية،  ال��جمة  بمجال  صل 
ّ
ات وما  وشل�وفس�ي،  - الروس 

مساهمة   با�خصوص  نذكر  الكندي  و" كالص   أندري "األنجلوساكسو�ي  بولك��"  نظر�ة    "آالن  إغناء   ��

أحد الروافد اال�ستمولوجية ال�ي استفاد    " بوصفهااملعر��   التصالدون أن نن��ى نظر�ة "انص.    ⇔مع�ى

 م��ا إ�غور ميلتشوك.

أل��ا تبحث عن املع�ى �� العبارات والتعاب�� ال�ي يتش�ل م��ا  نص    ⇔مع�ى    سّميت هذه املقار�ة بمقار�ة  

��   النص. البحث عنھ  امل�جمية، و�ات  الوحدة  امل�جمية تجاوز مستوى  الوحدة   �� املع�ى  البحث عن  إن 

تؤمن، معرفيا، بقدرة اللغات  نص    ⇔مع�ى  القناعة املعرفية، فإّن نظر�ة    إ�� هذه  النص أمرا م�ّحا. استنادا

اط املع�ى من النص  ع�� أساس استنب  النظر�ة  الطبيعية ع�� ر�ط املعا�ي بالنصوص. لذلك تأسست هذه

معتمدة �� ذلك ع�� نمذجة لغو�ة صور�ة معت��ة الوصف اللسا�ي القائم ع�� أسس صور�ة ور�اضية أحد  

 أهّم مباد��ا. 

سا�ي قام بمعية فر�قھ (كالص،    إيمانا من إ�غور ميلتشوك بأهمية اللغة الصور�ة ونجاع��ا 
ّ
�� الّتحليل الل

بتبّن��م �عر�فهم  لهذه   بولك��)   �� الر�اضية  الواصفة  والليكسيمات    امل�جمية   للمداخل  اللغة  واملفردات 

وا��جاما مع تصّورهم ملفهوم "التعر�ف" بوصفھ لغة واصفة    .1�إجراء أّو�ّ� لبناء قاموس تفس��ي تأليفي

 

1 -Voir les travaux d’Igor Mel’čuk et al (84),  (88) et (92) . 
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" ال�ي أخضعت للتعر�ف    aider"ساعد"  أو  عاون"سنقدم مثال "   دات امل�جمية.تضطلع بمهمة وصف الوح

 الصوري: 

2=Y  X Aide Y à Z par W 

  W =Y(��يء ما) بواسطة  Zع�� ا�حصول ع��  (عمر) Y(ز�د)    Xساعد

صور�ة   تبّن��م  بفضل  �عر�فية  نماذج  بناء  من  النظر�ة  هذه  أ�حاب  ن 
ّ

تمك الصور�ة  الواصفة  غة 
ّ
  لل

التعر�فات  نمط  بذلك،  متجاوز�ن،  والدال�ّ�  القامو��ّي  ��  للوصف  املألوفة  الصناعة   التقليدية    أعمال 

إيجاد ا��جام ب�ن   والقاموسّية السابقة. ال شك أن هدفهم، من وراء اعتمادهم هذه النمذجة الصور�ة، ه 

 .3صور�ة عامليةالنصوص واملعا�ي، و�التا��، بناء نظر�ة لسانية �ونية تقوم ع�� لغة واصفة 

  I   -1   ية التأليفية  ا����ج وا��وضوع  ا��عجمية التفس��

إ��    ال�ي تطمح  املعاصرة  امل�جمية  الفرضيات  التأليفية واحدة من  التفس��ية  امل�جمية  الفرضية  �عد 

) �� آن واحد؛ كما  dictionnaire Le(=) والقاموس  La lexicographieمعا�جة امل�جمية وصناعة القاموس (

سانية الثالثة امل��ابطة فيما بي��ا. و�عت��، أيضا، من 
ّ
��دف إ�� مالمسة �ّل ما يمت بصلة إ�� هذه امل�ونات الل

و�� بذلك من الفرضيات ال�ي    املقار�ات ال�ي تندرج ضمن األعمال امل�جمية والصناعة القاموسية الواصفة.

الداللة) واللسانيات الّتطبيقيىة (صناعة القاموس). حيث لوحظ، اهتمت باللسانيات النظر�ة (امل�جمية و 

نظر�ة:   عن  تفرعت  ال�ي  التأليفية  التفسي��ية  امل�جمية  إطار  امل�جمية  نص  ⇔مع�ى  ��  أن   ،

)lexicologie( ) وصناعة القاموسlexicographie  تبادلتا التأث�� والتأثر وتر�طهما عالقة معرفية و�نيو�ة؛ (

امل�-فاألو�� النظري  -جميةأي  اإلطار  القاموس-تمثل  لصا�ع  املوّجھ  املفاهي�ي  وا�جهاز   le( امل���� 

lexicographe) ح�ن �عت�� الثانية �� ،(lexicographie  la(   التقنية ال�ي ينتج ع��ا القاموس حيث    املمارسة

�ج�ي (
َ
ظر�ة واملن�ج، و��ن ) الذي يوفر النlexicologueُ�عّد هذا األخ�� عصارة عمل مش��ك ب�ن الباحث امل

ما يلفت انتباه الباحث �� الفرضية امل�جمية   . ولعّل أهّم 4صا�ع القاموس الذي �سهر ع�� إعداد القواميس

لت االستثناء املعر�ّ� وامل���ّ� لتصورهم    و التفس��ية التأليفية ه
ّ
اعتماُدها معاي�� وقواعد صور�ة صارمة ش�

الدال والقامو��ّي، وح�ى  امل�ج�ّي  الّداللية  للعمل  الظواهر  من  للعديد  وتحليلهم  أن وصفهم  درجة  إ��   ،��

نص    ⇔مع�ى    نظر�ة  ور�ا��ي ودقيق. والسبب، �� تقديري، �عود إ�� �و��ا ��لت من  ع�� من�ج �سقّي  يقوم

اآلتية:   األطروحة  ع��  تقوم  تركيبية  ال�ي  ��ج��ات  بناء  أجل  من  الداللية  التمثيالت  من  االنطالق 

 

2- Igor Mel’čuk, André Class et Alain Polgyère  (95) «introduction à la lexicologie explicative et combinatoire» 
p: 106.               

3- A. Polguère (98) «la théorie sens⇔ texte» in dialogue université du Québec, p: 12-13. 

4- Igor Mel’čuk, André Class et Alain Polgyère (95) «introduction à la lexicologie explicative et combinatoire» 
p: 26.                                                                                     
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امل�جم" تصور 5بمساعدة   �� والداللة،  امل�جم  ويعت��  والّصرافة   .  ال��كيب  ع��  سابق�ن  الفرضية،  هذه 

 �� املراحل األخ��ة. إّن اهتمام مؤس��ي هذه  
ّ
عكس �عض األنحاء التوليدية والبنيو�ة ال�ي لم ��تم ��ما إال

العلوم  الفر  بأّ��ا �ش�ل ملتقى  إيما��م  نا�ع من  ،  6lexicologie: discipline carrefour   Laضية بامل�جمية 

بإعطا��ا أهّمية قصوى للم�ّون�ن: امل�ج�ّي والدال�ّ� ت�ون الفرضية امل�جمية التفس��ية من أهم الفرضيات  

ِر، بدروهما �� مجال الدراسات اللساني   ال�ي
ّ

ة، فضال عن اهتمامها بالبحث عن "املع�ى"  تنّبأت، منذ وقت مبك

 الذي �عت�� أحد املوضوعات الشائكة �� الدرس اللسا�ي. لذلك أولت عناية خاصة ل�ّل الّتعاب�� ا�جاز�ة 

�شبھ   ي�اد  الذي  الدوام،  منا، ع��  املنفلت  املع�ى  بحثا عن هذا  وأشباه مس�و�ات  واملس�و�ات  والكنائية 

وحركيتھ   خّفتھ  �سبب  كذلك،  الزئبق  اهتمت،  كما  الّتخاطب.  وشروط  واملقام  الّسياق  بتغي��  و�غي��ه 

 .7ماكرو�نية القاموس التفس��ي التأليفي با�حقول امل�جمية والداللية ال�ي تدرجها ضمن ما �سّميھ بـ:

�عمد إ�غور ميلتشوك ا�جمع ب�ن صفة "التفس��ي" وصفة " التأليفي" ملا لهما من حمولة مفهومية داللية   

أن �ل عنصر لغوي حامل لتفس�� دال�� صوري"؛ فالتمثيالت   "لتفس��ي ا“بـ  تركيبة ومنطقية. حيث يقصد  و 

" ف�ي تأكيد ع�� أن طبيعة  التأليفيوحدات م�جمية. أما صفة " والداللية ا�خفية (التحتية) �ش�ل وحدة أ

��. إذ تت�ح، بجالء،  بنية اللغات الطبيعية تأليفية وتركيبية وذات خصائص �سقية منتظمة �ش�ل طبي 

(�عارض ا�جدو��  ا�حور  تفاعل  خالل  املرك  من  ا�حور  مع  للوحدات)  دال��  انتقاء  (�سلسل  ز دال��،  ي 

 الوحدات امل�جمية). 

باختصار شديد، فامل�جمية التفس��ية التأليفية، �� �� جوهرها، تنظ�� للقاموس التفس��ي التأليفي،  

تفس��ي تأليفي. �ان من نتائج عملها املت�امل واملن�جم ظهور هذا  و�� إطار م���� ونظري إلعداد قاموس  

غرقت مدة انجازها أك�� من  ت. و�� عبارة عن أعمال تطبيقية اس8الصنف من القواميس �� ثالثة مجلدات

ثالثة عقود. وا�جدير بالذكر أن معالم هذه النظر�ة، ال�ي أّسسها إ�غور ميلتشوك، لم تّت�ح معاملها إال �عد 

الذي �عاون مع مؤّسس النظر�ة واشتغال معا ��   André Classاهمة الباحث املعروف "أندري كالص "مس

أهم ما لفت انتباهنا، ونحن   ولعل ."GRESLET" مجموعة البحث �� الداللة امل�جمية واملصط�حية إطار"

املستعمل �� وصف الظواهر  �شتغل ع�� هذه النظر�ة، ذلك العدد الهائل من الرموز الر�اضية والصور�ة  

  وال  " La lexicographieامل�جمية والداللية وتحليلها. إذ ليس من املألوف، ع�� مستوى صناعة القاموس"

"، أن يجمع ب�ن التأليفات شبھ الر�اضية و�عار�ف الدوال. رغم أّن  lexicologie  La  ع�� مستوى امل�جمية

فت، منذ وقت مبكر، تحليالت ��ج��ية وصور�ة. لذلك  �عض امل�ونات اللسانية (ال��كيب والفونولوجي 
ّ
ا) وظ

امل�جمية التفس��ية التأليفية عمال جر�ئا، ل�و��ا أقحمت الصياغة الر�اضية والصور�ة ملعا�جة    �عت�� عمل

 

5- Igor Mel’čuk, et al (95) ibid, p: 17. 

6 -Igor Mel’čuk, et al (95) ibid, p: 26. 

7- Igor Mel’čuk, et al (95) «introduction à la lexicologie explicative et combinatoire» voir les pages :173-184. 

8-  Igor Mel’čuk, et al  )84 . 
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أمر لم �عتده �� القواميس   امل�جمية والتعاب�� املس�وكة وا�جاز�ة والكنائية، وهو إش�ال �عر�ف الوحدات

لية السابقة. واملعاج
ّ

 م واألبحاث الدال

للمعطيات   كخزان  وفر�قھ  مليتشوك  إ�غور  اق��حھ  الذي  التأليفي  التفس��ي  القاموس  إ��  ينظر  ال 

أ�حابھ أن يأ�ي ع�� ش�ل نظام منتظم يقوم   واملعلومات امل�جمية امل��ادفة واملتباينة فحسب، بل أراد لھ

مليلتشوك وفر�قھ إنجاز هذا النوع من القواميس، قاموا  ع�� قاعدة بيانات منطقية وصور�ة. ول�ي يتس�ى  

األعمال    �� ومتداوال  معروفا  �ان  ما  م��ا  وأسس  ومبادئ  ومعاي��  قواعد  ع��  قائم  نظري  إطار  بتأسيس 

وزمالؤه. يمكن القول إن هذه األدوات واملفاهيم �ش�ل    "إ�غور ميلتشوك اللسانية السابقة، وم��ا ما اق��حھ "

 ية واملعرفية لصناعة القاموس التفس��ّي التأليفي.  الّنواة املن�ج

صناعة  ��    �عت��  الصور�ة  الصياغة  اعتمدت  ال�ي  القواميس  أهم  من  التأليفي  التفس��ي  القاموس 

القواميس   ينتقدون �شّدة تجر�ة  الّنظر�ة أ�حاب هذه  ئما ف�امل�جمية. لذلك   للمفردات واملداخل �عر�فھ

حس  �عتمد،  لم  أل��ا  للوحداتالسابقة  دقيقة  �عر�فات  تقديم  ع��  القادرة  الصور�ة  النمذجة  رأ��م،    ب 

كر أن " 
ّ

" �انوا م�جب�ن ��ذه الن�عة  آالن بوك��" و"أندري كالص" و" إ�غور مليتشوك امل�جمية. وا�جدير بالذ

لغوي خلل منطقي، ألّن ا�خطأ ال والصور�ة إ�� درجة أّ��م فضلوا ارت�اب أخطاء لغو�ة بدل الوقوع �� خطأ أ

 إذا ارتكب، �� تقديرهم، سيكتشف حتما. أّما ا�خطأ املنطقي فسيشّوش ع�� الوصف اللغوي وهو، بالتا��،

 للفحص واملراجعة. �� قابلغ

  I   -  2   ية  التأليفية:  مبادئ ا��عجمية التفس��

صناعة  القاموس    القاموس  تخ��ل  مبادئ  وتقنية،  ممارسة  بوصفها  التأليفي،  التفس��ي  التفس��ي 

�ل اآل�ي: 
ّ

 التأليفي �� أر�عة عناصر أساسية. �� ع�� الش

 I - 2 -1   مبدأ الصور�ة 

 I -2 - 2  ��مبدأ اال��جام الداخ 

 -2 -3 Iاملعا�جة املماثلة  مبدأ 

-2-4 I.مبدأ الشمولية 

للمفردات    يرى إ�غور ملتشوك أن إعمال هذه املبادئ األر�عة من شأنھ أن يؤّدي إ�� الصياغة الّصور�ة 

  �� إ�غور ملتشورك وأندري كالص وآالن بولك�� عن ذلك  �� الوصف والتفس��. حيث ع�� �ل من  والدقة 

 : 9اآلتية  املعادلة

 + ا��جام داخ��+ مماثلة + شمولية  دقة = صور�ة

 سنحاول �سط هذه املبادئ األر�عة، بإيجاز شديد، ألّن املقام ال �سمح لنا با�حديث ع��ا بتفصيل.  

 

9- Igor Mel’čuk, et al (95) «introduction à la lexicologie explicative et combinatoire» p: 34. 
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  I -  2-1   :ية  مبدأ الصور

ة �� وصف وعرض   
ّ
يرى ميلتشوك أّن أّي وصف لسا�ي، اعتمادا ع�� هذا املبدأ، سيف��ي، حتما، إ�� الدق

ينب�� إخضاع الوصف القامو��ي وامل�ج�ي إ�� مقار�ة �عتمد الرموز املنطقية والر�اضية    املعلومات، لذلك 

مجا��   �� السيما  الصور�ة  مبدأ  ت 
ّ
تبن أن  لها  سبق  سانيات 

ّ
الل أن  إ��  اإلشارة  وتجدر  علمّيا.  وخيارا  من�جا 

سبة إ�� هذين امل�ون�ن
ّ
، بحكم طبيع��ما القابلة  الفونولوجيا وال��كيب والصرافة. و�ذا �ان األمر ممكنا بالن

يبحث �� املع�ى   للّصورنة، فإّن األمر ليس كذلك بالنسبة إ�� امل�جم والداللة نظرا لطبيعة موضوعها الذي 

والداللة. بيد أّن صناعة القاموس التفس��ي التأليفي أصّرت ع�� اقحام مبدأ الصور�ة، واعت����ا من أهم  

 املبادئ األساسية إلعداد القواميس. 

أرسط  منذ  الطبيعية  باللغات  والر�اضيات  املنطق  عالقة  طرحت  العر�ي    ولقد  اللغوي  بالفكر  مرورا 

�انت تّتخذ ش�ل مناظرات ب�ن اللغو��ن واملناطقة وصوال إ�� هاريس وتارس�ي و�شومس�ي  القديم؛ حيث  

�عاب��   ع��  تحتوي  الطبيعية  غات 
ّ
الل أّن  ولغو��ن)  (مناطقة  الباحث�ن  أغلب  �عتقد  وغ��هم.  وميلتشوك 

والتش  الغموض  هذا  ولتفادي  والوضوح.  بالّدقة  تمتاز  ال�ي  الصور�ة  غات 
ّ
الل عكس  وم��مة  ويش  غامضة 

الناتج عن خصوصية �عاب�� اللغة الطبيعية القابلة لعّدة تأو�الت ينب�� التوسل باملنطق والر�اضيات. وقد  

واصفة   صورّ�ة  للغة  تبّن��ا  خالل  من  الصوري  املن��  هذا  التأليفية  التفس��ية  امل�جمية  النظر�ة  نحت 

وصف ال��كي�ي)، و�� تحديد الوظائف  امل�جمية (الوصف والدال��) و�� نظام الّرتبة (ال  لتعر�ف الوحدات 

داللية طرحت مشا�ل تقنية لهذا املن�ج   -ثمة ظواهر م�جمية  امل�جمية (وصف التغي��ات امل�جمية). لكّن 

الصوري. نذكر م��ا ظاهر�ي البوليس�ي واألمونومي. ول�خروج من هذا الغموض و�عّدد املعا�ي، الذي �عت��  

يلتشوك بإخضاع املفردات ذات الطبيعة البوليسيمية واألمونومية إ��  خاصية الزمة للغات الطبيعية، قام م

" ذات املعا�ي  Magazine "دور�ةلغة رمز�ة ور�اضية. وكمثال ع�� ذلك اق��ح �عر�فا شامال وصور�ا ل�لمة "

 حيث عرفها �اآل�ي:  املتعّددة.

 

  )، موجھ، قبل �ل  Xموضوعا محددا  هو، �ش�ل عام، ممثل (�عا�جو دور�ة: منشور دوري ع�� ش�ل دف��  

 . Yإ�� ا�جمهور  ��يء،

 

10- Igor Mel’čuk, et al (95) p: 36. 

Magazine: publication périodique, sous forme d’un cahier généralement illustrée,  

(consacrée àun sujet déterminé X et) destinée tous a divertir le public Y. 9F
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ال�ي تحيل ع��   "دور�ةيتم�� الّتعر�ف أعاله بالشمولية والوضوح، و�قدم وصفا عاما ووا�حا ل�لمة " 

ع�� �غطية جميع االستعماالت املمكنة لهذه    )YوXمعان متعددة. وقد ساعدنا استعمال التعر�ف الر�ا��ي ( 

 ما ي��:ال�لمة ال�ي قد �ع�ي 

 دور�ة �ع�ى بالشؤون النسائية. -1 

 دور�ة ��م ا�جال الر�ا��ي والف�ي. -2 

 مجلة ذات طا�ع عل�ي أ�ادي�ي.  و دور�ة أ-3 

إش�الية    ع��  الصوري  الر�ا��ي  الطا�ع  بإضفاء  ميلتشوك  إ�غور  يكتف  بل    "التعر�ف"لم  فحسب، 

سبيل    تضاّد، توسيم، تفعيل)، نذكر م��ا ع��  اعتمد رموزا ومعادالت ر�اضية لتحليل دواّل م�جمية (ترادف،

 املثال ال ا�حصر: 

 -˃y˂x ��أن للداللة ع y  ��متغx 

-ℶx y للداللة ع�� إدماج y  ) ا�جموعة الك��ى ��x .( 

- L1+L2…Ln ��تركيب نو��  للتأث�� عphraséme ) متش�ل من ليكسيماتL1+L2 

 مجموعات معينة.   ر�ا��ي يرمز إ�� نقطة �شارك ب�ن عناصر أو  رمز- ∩

 يرمز إ�� ا�خانة ا�خاصة بالتعاب�� ذات القرابة الداللية. - ◊ 

 يرمز �خانة ال��اكيب النوعية ذات اتصال دال��.  -♦ 

*x -  .عب�� الحن غ�� مقبول دالليا� 

حن واملقبولية.  -  x؟
ّ

 �عب�� يتأرجح ب�ن ال�

ATTR -  .للتعب�� عن عالقة املتغ��ات ال��كيبية العميقة 

 املنار (ال�جمة الرئيسية) �� الوصف اليكسي�وغرا��. -يرمز إ�� وضع الليكسية -͂ 

 DER –  ظرفا).   وتوسيما أو�عتا أ يرمز إ�� املشتق ال��كي�ي (سواء أ�ان تفعيال أو 

Dico - اختصار لقاموس الّتواردات encesDictionnaire de cooccurr. 

إن املتأمل �� �عار�ف القاموس التفس��ّي التأليفي للمداخل امل�جمية سيجد نفسھ أمام �عار�ف أشبھ   

حسب أ�حاب هذا    -باملسلمات والبد��يات الر�اضية واملنطقية. و�جماال، فالوصف القامو��ي وامل�ج�ي

 هذه املسلمة: بدون  ال �ستقيم -التوجھ

 بالضرورة صوري"  و "�ل وصف داخل القاموس التفس��ي التأليفي ه

Toute description dans un dictionnaire explicatif et combinatoire est strictement 

formelle. 
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   I -2  -  2    ا��ا���: مبدأ ا�����ام interne Cohérence  

ال   تفس��ي التأليفي  مّما ال شك فيھ أن املبدأ الصوري الذي �عت�� العمود الفقري �� إعداد القاموس 

وال غرو،    �ستد��، بالضرورة، مبادئ من�جمة ومكملة لهذا التوجھ الدقيق والصارم �� الّصناعة امل�جمية.

 " مبدأ  �ان  الداخ��إذا  ال�ي اال��جام  القواميس  من  الصنف  هذا  لتأليف  األساسية  املبادئ  أهم  من   "

 ع�� النمذجة الصور�ة.  �عتمد، أساسا،

بمستوى    للمنطق ع�� امل�جم والداللة، خاصة ما يتعلق  خ�� عن التطبيق الّصارمينتج اال��جام الدا 

و ب�ن  "امليكرو�نية".  املوجود  املت�امل  واال��جام  املتماسكة  الوحدة  خالل  من  اال��جام  هذا  نلمس 

ية  األوصاف الداللية وامل�جمية وال��كيبية للمفردة الواحدة. و�فضل هذا التوافق تقيم امل�جمية التفس�� 

التأليفية تواصال متبادال ب�ن امل�ونات الداللية أثناء �عر�ف املدخل امل�ج�ي الواحد. لنأخذ، مثال، الوحدة  

يضمنان تواصال ب�ن الوحدة امل�جمية    اللذين  yوx  امل�جمية "استاذ" ال�ي يتضمن �عر�فها ع�� عنصري:

باعتباره    xإذن، ا��جام داخ�� ب�ن م�ّونات �عر�ف "أستاذ". فالعنصر    نفسها و��ن عناصرها ال��كيبية. ثمة،

  لطالباو املتعلم    وباعتباره التلميذ أ  yال�خص الذي يدرس و�لقن املعارف تر�طھ عالقة جدلية بالعنصر  

ستاذ  الفنية ال�ي يلق��ا األ   واألدبية أ   وبوصفھ املادة العلمية أ   Zوالرابط بي��ما هو  .xالذي يأخذ العلم من  

 لتلميذه.

من املعلوم أّن اللغة الطبيعية توفر بنيات من�جمة �� جميع املستو�ات، إذ ال يمكن للمستوى الدال��   

املورفو املستوى  مع  من�جما  �ان  إذا  إال  �ستقيم  والداللية  -أن  امل�جمية  الوحدات  ب�ن  فالتنافر  تركي�ي. 

 ا�ي املمكنة لهذه الوحدات امل�جمية.تركيبية من شأنھ أن �شّوش ع�� املع -والوحدات املورفو

 "ما ي��:   اال��جام الداخ��ميلتشوك، بـ مبدأ " باختصار، يقصد، حسب إ�غور 

وامل�جمية   وال��كيبية  الداللية  معطيا��ا  ترتبط  ال�ي  تلك  املن�جمة  القاموسية  باملادة  �ع�ي   "

 . 11واملورفولوجية فيما بي��ا"

   I  -  2 -3   :��مبدأ ا��عا��ة ا��ماث 

أساس ال��ابط املن�جم ب�ن عناصر الوحدة امل�جمية    مبدأ اال��جام، الذي يقوم ع��  إن ا�حديث عن

ق    أهمية عن   ال يقل  أا�جملة الواحدة، سيقودنا، حتما، إ�� ا�حديث عن مبد  وأ
ّ
املبادئ السالفة الذكر. و�تعل

القاموس املنتمية إ�� نفس ا�حقل الدال�� تقوم   هذا املبدأ أن مواد". لقد أظهر  املعا�جة املماثلة"  أاألمر بـمبد

 ع�� مبدأ املماثلة واملشا��ة. 

القديمة    والقاموسية  امل�جمية  األعمال   �� االعتبار  �ع�ن  ُيؤخذ  لم  املبدأ  هذا  أن  بالذكر  وا�جدير 

ا�حديثة. نذكر م��ا    ممما أّدى إ�� ظهور �عض الثغرات �� �عار�ف �عض املعاج وا�حديثة ع�� حد سواء؛ 

ع�� سبيل املثال ال ا�حصر "امل�جم الوسيط". ولتوضيح أهمية هذا املبدأ �� �عر�ف املداخل امل�جمية أورد  

 

11- Igor Mel’čuk (95) «Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire». 
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" اللتان تنتميان إ�� ا�حقل الدال��  الصي�يو"   " الفر���يميلتشوك �عر�فات لوحدت�ن م�جميت�ن هما: "   إ�غور 

 " ع�� الش�ل اآل�ي: اإلث�ي "

-Le Français : ethnie originaire de la France dont la langue maternelle est le français.  

-Le chinois : ethnie originaire de la chine dont la langue maternelle est le chinois.  

م، دون أن " مثل البلد األص��، اللغة األ اإلث�ي �ستحضر التعار�ف أعاله �عض عناصر ا�حقل الدال�� " 

 تقيد بم�ان جغرا�� محدد، ألن "الصي�ي" قد يتواجد �� كندا وأمر��ا...

الدال��    ا�حقل  إ��  املنتمية  املفردات  جميع  �عر�ف  أي  "اإلث�ي"،  يمكن  أعاله،  التعر�ف�ن  غرار  ع�� 

�جميع   املماثلة  باملعا�جةما �ستد�� العمل  و االعتماد ع�� امل�ون�ن األساسي�ن: "من أصل... لغتھ األم... وه

 "اإلث�ي". املفردات املنضو�ة �� إطار ا�حقل الدال�� 

  " مبدأ  قاد  املماثلةلقد  بولغ��"  "املعا�جة  و"آالن  كالص"  "و"أندري  األعمال  ميلتشوك  تجاوز  إ��   "

استث حيث  األبجدي؛  للنظام  تبعا  موادها  تقديم  اعتادت  ال�ي  وامل�جمية  ا�حقل  القاموسية  نظر�ة  مروا 

امل�ج�ي والدال�� إلعداد القواميس؛ واعت��وها ا�خطوة املن�جية األساسية �� تأليف القاموس التفس��ي  

�� صناعة   اعتمدت  ال�ي  األر�عة  املبادئ األساسية  أهم  املماثلة" من  "املعا�جة  اعت�� مبدأ  لذلك  التأليفي. 

لها مجاال    وفرت  ال�ي  وامل�ج�ي  أ بنظر�ة ا�حقل الدال�� القاموس التفس��ي التأليفي. كما ر�طت هذا املبد

عن هذا ال��ابط   "آالن بولغ��" و"أندري كالص " و  "إ�غور ميلتشوك ع�� �ل من"   . وقداملبدأالستيعاب هذا 

 �� املسلمة اآلتية: 

 معا�جة مماثلة = وصف مماثل �جميع ال�لمات املنتمية إ�� نفس ا�حقل الدال��

القام  صناعة  املعا�جة  �س��  مبدأ  �عتمد  ال�ي  التعار�ف  هذه  مثل  تب�ي  إ��  التأليفي  التفس��ي  وس 

املماثلة، أل��ا صا�حة �جميع اللغات الطبيعية ال�ي تتش�ل، �� جوهرها، من حقول داللية وم�جمية متنوعة  

غطي  حقل كب�� و�خم يضّم حقوال فرعية وصغرى �  عن  الطبيعية عبارة  ومتعددة: و�عبارة أو�ح، فاللغات

ا��جاما مع هذا القاسم    ا�حياتية.و مختلف ا�جاالت الثقافية والدينية والسياسية واملعرفية واالقتصادية  

أسس   وضع  إ��  التأليفية  التفس��ية  امل�جمية  الصناعة  تطمح  البشر�ة  اللغات  �ّل  يجمع  الذي  املش��ك 

 عامة و�ونية قابلة للتطبيق ع�� جميع اللغات العاملية.  ليكسي�وغرافية

  I-  2 -  4   :مبدأ الشمولية 

��دف القاموس التفس��ي التأليفي إ�� تقديم وصف شامل للم�جم الذي يمثل كفاية املت�لم�ن اللغو�ة؛  

ال  لليكسية  والصوتية  وال��كيبية  والصرافية  الداللية  املستو�ات  �ل  معا�جة  إ��  أيضا،  واحدة  و�طمح، 

وهو املستوى    (ال�جمة).  ��ّم  ال�ي  اللغو�ة  املعطيات  �جميع  وما�ح  شامل  وصف  تقديم  إ��  �س��  بذلك 

 بنية القاموس). -الداخ�� (مستوى ميكرو 
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اللغو�ة   املعلومات  جميع  بإدماج  يقوم  ب�ونھ  التأليفّي  التفس��ّي  القاموس  لوصف    يتمّ��  الضرور�ة 

(الليكسية) وتحليلها من جهة بي��ا و��ن �جمات:ال�جمة  القائمة  الداللية  من    L2و  L1  ، و�براز العالقات 

" (الليكسية)  ال�جمة  تضّم  أخرى.  واإلرسال   "transport en communجهة  والسفر  النقل  وسائل  �ّل 

معا�ج��ا �� إطار    واملصا�ح العمومية. ونظرا لوجود خصائص مش��كة ب�ن هذه الوحدات امل�جمية؛ ينب��

من خالل ما    الشمولية"" و�مكن أن نلمس مبدأالنقل".  “بـ  ا�حقل الدال�� ا�خاص    و وهأوسع وأشمل أال 

بـ "لت�جب ا  "�عاب��  �س�ى   "les interjections   من االشم��از    Puoah!   ! Beurkقبيل:"،  عن    Ah!وللتعب�� 

للتعب�� عن األلم. ينب�� األخذ �ع�ن االعتبار لدرجات ن�� األصوات، فارتفاع الصوت    !Aïeللتعب�� عن الفرح و

تؤدي وظائف تواصلية �� جميع    الظواهر التطر�ز�ة  انخفاضھ �ع�� عن حالة نفسية ما. ومن املعلوم أن  وأ

ية. وال شك  الدالل  السوسيولوجية" �� صميم املعطيات النفسية  الت�جب اللغات الطبيعية. وتندرج ظاهرة " 

 أّن هذا النوع من الدراسة س��ّود صا�ع القاموس بمعلومات مهّمة. 

ألّول مرة نصادف قاموسا يقدم مادة لغو�ة كما أنتجها مت�لمون فطر�ون، معتمدا مبدأ الشمولية ال�ي  

 ع�� الش�ل اآل�ي:  إ�غور ميلتشوك حددها

 

الذكر ا�خطوة اإلجرائية األساسية لتأليف القاموس التفس��ي التأليفي.    �ش�ل املبادئ األر�عة الّسالفة  

مولية) مبادئ جديدة؛  واملالحظ أّن هذه املبادئ األر�عة (الصور�ة،  
ّ

اال��جام الداخل، املعا�جة املماثلة، الش

كر أّن هذه الصناعة امل�جمية التفس��ية ال�ي تبنت    إذ ألّول مرة �عتمد �� الصناعة
ّ

امل�جمية. وا�جدير بالذ

�ستند    هذه املبادئ، �� نتيجة ��ائية للنظر�ة امل�جمية التفس��ية التأليفية، باعتبارها اإلطار النظري الذي 

إل��ا صا�ع القاموس التفس��ّي التأليفّي. عكس القواميس التقليدية ال�ي طبعها القصور واالرتجال �سبب  

 عدم استنادها إ�� إطار نظرّي محدد.

  I   -4 :��م�ن القاموس التفس��ي التألي 

للغو�ة ال�ي و�ما أن القاموس التفس��ي التأليفي انفرد بتصور جديد ع�� مستوى الش�ل، فإّن املادة ا 

هما: مبدأين  �عتمد  والتحليل  بالدرس  " تناولها  الت�جيم  "   "ومبدأ،"disponibilité  الشغور"مبدأ 

"lexicalité "  

I   -4   -1   مبدأ الّشغورPrincipe de disponibilité  

 يضّم سوى امل�جم    بمبدأ" وآخرون  إ�غور ميلتشوك يقصد " 
ّ
امل�ن الذي �ش��ط فيھ أال الشغور ذلك 

الشاغر، أي املادة ال�ي تنت�ي إ�� ما �سّ�ى باللغة املعيار. ومع�ى ذلك أّن امل�جم املهمل، وغ�� املستعمل ال 

يدخل �� اهتمامات صا�ع القاموس التفسي��ي التأليفي. حيث �عتمد الليكسي�وغرافيا التفس��ية التأليفية  

الليكسي�وغرافية املعلومات  �ل  وتمثيل  تقديم  امل�جميةالصن-شمولية:  ما،    -اعة  ��جمة  املتعلقة 

 إبراز با�� ال�جمات (الليسكيمات) ذات القرابة الداللية".  (ليكسية)، ثم
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"ع� " � كفاية ما �سميھ  الوسيط  املت�لم  بكفاية  الذي  le locuteur moyenإ�غور ميلتشوك"  - يتموقع    " 

 ملتقى ثالثة محاور محّددة للغة الطبيعية: �� -ميلتشوك  سبح

I  -4  -1 -1  :محور سوسیوثقافّي 
ال  نوعيات لسانية �عكس شرائح وطبقات مجتمعية مختلفة مثل فئة  ب�ن  �� هذا ا�حور  فالح�ن نمّ�� 

هذه   يحوي  أن  استطاع  قاموس  علمنا،  حسب  يوجد،  واملثقف�ن...ال  واللصوص  وا�حرفي�ن  والعمال 

م�جم النخبة. و�خالف    النوعيات ويغط��ا جميعا. إذ، غالبا، ما تضطّر معظم القواميس إ�� االكتفاء بمواد 

   هذه
ّ

العامة، مرك التأليفي مادتھ من لغة  التفس��ي  القاموس  ي��ل  "القواميس،  "  variétésزا ع�� نوعيات 

م الفطري "
ّ
مها املت�ل

ّ
  Le" "، ولغة املت�لم الوسيطLe locateur natifالفئات االجتماعية والشعبية ال�ي يت�ل

locuteur moyen ." 

I  -4  -1 -2 :محور جغرافّي 
تتعا�ش   تقّر اللسانيات ا�جغرافية واللسانيات االجتماعية بوجود نوعيات ول�جات مختلفة بإم�ا��ا أن 

اللغة الواحدة، �الفر�سية مثال، ب�ن فر�سية باريس    يمكن أن نم��، أيضا، داخل  �� مناطق جغرافية محّددة.

  وفر�سية إفر�قيا. ومرّد هذا إ�� االختالف العامل ا�جغرا��. وقد عاشت   وفر�سية مارسيليا وفر�سية كيبيك

اللغة العر�ية نفس التغي��ات، حيث ظهرت ع�� أنقاضها لغات مولدة، ول�جات متنوعة ومختلفة باختالف  

" األملا�ي  املستشرق  و�رى  ا�جغرافية،  فيكاملناطق  اللغة  يوهان  بدأت  "أّن  تلك    العر�ية  لصا�ح  تتقلص 

بناء  اللغ  �� و�سهاما��ا  أ�جمية  عناصر  دخول  �سبب  اإلسالمية  للدولة  األو��  املراحل  منذ  املولدة  ات 

وفرة املادة امل�جمية، و�سبب هذه الهوة املوجودة ب�ن اللغة   ا�حضارة العر�ية اإلسالمية. ونظرا، كذلك، إ��

�جات السائدة يصعب اخت
ّ
 يار امل�ن الّنموذج.العر�ية املعاصرة واللغة العر�ية القديمة والل

I  -4 -1-3 محور كرونولوجي 
العصور    اختالف  ناتجة عن  �غي��ات واختالفات م�جمية وداللية  إ��  الطبيعية  اللغات  تخضع جميع 

وا�حقب. وهكذا يمكن أن نمّ��، مثال، ب�ن فر�سية القرن الثامن عشر وفر�سة القرن العشر�ن. واألمر ذاتھ  

عرف ال�ي  العر�ية  ع��  والتطورات  ينطبق  التغي��ات  هذه  ظل  و��  الطو�ل.  تار�خها  ع��  م�حوظا  تطورا  ت 

بات الّزمن، ولسّنة الر�� والنشوء يرى إ�غور ميلتشوك أن تحديد امل�ن، من الناحية  
ّ
اللغو�ة ا�خاضعة لتقل

 الزمنية، ال ينب�� تجاوز ا�خمس�ن سنة األخ��ة ألّ��ا تمثل املادة امل�جمية ا�حّية. 

اقتصار  الل�جات    رغم  ُيق��ي  فهوال  سنة  ا�خمس�ن  يتجاوز  ال  م�ن  ع��  التأليفي  التفس��ي  القاموس 

ذلك، عمل ع�� التخلص    والنوعيات ا�حلية واإلقليمية واللغة القديمة املدونة �� بطون الكتب. و�املوازاة مع

والشعراء   الكتاب  ألشهر  األدبية  األعمال  املستقاة من  األدبية  الشواهد    راس�ن وفيكتور   ل(متمن سيطرة 

من    وهيغ ستقى 
ُ
� ال�ي  امل�جمية  باملادة  �عتّد  ال  التأليفي  التفس��ي  القاموس  أّن  �ع�ي  ال  وهذا  ومولي��). 

املؤلفات األدبية واإلبداعية، بل دأب إ�غور ملتشوك ع�� استقاء متنھ من الروايات وا�خطابات السياسية  
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�ع التوجھ  العامي. و�جماال، فأ�حاب هذا  املهمل وامل�جور  والكالم  ا�حية و����ون  امل�جمية  باملادة  تدون 

 والغر�ب. 

I   -4   -2   :��مبدأ التّعج 

  و تتم�� القواميس التقليدية ب�و��ا قواميس �لمات: أي أّن مداخلها عبارة عن مفردات �سيطة ت�اد تخل  

 املداخل امل�جمية.من �عاب�� كنائية وتراكيب نوعية ومس�و�ات عدا ما ورد م��ا، عرضا، �� ثنايا �عض 

انفرد القاموس التفس��ي التأليفي بم��ة خاصة تتمثل، أساسا، �� اعتماده املس�و�ات واألمثال وا�حكم  

ميلتشوك  تصور   �� امل�ج�ي،  فاملدخل  أو�ح  و�عبارة  م�جمية.  كمداخل  واملأثورات  النوعية  وال��اكيب 

ھ قاموس  من عبارة مأثورة. لذلك قو وفر�قھ، يتش�ل إما من ليسكيم أ
ّ
يل عن القاموس التفس��ي التأليفي أن

 ليكسيات (�جمات)، وليس قاموس ليكسيمات فقط. 

ومن فوائد هذا النوع من القواميس مساعدتنا ع�� إيجاد �عاب�� مس�وكة وعبارات مأثورة �سهولة دون  

ه كما  القواميس  ثنايا   �� ع��ا  البحث  عناء  أنفسنا  ن�لف  العر�ية  و أن  املعاجم   �� كما    ا�حال  القديمة؛ 

ع�� ضبط مختلف االستعماالت املندرجة �� إطار املدخل امل�ج�ي. فإذا أردنا أن نبحث،    �ساعدنا، أيضا،

 عن التعاب�� اآلتية:  مثال،

 ضرب عصفور�ن بحجر واحد.- 

 ضرب لھ موعدا (حدده وعينھ).  - 

 ضرب القا��ي ع�� يد فالن (حجر عليھ ومنعھ التصرف).- 

 ائط (أهملھ).ضرب بھ عرض ا�ح - 

ھ وطبعھ).- 
ّ

 ضرب الدرهم (سك

 " امل�ج�ي  املدخل  نتفحص  أن  ��  ضربينب��  الواردة  واالستعماالت  املشتقات  ضمن  ع��ا  ونبحث   ."

 املداخل اآلنفة الذكر. 

أل��ا    املس�وكة،  للتعاب��  خاصة  عناية  أو��  اق��حھ موريس كروس  الذي  ال��كي�ي  امل�جم  أن  إ��  �ش�� 

 اللغة الطبيعية. ومن امل�جم اليومي ال�ّ� الذي �ستعملھ مستعمل �ش�ل جزءا هاّما

وا�حية آخذا    املتداولة  امل�جمية  املادة  التأليفي متنھ من  التفس��ي  القاموس  القول، �ستقي  خالصة 

اعتبارها مداخل    التعاب��  �ع�ن االعتبار  و�التا��،  املأثورة وا�حكم واألمثال،  والعبارات  املس�وكة والكنائية 

قاموس ال��اكيب  "  " أوقاموس الليكسيات"  م�جمية، لذلك يجوز ليغور ميلتشوك أن �س�ي قاموسھ بـ

 .dictionnaire de lexies ou dephrasèmes"النوعية 

I   -4   -3   :��ية ا��تك  مبدأ أولو

ونتاج    القامو��ي  للعمل  ��ائية  نتيجة  ميلتشوك  إ�غور  تصور   �� التأليفي  التفس��ي  القاموس  �عّد 

امل�جمية التفس��ية التأليفية بوصفها اإلطار النظري، إذ ال يمكن أن نتصور ممارسة تطبيقية بدون إطار  
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�� إ�� مستوى نظري  أّن عدم االستناد  ره. ذلك 
ّ
القاموس و�ؤط يوّجھ صا�ع  القاموسية   تنظ��ي    الّصناعة 

 سيؤدي، حتما، إ�� قاموس مرتجل وغ�� منظم. 

إ�� جانب النظر�ة ال�ي ستوجھ عمل صا�ع القاموس؛ ثمة مسألة أساسية �� العمل القامو��ي ال تقل   

فضال    كمصدر شفا��  أهمية عن املبادئ السالفة الذكر. يتعلق األمر بنوعية املت�لم الذي ينب�� أن �عتّد بھ

 . )املكتوب (األعمال األدبية وا�خطب السياسية ووسائل اإلعالم عن امل�ن

تاج    العرب،  (لسان  قديمة  �� قواميس  مدّونة ومخزونة  ماد��ا من مصادر  العر�ية  القواميس  �ستقي 

امل�جمية    العروس...). املادة  باج��ار  سوى  تقم  لم  أّ��ا  سيالحظ  القواميس  لهذه  الفاحص  أن  شّك  وال 

�� بطون   إ�غور مليتشوك ع�� دور املت�لم  املوجودة  التليدة. ولتجاوز هذا العطب اال�ست�ي ركز  املعاجم 

  من أهّم   الفطري باعتباره املؤهل للتمي�� ب�ن البنيات اللغو�ة املقبولة دالليا وتركيبيا. لذلك اعت�� املت�لم

 لم الفطري �� اآل�ي: املبادئ األساسية لبناء القاموس التفس��ي التأليفي. وقد ع�� عن أولوّ�ة املت�

 

�� إطار القاموس التفس��ي التأليفي �عود، باألساس، إ�� املت�لم    Xقبول �عاب�� اللغة  و" إن قرار رفض أ

 الفطري لهذه اللغة نفسها ". 

  

فإن    وهكذا  التأليفي.  التفس��ي  للقاموس  األسا��ي  املصدر  القاموس  وصا�ع  الفطري  املت�لم  �ش�ل 

اعتماد املصدر الذا�ي (املت�لم الفطري) واملصدر املوضو�� (املت�لم الوسيط) �� العمل القامو��ي خطوة 

بحدس املت�لم الفطري  بناء قاموس �غطي املادة امل�جمية ا�حية. وال شك أّن التوسل    وإجرائية هامة نح

كما   م��ا.  �عا�ي  التقليدية  القواميس  ظلت  ال�ي  الثغرات  سّد  ع��  القاموس  صا�ع  �ساعد  أن  شأنھ  من 

 ع�� إعداد قاموس مواكب لتطور ا�حياة ا�جمتعية وملقتضيات العصر. سيساعده، أيضا،

 مشروع قاموس تفسیري تألیفي إلکتروني للغة العربیة:   

قاموس   عن  ا�حديث  النظر�ة  إن  األسس  عن  ا�حديث  بالضرورة  يقت��ي  إلك��و�ي،  تأليفي  تفس��ي 

هذا   ملثل  املوجهة  واملعرفية  النظر�ة  املرجعية  باعتبارها  التأليفي،  التفس��ي  امل�جم  لنظر�ة  واملن�جية 

ي  املشروع الطموح، إذ ال يمكن أن نتصور قيام م�جم آ�� دون االستناد إ�� إطار لسا�ي، و�عاون ب�ن اللسا�

 واملهندس املعلوميا�ي. 

إن عرضنا ل�خطوط العر�ضة ملشروع القاموس التفس��ي التأليفي اإللك��و�ي �� الشق الثا�ي من هذه  

الورقة، �عت�� ��اية تطبيقية وتحصيل حاصل، ملا سبق أن أنجزناه كعمل أ�ادي�ي، حيث عملنا ع�� �سط  

امل� م��ت  ال�ي  واملن�جية  املعرفية  واألسس  امل�ن  املرتكزات  بتحليل  قمنا  كما  التأليفية،  التفس��ية  جمية 

العر�ي �� ضوء بارم��ات هذه النظر�ة، وقد تب�ن لنا مدى صالحي��ا و�م�انية تطبيقها ع�� معطيات اللغة  

صرفا،   السامية  اللغات  أعقد  العر�ية  �ون  إ��  نظرا  واجهناها،  ال�ي  التقنية  املشا�ل  �عض  العر�ية، رغم 



ليفية
ٔ
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وصوتا؛ ول�و��ا تختلف عن الفر�سية واإلنجل��ية والروسية ال�ي �انت مجاال خصبا لهذه  وتركيبا، وم�جما،  

الصوري  أ  اعتماد إ�غور ميلتشوك ع�� املبد  والنظر�ة، وما لفت انتباهنا، ونحن �شتغل ع�� هذه النظر�ة، ه

 الر�ا��ي الذي �عد املبدأ األسا��ي لقيام قاموس تفس��ي تأليفي إلك��و�ي. 

املق��ح، �� أفق بناء قاموس   Logicielلشق الثا�ي هذه الورقة �سط ا�جزء األول من ال��نام سنحاول �� ا

 إلك��و�ي للعر�ية، و�� انتظار العودة إ�� هذا املوضوع �� فرصة مقبلة. 

 حصر إ�غور ميلتشوك ال��نام املعلوميا�ي �� أر�ع مراحل أساسية �� ع�� الش�ل التا��: 

وخصائص  1 طرق  مختلف  عرض  ع��  .  األشغال  ومسوغات  اإللك��و�ي  التأليفي  التفس��ي  القاموس 

Dico   بدال منDec  =)Dico   :قاموس التواردات باملصاحبةDictionnaire des cooccurrences .( 

 . Dico. التعر�ف بقاموس التواردات باملصاحبة 2

 إ�� لغة معلوماتية.  Dicoل��جمة  Edico. اق��اح برنامج معلوميا�ي  3

 باعتبارهما قاعدة البيانات ألنظمة املعا�جة األتوماتيكية للغات الطبيعية.  DICOو  DECب  . تجر�4

للغة   اآل��  التأليفي  التفس��ي  القاموس  بخصوص  ميلتشوك  إ�غور  اق��حھ  ما  إ��  نتطرق  لن  سوف 

اعب  الفر�سية، بل سنبذل قصارى جهدنا لتطويع العر�ية لبارم��ات وأسس هذه املعا�جة اآللية رغم املت 

 الذهنية واملشا�ل التقنية ال�ي سنواجهها.

II   -  1  ما ا��قصود بالقاموس التفس��ي التالي�� ا���ي؟ 

ناقش ميلتشوك العالقة القائمة ب�ن اللسانيات واملعلوميات، وخلص إ�� القول بأن التقاء هذين العلم�ن 

باللسانيات ا�حاسو�ية   ��  ، و Linguistique informatiqueنتج عنھ ما �س�ى  إ�� ا�خلط السائد  قد أشار 

ال�ي  اإلش�الية  جوهر  إ��  ذلك  �عد  ليتنقل  األوتوماتيكية،  وال��جمة  املبحث  هذا  ب�ن  ا�جامعي�ن  أوساط 

 اس��لها بالسؤال اآل�ي:

 يرى إ�غور ميلتشوك وآخرون أن اإلش�الية أعاله تحيل، ع�� املستوى النظري، إ�� ثالث قضايا أساسية: 

املعطيات    -أ وال��امج  حوسبة  ا�حوسب  امل�ن  واستغالل  امل�ج�ي  العمل  ينجز  بفضلها  ال�ي  اللسانية 

 اإلحصائية للمعا�جة األتوماتيكية، �� أفق إخراج قاموس تفس��ي تأليفي آ��.

ترجمة املعلومة ال�ي يتضم��ا القاموس التفس��ي التأليفي إ�� لغة املعلوميات واتخاذها ش�ل قاعدة    -ب

ا�حوسبة   بتدب��  Informatiséesالبيانات  لنا  �سمح  بطر�قة  مبنينة  حاسو�ية  جذاذيات  صورة  ع��  أي   ،

 أتوماتي�ي للمعلومة ال�ي تتضم��ا هذه ا�جذاذيات. 

القواميس    -ت إعداد  أفق   �� أساسية  كخطوة  امل�ج�ي  العمل   �� واملعلوميات  ا�حوسبة  اعتماد 

 اإللك��ونية وال��جمة األتوماتيكية.

 Michel، حيث وضـع  1986�عود أول محاولة �حوسبة معطيات القاموس التفس��ي التأليفي إ�� سنة  

Decary    .��بنات األو�� لهذا املشـروع العل�ي، ليطوره فيما �عد �ل من ميلتشوك وأندري كالس وأالن بولك
ّ
الل
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�حوسبة وال��مجة، وتفاديا  وقد اع��ف هؤالء الباحثون بصعو�ة إخضاع القاموس التفس��ي التأليفي إ�� ا

. ��دف، أوال وقبل �ل ��يء،  DECلهذه الصعو�ات والتعقيدات قاموا باق��اح صيغة مخ��لة لهذا القاموس  

التأليفي   التفس��ي  القاموس  القاموس ا�خ��ل عن  التوارد باملصاحبة، وقد سموا هذا  إ�� وصف ظواهر 

 بسيط واالخ��ال بأمور ثالثة:. يتم�� هذا التDICOبقامـوس التواردات باملصاحبة 

بمظاهر ش�لية وصور�ة بالنظر    DICOتنفرد العناصر الليكسي�وغرافية املودعة �� قاموس التواردات    -أ

. ال يتوفر األول ع�� �عار�ف م�جمية، بل �عطي األولو�ة لظواهر التوارد باملصاحبة، األمر الذي  DECإ��  

موس التفس��ي التأليفي وال�ي �عت��، بدون شك، امل�ون األك��  سيساعدنا ع�� تفادي ا�خانة الداللية للقا

 صعو�ة و�عقيدا أثناء إخضاعها ل�حوسبة. 

، ولكّنھ �عكس قاعدة البيانات امل�جمية ال�ي �عرف تطورا  Impriméليس عمال مطبوعا    DICOإن  -ب

شأن    و ف اللسا�ي كما هال يطمح إ�� الشمولية واإلحاطة ب�ل ما يتعلق بالوص   -DICOأي    -مستمرا، كما أنھ

DECاألسا��ي ه هدفھ  أن  فا�جانب    و. وهب  وشاملة،  �املة  أوصاف  واق��اح  والتبسيطي    االخ��ا��تقديم 

 نفسھ يبقى �سبيا.  DICOاملتبع ��  DECللقاموس التفس��ي التأليفي 

الوظائف    �ستحسن �� املرحلة األو�� من البناء عدم �شف�� �ّل الوظائف امل�جمية واالقتصار ع�� تلك

) سيالحظ أن ثّمة تحض��ا  95)(92) (88)(84أساسية وهامة، واملتتبع ألعمال إ�غور ميلتشوك (  وال�ي تبد

�ح ذلك، جلّيا، من خالل صياغة �عار�ف ترتكز
ّ
ع��  -أساسا-مسّبقا إلخضاع امل�جم إ�� ا�حوسبة. وقد ات

لقاموس التفس��ي التأليفي اآل�� شاقة،  لغة ر�اضية واصفة. و�رى إ�غور ميلتشوك وآخرون أّن مهمة إعداد ا

التواردات   قاموس  حوسبة  اق��حوا  الذي    DICOلذلك  الوجھ  بإبراز  هنا  يتعلق  ال  األمر  إن  مؤقت.  كحل 

املعلوميا�ي الذي خصص �حوسبة مواد قاموس اللغة الطبيعية، وقد أطلق عليھ إ�غور    جسيقّدمھ ال��نام 

ومـوازاة مع ذلك تم إعـداد مرجع   .EDICO(cooccurrence  ctionnaireDi  Editeur duميلتشوك وآخرون ( 

، يرجع إليھ �لما دعت الضرورة إ�� إعطاء أمثلة �حوسبة القاموس التفس��ي  EDICOخاص لهذا ال��نامج  

إن املعا�جة اآللية للقاموس التفس��ي التأليفي �عيد من جديد طرح قاموس مخ��ل ومبسط من    .التأليفي

. لذلك �س�� إ�غور  DEC�عا�ي من عطب ا�ست�ي يتج�� �� �ونھ أقل فائدة وشمولية من    ، بيد أنھDICOنوع  

ميلتشوك إ�� إيجاد حلول للمعيقات ال�ي �ع��ض اختياراتھ النظر�ة واملعرفية. وقد قام �� هذا الشأن باق��اح  

م  مع  من�جمـة  معلوماتية  برامج  ابت�ار  بكيفية  املتعلقة  اإلش�الية  �حل  إجرائية  ومرتكزات  خطوة  بادئ 

. والواقع أن اخ��ال وتبسيط أش�ال ومضام�ن هذا القاموس وجعلھ ��  DECالقاموس التفس��ي التأليفي  

أن املن�ج املتبع ��   وحوسبتھ و�خراجھ �� صورة قاموس إلك��و�ي. و�بد  وخطوة هامة نح  وه  DICOصورة  

من�ج من شأنھ أن �ساعدنا ع�� إيجاد    -DICOواخ��الھ وتحو�لھ و�سميتھ بـ:    DECأي تبسيط    -هذا العمل

لغة صور�ة ور�اضية قابلة ل�حوسبة، حيث يقوم بتفكيك قضية ما، وجعلها مبّسطة وسهلة. رغم �عض  

ا املشروع  هذا  ع��  �شّوش  قد  ال�ي  والتقنية  النظر�ة  التفس��ي  املشا�ل  القاموس  فإن  موح، 
ّ
الط لعل�ي 

ال��يء الذي يؤهلھ ل�حوسبة واملعا�جة   الصور�ة،  اللسانيات  التأليفي يحمل �� جوهره مالمح وخصائص 

اآللية. ولعل األهّم �� هذه النظر�ة اعتماُدها مفاهيم وأدوات منطقية واستنباطية �� الوصف اللغوي �غية 
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لھ إ�� أك�� عدد ممكن من املعلوميات وتجاوزها للمهمل وامل�جور؛ ذلك  التأكد من �حتھ وسالمتھ، ثم اخ��ا

ذلك القاموس الذي يتم�� بوفرة وغزارة مواده ومعلوماتھ    و أن القاموس العقيم �� نظر إ�غور ميلتشوك ه

ه  .ا�حشو�ة التأليفي  التفس��ي  امل�جم  لنظر�ة  املعرفية  ا�خلفية  أن  بالذكر  مادة    ووا�جدير  اعتمادها 

ية حية ومتداولة من قبل املت�لم الفطري واملت�لم الوسيط. والكتمال جودة القاموس املق��ح من قبل م�جم

 أ�حاب هذه املقار�ة، البد من االستعانة با�حاسوب واملعلوميات. 

إ�غور   راودت  قديمة  فكرة  بل  الّصدفة،  وليدة  ليست  التأليفي  التفس��ي  القاموس  حوسبة  فكرة  إّن 

بنات األو�� ملقار�ة مع�ىميلتشوك منذ أز�د 
ّ
 نص. <=>من ثالثة عقود، أي منذ شروعھ �� وضع الل

التواردات   لقاموس  للغات  DICOيمكن  األتوماتيكية  املعا�جة  نظام  و�مساعدة  صور�تھ  بفضل   ،

الصوري  Traitement automatique des langues naturellesالطبيعية   للقاموس  نموذجا  ي�ون  أن   ،

اعتب  إّن  (�امنة)    Dicoار  ا�حوسب.  بالقوة  موجودة  األوتوماتيكية  Potentiel�أداة  املعا�جة  إ��  بالنظر   ،

للغات الطبيعية، تجد م��را��ا �� قيمة وخصائص ظواهر التوارد باملصاحبة. ومّما الشّك فيھ أن استغالل  

معلو  ع��  ا�حصول  من  يمكنھ  أن  شأنھ  من  الطبيعية  للغات  اآللية  املعا�جة  لنظام  هامة، الباحث  مات 

سانيات ا�حاسو�ية. 
ّ
 و�التا��، التحكم �� تقنية الل

ق، هنا، �عمل معلوميا�ي �سيط، وأّن مشروع القاموس   
ّ
لقد ات�ح لنا من خالل ما سبق أن األمر ال يتعل

، بدال من قامـوس موجود ب�ن  CDROMالتفس��ي التأليفي اآل�� ليس قاموسا ُمعّدا وٌم��مجا �� قرص مدمج  

�خم. بل يتعلق األمر بـنظام حاسو�ي يمكن بموجبھ لل��امج أن تقوم بحسابات منطقية، و�أن   دف�ي كتاب 

وأندري    Mel’čukتقدم خدمات لغو�ة �� أسرع وقت ال �ستطيع عالم امل�جم القيام ��ا. يرى إ�غور ميلتشوك  

العمليات �� جذاذيات حاسو�ية من شأنھ أن يجعل  القاموس  اللغو�ة مرنة    كالس وأالن بولك�� أن وضع 

وسهلة اإلدراك. و�ذلك يمكن للباحث، بفضل املعا�جة اآللية، أن يقوم بفحص دقيق وشامل ل�ل التواردات  

املنتمية إ�� قاعدة بيانات القاموس التفس��ي التأليفي. إّن إعداد قاموس تفس��ي تأليفي آ�� بالش�ل الذي  

مأمور�ة البحث عن املداخل امل�جمية وتصنيف  نطمح إليھ سيساعدنا ع�� إنجاز عمليات لغو�ة و�سهيل  

و�دقة   وج��  وقت   �� للفو�ابالت  التا�عة  والليكسيمات  البوليسمية  املعا�ي  واستخراج  الداللية،  ا�حقول 

 متناهية. 

II   –  2    ��البحث ا���ي �ي القاموس التفس��ي التأليDEC: 

ال�ي تمثل ا�حموالت الداللية ذات - الليكسيات (ال�جمات)  الثال�ي واملتضمنة لعامل�ن   ما ��  الت�افؤ 

 آ��؟اثن�ن: األول من نوع إ�سا�ي والثا�ي من نوع 

الليكسيات- (ال�جمات-ما ��  الثا�ي �ش�ل  -األفعال  العميق  ال��كي�ي  ال�ي يتحقق ف��ا عاملها  األفعال) 

 ؟ Prépositionإجباري، و�تخذ صورة جملة اسمية مسبوقة بحرف 

(ال�جم  - الليكسيات  نوع  قبل  ما  من  إليھ  املؤشر  امل�جمية  الوظيفة   �� قيمة  عنصر  تمثل  ال�ي  ات) 

 ؟Magnميلتشوك ب "املعزز" 
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A-  :اإلتمام والفحص األوتوماتي�ي 

الكشف عن التطابق غ�� املقبول دالليا ونحو�ا ب�ن عدد العوامل الداللية ال�ي يتضم��ا �عر�ف ما،    -

 ).3املعروضة �� خانة جدول النظام (ينظر هذه ا�خانة �� الش�لو��ن اإلنجازات ال��كيبية للعوامل 

إبراز الوظائف امل�جمية ال�ي �ش�ل العمود الفقري �� اللغات الطبيعية �ال��ادف والتضاد...والتأش��    -2

 إل��ا برموز صور�ة معينة. 

B- :استنبـاط منطقـي 

و��ن امل�ون الدال��    "املعزز"  Magnة  البحث عن طبيعة العالقة القائمة ب�ن قيمة الوظيفة امل�جمي-1

 ).Magnالوارد �� �عر�ف الليكسية املمثلة لهذه الوظيفة امل�جمية (

الكشف عن أوجھ التشابھ املوجود ب�ن نظام �ل األفعال ال�ي يضم �عر�فها ما �س�ى بـ: م�ون املصا�حة  -2

 . Transactionاملعاملة  وأ

خط ليست سوى  أعاله  املطروحة  ا�خطوات  جوهر إن  إ��  الولوج  قبل  ع��ا  الكشف  ينب��  أولية،  وات 

التأليفي،  التفس��ي  القاموس  ص��ورة  وتتبع  رصد  ع��  سيعمل  الذي  اآل��،  التألفي  التفس��ي  القاموس 

باعتباره املرجعية النظر�ة واملعرفية ال�ي �ستقي م��ا القاموس ا�حسوب قاعدة البيانات امل�جمية. رغم أن  

التألفي يمثل اإلطار النظري الذي �ستند إليھ القاموس التفس��ي التأليفي اآل��، فمن القاموس التفس��ي  

حق هذا األخ�� أن يتجاوز �عض القضايا ال�ي أقر ��ا األول، مثل قضية ال��تيب ا�خطي (تجمع املفردات  

ضايا م�جمية،  حول املدخل امل�ج�ي الرئي��ي). و�إم�ان هذا القاموس اآل�� أن �ساعدنا ع�� الولوج إ�� ق

وأن يزودنا بمختلف املعلومات ال�ي تظهر ع�� الشاشة �� وقت وج�� جدا. ولن يتأ�ى ذلك إال بفضل �عدد 

فوق �ل هذا، فإنجاز    ال��امج املعلوماتية ال�ي �ساهم �� تحسينھ، وجعلھ �� متناول الباحث�ن واملستعمل�ن،

(�� حالة املدخل  قاموس آ�� من هذا القبيل سيدفع الباحث إ�� األخذ �ع� ن االعتبار اال��جام العمودي 

 امل�ج�ي) واملواد املنتمية إ�� نفس املدخل امل�ج�ي وا�حقل الدال�� �ش�ل متواز. 

 م��ابط -نص ع�� ش�ل encodéإذا �ان القاموس التفس��ي التأليفي مشفرا 

texte-hyper  ذاكرة ا�حاسوب يتّم انطالقا  حال القاموس اآل��، فإن الولوج إ�� املواد ا�خزونة �  وكما ه �

 من أّية خانة ملادة ما. 

ع��    يملك القاموس التفس��ي التأليفي مواصفات علمية ومن�جية تجعل منھ القاموس الوحيد القادر

النص التعر�ف،texte-hyperامل��ابط  -�شف��  وم�ونات  األسماء  بحالة  يتعلق  ما  خاصة  أن    ،    DECعلما 

يفرض ع�� صا�ع القاموس عرض جميع امل�ونات األساسية �� �عر�ف الليكسية. و�ّل م�ون من م�ونات  

للماّدة القاموسية ال�ي   pointeurبمثابة مش��    و التعر�فات املق��حة من قبل القاموس التفس��ي التأليفي ه

و�بد ال  وتطابقھ؛  التفس��ي  القاموس  بھ  ينفرد  الذي  ا�جديد  التصور  جعل من    و تأليفي هأن هذا  الذي 

تتو�ج ملقار�ة لسانية معاصرة (مقار�ة    وه  DECخاصة إذا علمنا أن  جامع عمال م��را،-�شف��ه ع�� ش�ل نص
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ولغة    <=>مع�ى إجرائية  أدوات  ر 
ّ
يوف كما  اللسانية،  العلوم  �ختلف  املركز�ة  النواة  امل�جم  ويعت��  نص). 

مؤهلة إلعداد ال��مجة وا�حوسبة، واملتأمل �� امل�جم    واصفة وصور�ة قابلة �خلق أرضية علمية ومن�جية

التفس��ي التأليفي سيدرك أ��ا وضعت، أساسا، إل�شاء م�جم آ�� ل�و��ا اعتمدت مبادئ ومفاهيم ر�اضية  

 ومنطقية صارمة. 

   Dicoوصف عاّم لقاموس التواردات باملصاحبة 

مع تقديم �عض التمثيالت من خالل    coDiالصور�ة الذي اعتمده إ�غور ميلتشوك ��    أ سنعرض هنا ملبد

الفع�� "انخراط" والفو�ابل  امل�ج�ي)  (املدخل  صياغ��ما ع�� شو�ل    الفو�ابل االس�ي  اللذين تمت  "باع" 

Dico  . 

C- بنيةDICO   (قاموس التواردات باملصاحبة) 

ننتقل إ�� و�عد ذلك س  article-superالرئيسية    Dicoسنقوم أوال ببسط ا�خصائص العامة لبنية مادة  

 امل�ونات ا�جزئية لهذه البنية.

 الرئيسية:  Dicoالواصفة للفو�ابل: مادة   Dicoالبنية العامة �جذاذية  -أ

  texteالنـص  –�ل مادة رئيسية منتمية لقاموس التواردات باملصاحبة �� بالضرورة مخزونـة �� ا�جذاذية

fichier  محارف بنسقة  �س�ى  ما  سوى  يضم  ال  املعلوميا�ي  املفهـوم  هذا  أن  إ��  و�ش��   .fonte  تضم وال   .

محرف    Dicoجذاذيات   أي  بارز    caractèreبدورها  شو�ل   ��gras  إيطا��    وأitaliqueأ علوي    و،  مدل 

exposantأ سف��    و،  لكتابة  indiceمدل  مق��ح  محرف  ألي  ينب��   ،Dec   من�جم اصطالح  إ��  �سند  أن 

النص. لذلك عمل إ�غور ميلتشوك ع�� اق��اح محـرف مناسب،  -ومطابق ل�ي يتم �شف��ه داخل ا�جذاذية

معطيات   وسهولة  مرونة  بذلك  لـ  Dicoليضمن  أعدت  جذاذية  �ل   .Dico    ومؤولة محللة  تقرأ  أن  يمكن 

 عطيات اللغو�ة.بواسطة أي برنامج معلوميا�ي، دون الدخول �� غمار ترم�� امل

 ، ع�� الش�ل اآل�ي:DICOتنب�ي املعلومة، ال�ي تصف املدخل الرئي��ي داخل جذاذية 

 قانون ← >عدد �حيح <

 " >مادة رئيسية <"

 >مالحظات< 

  DICO: بنية جذاذية 1الش�ل 

 تبّ�ى إ�غور ميلتشوك اصطالحات الكتابة اآلتية:  DICOلوصف تركيب مواد 

(م�ون واصف) وقد    م�ون - متغ��ا أي أنھ ميطا  CHEVRONS)>.....<دعامتان (�عت�� �ل ما ترمز إليھ ال  -

 أو�لت إليھ مهمة الوصف. 

كما تظهر ��   caractères�عت�� سلسلة من ا�حـارف    Chevrons  >.....<�ل ما لم يرمز إليھ بالدعامت�ن    -

جذاذية  1(الش�ل  (ينظر    DICOمادة    �� توجد  ال�ي  فاملعلومة  أعاله)،   (DICO   ��    للمادة قانون  بمثابة 
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يرمز إ��   وقانون، فه  ←ال�ي تقع ع�� يم�ن >عـدد �حيح  <الرئيسية ال�ي يضّمها هذا القانون، فيما يخص  

 التقّدم الذي حصل ع�� مستوى إعداد املادة القاموسية.

مادة   إلعداد  املتتالية  األر�ع  املراحل  �عكس  ممكنة  قوان�ن  أر�عة  ب�ن  وآخرون  ميلتشوك    DICOمّ�� 

 .0إ�� القانون   3الرئيسية. سنبدأ من األع�� إ�� األسفل أي من القانون 

 ت  DICO: تّم خلق املادة الرئيسية غ�� أ��ا ال تضم البنية القانونية ملادة  3قانون  
ّ
حتوي  الرئيسية، ينب�� أال

القانون   عن  النظر،  بصرف  معلومة،  أية  الرئيسية.  Statutع��  املادة  وقالب(هي�ل)  الفو�ابل    واسم 

 ) الحقا). 3( (سنعرض ملفهوم قالب املادة الرئيسية (انخراط) �� الش�ل

حة من  ـ املادة الرئيسية ال�ي تضّم ع�� األقل البنية القانونية املق�� 2�� إطار القانون  -: تّم إعداد2قانون  

 الرئيسية.  EDICOبفضل برامج تحليل مواد  DICOقبل 

بمثابة مادة سليمة من وجهة نظر صور�ة    -�� تصور هذا القانون   -: يمكن اعتبار املادة الرئيسية1قانون  

الفو�ابل. للمرور  -مادامت تحتوي ع�� معلومات ضرور�ة و�افية لوصف التواردات باملصاحبة لليكسيمات

القانون  ا  2من  مبادئ  1لقانون إ��  أهم  من  إذ  الفو�ابل،  عن  املتفرعة  الليكسيمات  �ل  إغفال  ينب��   ،

امل�جمية التفس��ية التأليفية مبدأ الشمولية الذي �ش��ط ذكر جميع االستعماالت البوليسيمية املتداولة.  

سيش�ل    ومن ثمة يجب عدم �سيان أي حالة �� التواردات امل�جمية باملصاحبة؛ ألن إغفالها وعدم ذكرها 

 ]. =DICO�غرة وخلال �� نظام قاموس التواردات[

  و بمثابة نقطة ال��اية، بإم�ا��ا أن تنشر وتوزع بدون قيد أ   0: �عت�� املادة الرئيسية �� القانون 0قانون  

 إ�� مادة رئيسية ما، ينب�� ع�� الباحث امل�ج�ي القيام بما ي��:  0شرط قبل إسناد قانون 

الرئ  املادة  �شكيل  ضرورة  ماكرو�نية  *  مستوى  من  انطالقا  كال  DICOيسية  الفو�ابل  وصف  يمثل   .

نظر�ة   اعت��ت  لذلك  نفسھ.  الدال��  ا�حقل  إ��  تنت�ي  ال�ي  الفو�ابالت  با��  وصف  إ��  بالنظر  متجا�سا، 

القاموس   إعداد  مجال   �� قصوى  أهمية  ذات  التأليفية  التفس��ية  امل�جمية  تصور   �� الداللية  ا�حقول 

التأ . وأك�� من ذلك فقد ازدادت قيم��ا املعرفية واملن�جية وأثبتت فعالي��ا وجدار��ا  DECليفي  التفس��ي 

 ). DICOكذلك �� ميدان تأليف قاموس التواردات(

 >اسم الفو�ابل<

> Δمقوالت نحو�ة< 

 >رقم الليكسيم األول <.

 >وصف اليكسيم األول  <

 ........ 

 >رقم الليكسيم األخ��<.

 >وصف الليكسيم األخ�� <
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 الرئيسية  DICO: بنية مادة 2الش�ل 

التباس، ال سيما ما    وأن تتم�� العالقات الداخلية للمواد بالسالمة والدقة �عيدة عن أي غموض أ  -أ

الفو�ابل مثال  لنأخذ  الفو�ابل.  عن  املتفرعة  بالليكسيمات  املدخل   يتعلق  من  املشتق  "انخراط"  االس�ي 

 امل�ج�ي الذي يضم العديد من املعا�ي البوليسيمية ا�ختلفة دالليا. 

  conversifأن ت�ون هناك عالقات تبادل وتالزم ب�ن �عض الفو�ابالت. إذا �ان الفو�ابل "باع" تحو�ليا    -ب

 ال�حيح بالنسبة إ�� هذا األخ��.  وللفو�ابل "اش��ى". فإن العكس ه

  1(ينظر الش�ل    »  >.....<  «تظهر املادة الرئيسية مباشرة �عد إشارة القانون ال�ي يؤشر إل��ا بالرمز اآل�ي  

 أعاله) وتحتوي هذه املادة الرئيسية ع�� البنية الصور�ة اآلتية:

)، سنعمل ع�� التمثيل لها من خالل تقديمها لبعض  2(  ل�ي تت�ح معالم هذه البنية الصور�ة �� الش�ل

األس�ىمو  الفو�ابل  الفع��  اد  والفو�ابل  ال��نامج    "انخراط"  امل�ج�ي  الباحث  �ستعمل  حينما  "ضرب". 

رئيسية  و فه  EDICOاملعلوميا�ي   مادة  اق��اح  وفور  الفو�ابل.  وصف  تب�ن  ال�ي  الرموز  تقديم  إ��  يحتاج  ال 

ن يبقى للم�ج�ي سوى ملء  جديدة، يقوم ال��نامج بخلق "قالبھ" ا�خاص �ش�ل أوتوماتي�ي، �� هذه ا�حالة ل

الفراغات. وهنا يجد نفسھ أمام مبدأ املعا�جة املماثلة الذي �عت�� من أهم املبادئ األساسية �� نظر�ة امل�جم  

 التفس��ي التأليفي. 

املعلوميا�ي   ال��نامج  من  الباحث  طلب  الفو�ابـل    EDICOإذا  عن  متفرعة  جديدة  رئيسية  مادة  إعداد 

 بنية املعطيات اآلتية:  -�ش�ل آ��-) سيقوم بإبرازEDICO(  األس�ى "انخـراط" فإنھ

 قانون 

 انخراط «

Δ >مقوالت نحو�ة< 

 ليكسية <-

 >خصائص نحو�ة وسامات أخرى <خ ن ◊

 >خصائص داللية<خ د ◊

 >م�حوظات أخرى <م ل ◊

 >جدول النظام<ج ن ◊

 >وظائف م�جمية<م  و◊

 .DICOمق��ح من قبل   واملادة الرئيسية "انخراط" كما ه «Squelette»): قالب 3(الش�ل 

) أن تتوفر ع�� سبع خانات، واملالحظ أن إ�غور ميلتشوك اس��ّل  3(الش�ل  �ش��ط �� �ل ليكسية حسب  

للولوج إ�� إحدى ا�خانات    " الذي اعت�� بمثابة مفتاح أسا��ي◊�ّل خانة من ا�خانات السبع أعاله بالرمز "

، يبقى �� نظرنا ناقصا؛ ألنھ أغفل خانات أساسية، EDICOغ�� أّن قالب املادة الرئيسية الذي أعّده    املذ�ورة.
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لذلك ينب�� إصالح هذا القالب املق��ح أعاله، وذلك بإضافة خانات أساسية ومن�جمة مع اللغة العر�ية  

 داوليات والتعاب�� ا�جاز�ة والكنائية. كخانة الصرف وخانة اإلعراب، وخانة الت

الش�ل  �� الواردة  ا�خانات  فهم  لنا  يتأ�ى  إ�غور  3(  ل�ي  ابتكرها  ال�ي  الرموز  �عض  نقدم داللة  ) سوف 

 بمهّمة بناء املداخل امل�جمية: DICOميلتشوك وال�ي اضطلعت �� إطار 

 بداية املدخل امل�ج�ي «

 ��اية املدخل امل�ج�ي  »

 شتقات املدخل امل�ج�يمدخل إ�� �عض م ∆

 . بداية لولوج أحد م�ونات الليكسية 

 بداية خانة داخل الليكسية. ◊

ال ينب�� للرموز أعاله أن تؤّدي وظيفة أخرى، بل عل��ا أن تحافظ ع�� الدور الّرمزي الذي أسند إل��ا،  

بس والتشويش الذي قد ينجم عنھ خلل �� ال��نامج املق��ح.
ّ
 وذلك تفاديا لل

 خاتمة: 

�� الوصف اللسا�ي؛    العشر�ن، فعالي��ا ونجاع��ا  القرن   مطلع  منذ  والنظر�ات اللسانية،  أثبتت املنا�ج

القضايا ال�ي ظلت مطروحة �� ا�حقل اللسا�ي منذ زمن    العديد من   حيث تمكن الباحثون من اإلجابة ع�� 

نتائج  اللسا�ي  تفاعل  �عيد. وقد �ان من  البشر   مع مختلف  الدرس  لسانية    ميالد منا�ج  �ةحقول املعرفة 

 الّسابق.  اللغوي  الفكر مع قطيعة ا�ستمولوجية  علمية ودقيقة حّققت

ينا، �� هذه الورقة، من�ج امل�جمية التفس��ية التأليفية ملعا�جة امل�جمية  
ّ
وا��جاما مع هذا الثابت تبن

و�ْن  العر�يت�ن.  املالمح   والقاموسية  �عرض  هاهنا،  ع��   اإلطار  لهذه  العامة  اكتفينا،  ّبق 
ُ
ط الذي  النظري 

 منذ عقود خلت.  واإلنجل��ية  الروسية والفر�سية
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