
  
  

  املعجم احلاسوّيب للعربّية
   ∗مروان البواب

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأهالً ومرحباً بكم.  

  
يتناوُل هذا املقاُل نُبذًة عن املعجم احلاسوّيب للعربّية، وأهمَّ النِّقاِط اليت ينبغي 

ا عند إعداِده، ِممّا يستدعي التوّقَف قلي ُ ًال عند مسألة َجتَنُِّب ما على املعجمات من مراعا
  مآخذ. كما يتناوُل املقاُل موجزاً عن إحصاِء األفعاِل العربيِة يف املعجم احلاسوّيب.

  أوًال: املعجُم احلاسوّيب:
  ما هو؟ وما مزاياه؟ وما حاجتُنا إليه؟

اختالف  املعجُم احلاسوّيب: معجٌم للغة العربّية، يعمل باحلواسيِب الشخصية، على
أنواعها، حيتوي على بياناٍت وجداوَل وقواعَد ُمتّكنه من عرِض مجيع املعارف املعجمية، 
بسهولٍة ويسر، كما ُمتَكُِّن من إجراء عملياِت حبٍث متنوعة. فهو بذلك يليبِّ حاجَة 

  املعّلمني، واملتعّلمني، واملختصِّني، وغِري املختصِّني على حدٍّ سواء.
ذا املعجِم وفائدتُه واحلاجُة إليه واضحًة جلّيًة لدى تعرُِّف مزاياُه وستتبدَّى صورُة ه
  اليت أذكُر منها ما يلي:

ذا "موسوعٌة معجمية".  -1 تضمُُّنه مجيَع معجماِت العربّية قدِميها وحديِثها، فهو ِ
ستثمر؛  من املعجِم احلاسوّيب فعٌل ما، أْظَهَرُه من املعجم الذي خيتاره امل-مثالً -فإذا طُِلبَ 

  كالقاموِس احمليِط أو اللساِن أو تاِج العروس أو املعجِم الوسيِط أو غريها...
فهو بذلك يوّفر على الباحِث اَجلْهَد والزمَن الالزَمْني للبحِث يف عدٍد غِري قليٍل من 

ّلدات. ويقّدر ذلك َحقَّ قْدرِِه َمْن ُيضَطرُّ إىل مراجعِة املعجماِت مرّاٍت ومرّات.   ا
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ّلداِت من إضا فًة إىل ذلك فإّن املعجَم احلاسويبَّ يـُْغِين الباحَث عن شراء عشراِت ا
ّلدات فيها!!   املعجماِت املطبوعة، كما يـُْغنيه عن مكتبٍة مناسبٍة ُتوَضُع ا

ا الصرفيِة والنحوية، فهو  -2 قدرتُه على تصريِف األفعال واألمساء يف مجيع حاالِ
ة املاضي، ويف صيغة املضارِع مرفوعًة ومنصوبًة وجمزومًة ومؤّكدًة، يصّرُف األفعاَل يف صيغ

وكذلك يصّرُف فعَل األمِر مؤّكدًا وغري مؤّكد. أما األمساُء فيصرُِّفها احلاسوُب يف مجيع 
صورِها؛ املثىن واجلمِع واملذكِر واملؤنِث والنسبِة والتصغِري، ُمَعرََّفًة أو ُمَنّكرًة أو مضافًة، 

  و منصوبًة أو جمرورة.مرفوعًة أ
إيراُده مجيَع املفرداِت القياسّيِة والسماعّية؛ فما كان قياسّياً، كاسِم الفاعل  -3

اعتمد يف إيراِدِه على قواعِد االشتقاق. … واسِم املفعول ومصادِر األفعال غري الثالثية
رُده اعتمادًا على فيو … وما كان منها مساعّياً؛ كاألمساء اجلامدِة ومصادِر األفعاِل الثالثية

  اجلداوِل والبياناِت املخزونِة فيه.
اعتماُده يف عرِضِه للمعارِف اللغويِة على الوسائِل احلاسوبّيِة احلديثِة املتعددِة  -4

) كالّصوِت والصورِة والفيديو، إضافًة إىل Multimediaالوسائط، وهي ما ُيسّمى بـ (
 ِ   ا.التحكِم بأحجاِم اخلطوِط وأنواِعها وألوا

سهوَلُة التعامِل معه وسرعُة أدائِِه، إضافًة إىل إمكانّية عمِلِه على حواسيَب  -5
  حممولٍة، صغريِة احلجِم خفيفِة الوزن.

قدرتُه على التعامِل مع أنظمِة معاجلٍة حاسوبّيٍة للغة العربّية، كالتحليِل الصرِيفِّ  -6
األنظمِة حتتاُج إىل معجٍم حاسوّيب  والنحويِّ والداليلِّ والصويتِّ وغريِها. فجميُع هذه

يزّوُدها باملعارِف اللغويِّة املطلوبِة يف أثناء  املعاجلة. وال َخيفى ما هلذه املعاجلِة من أمهيٍة 
تتجلى يف التطبيقاِت العديدِة املتوخاِة منها، كالرتمجِة اآللّيِة مبساعدة احلاسوب، وتعّلِم 

النصوِص وتصحيِحها، وتعرُِّف الكالِم وتركيِبه،  العربّية وتعليِمها، واكتشاِف أخطاءِ 
  …والقراءِة اآللّيِة للنصوِص املكتوبة، والكتابِة اآللّيِة للنصوِص احملكّية، وغريِها وغريِها

وباجلملة. املعجُم احلاسويبُّ املنشوُد أصبح ضرورًة فرضها عصُر املعلومّيات الذي 
ريبِّ من حيُث مضمونُه وتنظيُمه وتطويرُه وخدمُته نعيُش به، كما فرضْتها طبيعُة املعجِم الع

  للمستثمرين ولُِنُظِم املعاجلِة اآللّية.
هذا ويَنهُض املعهُد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يف دمشق منذ أمد بإعداِد 
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عجمات معجٍم حاسويبٍّ للغة العربّية، يكوُن شامًال وافيًا دقيقاً، ُمَتَجنِّبًا ما يُؤخذ على امل
  من العيوب.

ا يف املعجم احلاسوّيب: ُ   ثانياً: نِقاٌط ينبغي مراعا
سأقِصُر الكالَم هنا على ثالِث نِقاٍط فقط، ُمتثُِّل َمنوذجًا ملا ينبغي األخُذ بِه عند 
إعداِد املعجِم احلاسوّيب. وال يعين ذلك بالضرورة عدَم حتّقِقها يف مجيِع ما بني أيدينا من 

َناه  -ما بينها من التفاوت يف ذلك  على -املعجمات  وهذه النِّقاُط هي ِمن واقِع ما عانـَيـْ
  يف أثناء عمِلَنا يف إعداِد املعجِم احلاسوّيب.

  النقطة األوىل:
رجوح. وذلك ألّن 

َ
حسُم أوجِه اخلالِف بني املعجمات، واعتماُد الراجِح واستبعاُد امل

ْدِخَل إليه معطياٍت كاملَة التوصيف دقيقَة طبيعَة املعجِم احلاسوّيب تفرُض علينا أْن نُ 
فعًال، وملَْ حنّدْد فيه الباَب الذي يتصّرُف  –مثًال  –التحديد؛ فإذا أدخلنا إىل احلاسوب 

َوفْـَقه؛ (أي حركَة َعْنيِ الفعِل يف املاضي واملضارع)، فإّن احلاسوَب ال يستطيُع أْن يعاَجل 
ختلفَة، وذلك بسبب عدِم اكتماِل املعطيات اليت هذا الفعَل، وال أْن يعرَض ِصيَـَغُه امل

ـُنه من ذلك. على أّن احلاسوَب ليس ِبْدعًا يف هذا، إْذ ال َيستطيُع أحٌد أْن يصّرَف  ُمتَكِّ
  فعًال ما إذا َملْ يَعرْف بابَه، فالّنقُص يف اإلعطاِء يرتِكُس نْقصاً يف األخِذ.

ِم أوجِه اخلالِف بني املعجمات؛ فالفعل وهاُكْم مثاًال نتبّنيُ من خالله ضرورَة حسْ 
(بـََقَر) مثًال، ورد من باِب (نَصر ينُصر)، أي: (بَقر يبُقر) يف كلٍّ من اللساِن وديواِن 
األدِب واملعجِم الوسيِط ومِنت اللغِة واملعجِم املدرسيِّ واملعجِم األساسّي. على حَني ورَد 

من القاموِس احمليِط وحميِط احمليط. أّما تاُج  من باِب (مَنع ميَنع) أي: (بَقر يبَقر) يف كلٍّ 
العروس فقد نقَل عبارَة القاموس (كمَنعه) وقال: (يبُقرُه)، أي أنّه نقَل من القاموِس احمليِط 
الفعَل من باِب (مَنع ميَنع)، ّمث عزاُه إىل باِب (نَصر ينُصر) دون اإلشارة إىل ذلك. كما 

ِب (نَصر ينُصر) إالّ أنُّه أشار إىل أّن القاموَس احمليَط أورده من أْوَرَد مُنت اللغِة الفعَل من با
ذيُب  باِب (مَنع ميَنع). أّما العُني ومجهرُة اللغِة وجممُل اللغِة والصحاُح وأساُس البالغِة وَ
اللغِة وكتاُب األفعاِل للسَرُقْسطي وكتاُب األفعاِل البِن الَقطّاع، فقد أوردْت الفعَل (بـََقَر) 

  صيغِة املاضي فقط، وهذا غُري كاٍف لتحديِد باِب الفعل. يف
على أّن إيراَد الفعل (بـََقَر) من باِب (نَصر ينُصر) يف بعِض املعجمات، ومن باِب 
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(مَنع ميَنع) يف معجمات أخرى، ال يعين إمكانيَة تصرُِّف الفعِل من هذين البابـَْني كليِهما، 
يصرّْح بأّن الفعَل يتصّرُف من باَيبْ (نصر) و(منع) وذلك ألّن أيًّا من هذه املعجماِت مل 

  معاً.
والذي نـَُرجُِّحُه أْن يتصّرَف الفعُل (بـََقَر) من باب (نَصر ينُصر)، ألّن ما يتصّرُف 

  من باِب (مَنع ميَنع) جيب أن يكوَن عيُنه أو الُمه حرفاً حلقياً. وهذا غُري حمّقق يف (بـََقَر).
  النقطة الثانية:

  : وهلذا االستغراِق عدُة صور:االستغراق
منها: أْن يستغرَق املعجُم احلاسويبُّ مجيَع موادِّ العربِّية. وأن ُيَضمََّن كلَّ ما دخَل 
ا جمامُع اللغِة العربّية، مثل:  ا، كالكلمات اليت أقّرْ ِ العربّية واكتسَب خصاِئَصها وُوزَِن بأوزا

  َبْستَـَر وَكْهَرَب وقـَْوَلَب وغريِها.
الشواهَد واألمثلَة اليت وردْت يف  -يف أثناِء شرِح املفردات  -ها: أن يستغرَق ومن

املعجماِت القدميِة واحلديثة، إضافًة إىل أمثلٍة أخرى من روائِع البيان ِممّا ورد يف كتِب 
األدب، وذلك حىت يقَف القارُئ على االستعماِل الفصيِح هلا، ويُعاِيَن وجوَهها املختلفة، 

  بفيِء ظالِهلا، فريتقَي بأسلوبه ليحاِكَي الفصيَح اْلُمِبني.وينَعَم 
 -) يدومنها: استيعاُب الرتاكيِب اللغويّة والعباراِت االصطالحية وشرُحها، فكلمُة (

 يدٍ أمينة، و يدٍ القدرة، و يدِ اإلحسان، و يدِ هلا يف مواِقِعها دالالٌت عديدة؛ ك -مثًال 
م َيدٌ ، وَلُه عندي بيد يداً ، وباَعُه اليدبيضاء، وُمْطلِق  البحر، وهذا ُمْلُك  َيدَ ، وأَخَذ 

 َيدٍ ، و{حىتَّ يـُْعطُوا اِجلْزيََة َعْن َيِدهِ اهللا، وُسِقَط ِيف  بَِيدِ الدهر، واألمُر  َيدَ ، وال أفْـَعُلُه َيِدهِ 
 سبأ، وغريِها أياديَ الّسفلى)، وتفّرقوا  اليدِ العليا خٌري من  اليدُ وُهْم َصاِغُرون} و(

  وغريِها...
  النقطة الثالثة: 

م  ّ حتديُد املعارِف الصرفيِة والنحويِة والداللية، وعدُم ترِك ذلك لبديهة القرّاء، إذ إ
ليسوا يف مستوًى علمّي واحد، ّمث إّن هذا املعجَم احلاسويبَّ مرجٌع لغويٌّ جيب أن حيتوَي 

  على مجيِع املعارِف اللغويِّة ِدقِّها وِجلِّها.
ثًال: اإلشارُة إىل ما يدلُّ على لزوم الفعِل أو تعديِتِه بنفِسه أو حبرٍف، أو من ذلك م

  تعديِتِه إىل مفعوٍل واحٍد أو إىل مفعوَلْنيِ أو إىل ثالثة.
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). أهو من  ومن ذلك أيضاً: حتديُد باِب تصريِف األفعاِل اْلُمضعَّفة، حنو: (بـَرَّ يـَبَـرُّ
  َلم)؟باِب (مَنع ميَنع) أم من باِب (عِلم يع

ومن ذلك أيضاً: حتديُد نوع الكلمة؛ كالتذكري والتأنيث، واجلموِد واالشتقاق، 
واالسِم واملصدر، والصفِة واملوصوف، واملمنوِع من الصرف. ويْتبُع ذلك أيضاً: ِذْكُر اسِم 
املشتق؛ كاالسم املنقوِل عن املصدر، واالسِم املنقوِل عن الوصفّية. كما يْتبُع ذلك أيضاً 

نوِع الكلمِة الصرّيف؛ فصيغُة (َفِعل) كَحِذٍر وَمرٍِح وقَِلق، وصيغة (َفِعيل) كجميل  حتديدُ 
وكرمي وكبري، وصيغُة (فـَُعول) كفخور وشكور وصبور، كلُّها من صيِغ مبالغِة اسِم الفاعل، 

  ومن صيِغ الصفات املشبهِة معاً.
ألمساِء والصفات، ومن ذلك أيضاً: حتديُد مجوِع التصحيِح والتكسِري لكلٍّ من ا

واإلشارُة إىل القياسيِّ منها والسماعيِّ والشاّذ، وكذلك حتديُد معاين اجلموع، ففي مجع 
املسّلحة. ويف مجع  القواتُ اخلفّية، ونقول أيضاً:  والُقوىالعقلّية  الُقوى) نقول: قـُّوة(
يَار) نقول: محاَة دار(   املعلمني. ُدورُ ، ونقول أيضاً: الدِّ

اً: حتديُد املعاين األساسيِة للكلمة وترقيُمها، ففي ذلك َجتَنٌُّب ومن ذلك أيض
لالستطراِد والتكرار، أّما املعاين الفرعّيُة ِضمَن املعىن األساسّي، فُتوسُم ِحبروف األجبديِة 

  مثًال.
ا بعُض الكلمات، كاألفعاِل  ومن ذلك أيضاً: التنبيُه على خصوصياٍت ختتصُّ ِ

صيغة املبين للمجهول، حنو: ُجنَّ وامُتِقع، واألفعاِل الناِقَصِة التصرُّف، اليت ال ترُِد إال ب
  حنو: يَذُر، وَيدَُع.

ومن ذلك أيضاً: التنبيُه على االستعماِل الصحيِح للكلمة، ففي أصوات احليوانات 
ُق اخل... فهذه مثًال، هناك الصياُح والنباُح واملواُء واخلُواُر واهلَِديُل والسَّْقسقُة والنقيُق والنعي

ُرها ِممّا يندرُج يف ِصْنِفها ُتْشَفُع بأمساء احليوانات، وُتصَنُع على شكِل جدوٍل  األصواُت وغيـْ
أمساُء صغاِر هذه احليوانات، وأمساُء أنثاها، وأمساُء  -حسب الطلب  -يضاُف إليه 

ُر ذلك. ّمث ُخيزَّن هذا اجلدول يف احلاسوِب، ليعرَضه عند طل ا، وغيـْ ِب أي كلمٍة منها. بيو
وِمثُل األصواِت: األلواُن واألوصاُف واألحواُل واهليئاُت وغريُها... مما يصُعُب استقصاؤُه 

  والتمثيُل له. ولكينِّ سأكتفي بثالثِة أمثلٍة صغريٍة على ذلك:
املثال األول: (األبيضان) كلمٌة هلا معاٍن عديدة، كاللِنب واملاء، أو املاِء واحلنطة، أو 
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ِم والشباب، أو غريِها... فُتجمع هذه املعاين يف جدوٍل ويضاُف إليها مفرداٌت قد الشح
  تتبادر إىل الذهن، حنو: األسودان، واألمحران، واألزهران، واألصفران، وهكذا...

املثال الثاين: (البيضة) كلمٌة هلا معاٍن متغايرة، ولكّنها إذا أضيفْت إىل كلماٍت 
ًىن جديٌد، كبيضِة اإلسالم، وبيضِة البلد، وبيضِة اِخلْدر، أخرى أصبح هلذا الرتكيب مع

  وبيضِة الديك، وبيضِة النهار، وغْريِها...
ولكنها إذا ُوِصفْت  -كما هو معلوم   -املثال الثالث: كلمة (الشّجة) تعين اجلرح 

ذا الوصِف معًىن حمددًا متدرجاً، يبدأ بالشجة احلارصة؛ وهي اليت تشق اجللد  اكتسبْت 
قليًال، وينتهي بالشجة الدامغة؛ وهي اليت تبلُغ الدماغ فتقتُل لوقتها، وبينهما: الباضعة، 

  والدامية، والدامعة، واملتالمحة، والسمحاق، واملوضحة، واهلامشة، واملنّقلة، واآلّمة.
ا َجتْمُع ما تفّرق، وتقّرُب ما تباعد، وتضُعه يف مرأى  ّ فطريقة اجلداول تفيد يف أ

هذه الطريقُة ال ميكن تطبيقها على املعجمات املطبوعة، ألّن طباعَة اجلدول عند  العني. و 
كلِّ مفردٍة من مفرداتِِه يزيُد حجَم املعجم أضعافًا مضاعفة. كما أّن طباعَة اجلدوِل مرًة 
واحدًة واإلحالة عليه، تعين إرهاق الباحث يف الرجوع إىل املوضع احملدد مرّاٍت ومرّات، 

ّلدات. على حَني أّن احلاسوَب خيزُن وخاّصة إذا   كان املعجم موزعًا على عدد من ا
اجلدول مرًة واحدة، ويعرضه للمستثمر يف كل مّرة. فال زيادَة وال إحالَة بْل كلُّ شيٍء يف 

  متناوِل اليد. 
  ثالثاً: إحصاُء األفعال يف املعجم احلاسوّيب:  

األفعال اليت وردت يف املعجم احلاسوّيب، تتناوُل هذه الِفْقرُة عرضًا موجزًا إلحصاء 
وهذا اإلحصاُء هو اْحلََلَقُة األوىل من سلسلة َحَلَقاٍت تتناوُل إحصائياِت املعجِم احلاسوّيب، 
ويليها إحصاٌء للمصادر، ولألمساء، وللجموع، وللجذور، وهكذا... ولقد كّنا أصدرنا 

منشوراِت مكتبِة لبنان عاَم ستٍة إحصاَء األفعاِل على صورتـَْني؛ طُبعِت األوىل ضمن 
، وصدرِت الثانيُة يف صورة برنامٍج حاسويبٍّ يعمُل على احلواسيِب 1996وتسعني 

الشخصية، حيوي كلٌّ منهما عشراِت اجلداوِل والقوائم، استغرقْت مجيَع أنواع األفعال 
ا، فهو بذلك يفيُد كًال من اللغويني واملعلوماتيني يف حبوثهم و  م.وتقسيماِ   دراساِ

رَّدُة على  وقد جرى تناوُل األفعاِل الثالثّية أوًال، مث الرباعّية، وُقدِّمْت األفعاُل ا
ردة جند ُعروضاً خمتلفًة هلا:   املزيدِة يف كليهما. ففي األفعاِل الثالثية ا
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ها منها: جداوُل األفعاِل الثالثية َوْفَق حرِفها األول، ووفق حرِفها الثاين، ووفق حرفِ 
الثالث. وبذلك ُيْستطاُع احلصوُل على األفعاِل الثالثية اليت تبدأُ أو تنتهي حبرٍف حمّدد، أو 

  اليت يتوّسطُها حرٌف حمّدد.
ومنها: جداوُل األفعاِل الثالثية َوْفَق أنواِعها الصرفية، وهي: الصحيُح بأنواِعه: 

واألجوُف والناقُص، مث اللفيُف املفروُق  الساِملُ واملضّعُف واملهموز، واملعتلُّ بأنواِعه: املثالُ 
  واملقروُن.

ومنها: جداوُل األفعاِل الثالثية َوْفَق أبواِب تصريِفها، إذ جنُد جدوًال باألفعال اليت 
تتصّرُف من باب (نَصر ينُصر)، مث جدوًال باألفعال اليت تتصّرُف من باب (ضَرب 

  (مَنع ميَنع)، وهكذا...َيضِرب)، مث جدوًال باألفعال اليت تتصرف من باب 
  أّما يف األفعاِل الثالثية املزيدة فإننا جنُد ألواناً أخرى من الُعروض:

منها: جدوُل األفعاِل الثالثية املزيدة َوْفَق حرفها األول. فقد رُتبْت جذور األفعال 
ا من بني  ِهجائياً، وذُِكَر إىل جانب كلٍّ منها ما ورد من األفعاِل الثالثية املزيدة املتعلقة ِ

  األوزان االثـَْينْ َعَشر.
ا، فهناك جدوٌل باألفعال على وزن  ِ ومنها جداوُل األفعاِل الثالثية املزيدة َوْفق أوزا

  )، وهكذا...انـَْفَعلَ )، مث على وزن (فَاَعلَ )، مث على وزن (فـَعَّلَ )، مث على وزن (َأفْـَعلَ (
ال ُجمرََّد َهلا، وآخُر باألفعال الثالثيِة  ومنها: جدوٌل باألفعال الثالثيِة املزيدِة اليت

رََّدِة اليت ال مزيَد َهلا.   ا
ًة ِلما ورد يف األفعال الثالثية.   وَتَضمََّن قسُم األفعال الرباعيِة عروضاً مشاِ

  
  أهم النتائج اإلحصائية:

لقد كشَف هذا اإلحصاُء عن نتائَج مهمة، أثبَت معظُمها صواَب ما قّررُه علماء 
م آنذاك، من ذلك مثًال ما جاء يف شرح ال عربّية يف دراسِتِهم لألفعال على قصوِر أدواِ

)، واملزهِر 1/11)، وكتاِب األفعاِل للسرقسطي (1/114شافيِة ابِن احلاجب (
) بفتِح املاضي واملستقبِل فـََعَل يـَْفَعلُ )، من أنّه ليس يف كالم العرب (2/92للسيوطي (

ُنُه وال  الُمه حرَف حْلٍق إال فعٌل واحٌد ال خالَف فيه، وهو (أَىب يأَىب)، وأربعَة مما ليس َعيـْ
  َعَشَر فعًال باختالٍف فيها.  وهو َعْنيُ ما أثبَتُه اإلحصاء.
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كما نـَّبَه هذا اإلحصاُء على أحكاٍم غِري دقيقٍة أو غِري صائبة وردْت يف كتب اللغة، 
قال: "وليس يف الكالم  (نكح)،مادة  من ذلك مثًال ماَأوردُه صاحُب لساِن العرب يف

يـَْنِكُح ويـَْنِطح وَيْمِنح ويـَْنِضح ويـَْنِبح ويـَْرِجح ) مما الُم الفعِل منه حاٌء إال يـَْفِعلُ  فـََعلَ (
" (انتهى كالم صاحب اللسان). وقد استدرك عليه الناشُر يف ويَْأِنح ويَْأزِح وَيْمِلح

) اخل..."، احلصُر إضايفٌّ وإال فقد فـََعَل يـَْفِعلُ احلاشية، فقال: [قولُه: "وليس يف الكالم (
] (انتهى كالم صاحب احلاشية). على حَني يـَْنِتح ويـَْنِزح وَيْصِمح وَيْجِنح ويَْأِمحفاَته: 

) ِممَّا الُمه حاٌء، فـََعَل يـَْفِعلُ ) فعًال من باِب (39أظهَر إحصاؤنا وجوَد تسعٍة وثالثَني (
يَِئّح، دت آنفًا إضافة إىل األفعال اخلمسِة والعشريَن التالية: وهي األربعَة َعَشَر اليت ور 

ويَِتيح، وَيِجيح، وَيزِيح، وَيِسّح، وَيِسيح، وَيِشّح، وَيِشيح، وَيِصّح، وَيِصيح، وَيِضيح، 
وَيِطيح، ويَِفّح، ويَِفيح، ويَِقيح، ويَِلّح، وَيِمّح، ويَِنّح، ويَِنيح، ويَِتح، وَيِضح، وَيِطح، 

  وَيِكح، ويَِلح.ويَِقح، 
  النتائج اإلحصائية لألفعال الثالثية:

) 24000بلَغ عدُد األفعال يف هذا اإلحصاِء قرابَة أربعٍة وعشريَن ألَف ( -1
%) منها، أفعاٌل ثالثية، ومخسٌة وعشروَن باملئِة 75فعٍل، مخسٌة وسبعوَن باملئِة (

من حنِو سبعِة آالِف %) منها، أفعاٌل رباعية. وقد اشتـُقَّْت هذه األفعاُل 25(
  ) جذر.7000(

%) من األفعال الثالثية، هلا أفعاٌل مزيدة، وهذا 80أكثُر من مثانَني باملئة ( -2
يؤّكُد خاصّيَة االشتقاِق يف املوادِّ الثالثية، أّما األفعاُل الثالثيُة اليت ال مزيَد َهلا فقد قارَب 

جأش، حدأ، درز، دسر، رفس،  ) فعل، حنو: بّخ، بصم، جأر،900عدُدها تسعِمَئِة (
شحب، شطح، شهق، صدح، عبث، فتأ، لضم، مرت، مسد، خنز، نزغ، نعق، نفث، 

  ّمن، هرس، هلع، وجم، وخز.
) جذٍر، وردْت منها أفعاٌل ثالثية 500وباملقابل، هناك أكثُر من مخِسِمئة (

ملِة من هذه اجلذور، مزيدة، ومل يرْد منها أفعاٌل جمرَّدة. وقد تفاوَت عدُد املزيداِت املستع
من مزيٍد واحٍد إىل سبعِة مزيدات؛ فمن أمثلِة املزيِد الواحد: (وّبخ) ومل يرْد (َوَبَخ)، ومن 
أمثلِة املزيَدْيِن: (أمنط، َمنّط) ومل يرْد (َمنََط)، ومن أمثلِة املزيداِت الستة: (أدرك، دّرك، 

  ...دارك، اّدرك، تدارك، استدرك) ومل يرْد (َدَرَك)، وهكذا
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%) من األفعال الثالثيِة تتصّرُف من باٍب واحد، 60أكثُر من ستَني باملئة ( -3
ومل يرْد يف العربّيِة فعٌل تصّرَف من مجيِع األبواِب الستة، كما مل يرْد سوى فعَلْنيِ تصّرفَا من 

على حَني ورَد أكثُر من مخسني فعًال تصرََّفْت  وقنط). 5-1(دخنمخسِة أبواب، مها: 
، حصر، رضع، زعم، عثر، عرف، فرغ، قبل، 6541(حسببعِة أبواب، حنو: من أر 

  نحت).
مجيُع األفعاِل الثالثيِة كانْت الزمًة، أومتعديًة، أومشرتِكًة يف اللزوم والتعدية،  -4

ماخال األفعاَل اليت تتصرُف من باب (كُرم يكُرم)، فجميعها أفعاٌل الزمة، وكذلك مجيُع 
كانت أفعاًال الزمة.وهذا مما   (انفعل، وافعّل، وافعاّل)،زيدِة على وزن: األفعاِل الثالثيِة امل

  سبَق إليه األقدمون ونّبهوا عليه.
%) من األفعال الثالثية املعتّلِة الفاء هي من نوع 90أكثُر من تسعَني باملئة ( -5

حِني يُوجُد تقارٌب   %) من نوِع املثاِل اليائّي. يف10املثاِل الواوّي، وأقلُّ من َعَشَرٍة باملئة (
  كبٌري بني األجوِف الواويِّ واليائّي، وكذلك بني الناقِص الواويِّ واليائّي.

   َملْ يرْد يف العربّية فعٌل ثالثيٌّ فاؤه وعيُنه من جنٍس واحد. -6
ا مل تقْع متتابعًة يف املوقعني األول والثاين من الفعل، وال يف  -7 َّ امتازْت اهلمزُة بأ
لثاين والثالث من الفعل. وهناك مخسُة أفعاٍل فقط وقعت فيها اهلمزُة طرفـَْنيِ، املوقعني ا

وأّما الواُو والياُء فلم يتتابعا يف املوقعني األوِل والثاين ،  (أبأ، أثأ، أجأ، أزأ، أكأ).وهي: 
(حوو، سوو، غوو، وقد تتابعا يف املوقعني الثاين والثالِث يف مخسِة أفعاٍل، جذوُرها هي: 

  ، عيي). حيي
قرابُة ثالثِة أرباِع األفعال الثالثيِة جاءت من نوع األفعاِل الصحيحة، وُجلُّ  -8

  %).60هذا الصحيح من نوِع السامل، إذ بلغِت النسبُة املئوية للسامل قرابة ستَني باملئة (
  بلغ وسطيُّ عدِد األفعال الثالثيِة املزيدِة املشتقة من كلِّ جذٍر ثالثَة أفعال. -9

حنُو نصِف األفعال الثالثيِة املزيدة كان من نوِع املزيِد حبرٍف واحد. وأكثُر  -10
  إذ جتاوزْت أفعالُُه ُمخَُس هذه املزيدات. (أفعل) تلك املزيداِت دوراناً وزنُ 

  النتائج اإلحصائية لألفعال الرباعية:
أكثُر من ) فعٍل. 2300بلغ عدُد األفعال الرباعيِة قرابَة ألفْني وثالِمثئِة ( -1

  %) منها، أفعاٌل جمردة، وما تبّقى أفعاٌل مزيدة.60ستَني باملئة (
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ّردِة ملَْ يرْد َهلا مزيد، وذلك خالفًا ملا  -2 أكثُر من نصِف األفعال الرباعيِة ا
وجدناُه يف األفعاِل الثالثية، وقد ناهزْت هذه األفعاُل الرباعيُة اليت ال مزيَد هلا ألَف 

و: بسمل، تأتأ، ترجم، ثرثر، محلق، حوقل، دندن، شعوذ، طلسم، ) فعٍل، حن1000(
  طنطن، عربد، عسكر، قهقه، خمرق، وسوس.

) جذٍر رباعي، وردْت منها أفعاٌل رباعية 300وباملقابل هناك أكثُر من ثالِمثِئة (
مزيدة، ومل يرْد منها أفعاٌل جمّردة. وقد تفاوَت عدُد املزيدات املستعملة من هذه اجلذور، 
من مزيٍد واحٍد إىل ثالثة مزيدات، فمن أمثلِة املزيِد الواحد: (اْدَهلّم، تعجرف، احبنطأ)، 
ومن أمثلة املزيدْين: (تـََبْذَعَر، اْبَذَعّر)، أما ثالثُة املزيدات فلْم يرْد منها سوى (َحتَْبَجَر، 

  اْحبَـْنَجَر، اَحَبَجّر).
دِة الزمٌة، فقد زادْت نسبُة الالزم على الكثرُة الكاثرُة من األفعال الرباعيِة املزي -3

ّردة، إذ قاربْت نسبُة الالزم منها نسبَة 90تسعَني باملئة ( %)، خالفًا لألفعال الرباعيِة ا
  املتعدي.
  مل يرْد يف العربّية فعٌل رباعٌي جمرٌد أولُه مهزة. -4
ردُة الصحيحُة مثانيَة أضعاِف مثيال -5 ا املعتلِة. بلغِت األفعاُل الرباعيُة ا ِ

  وغالبيُة هذه األفعاِل الصحيحِة من نوِع السامل.
  بلَغ وسطيُّ عدِد األفعاِل الرباعيِة املزيدِة املشتقة من كل جذر فعًال واحداً. -6
%) من األفعال الرباعيِة املزيدِة كان على وزن 60أكثُر من ستَني باملئة ( -7
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  املراجع:
  العربية يف املعجم احلاسويب][إحصاء األفعال  -
  مروان البواب، د. حممد مرايايت، د. حيىي مري علم، د. حممد حسان الطيان  
  1996مكتبة لبنان،   
  [املعجم احلاسويب يف نظام خبري للغة العربية] -

  د. حممد مرايايت، مروان البواب، د. حيىي مري علم، د. حممد حسان الطيان
  1990لكتابة العلمية باللغة العربية، بنغازي، املؤمتر العلمي األول حول ا

  اجلملة)] –[أسلوب معاجلة اللغة العربية يف املعلوماتية (الكلمة  -
  مروان البواب، د. حممد حسان الطيان

أحد فصول كتاب (استخدام اللغة العربية يف املعلوماتية) املنظمة العربية للرتبية 
  1996والثقافة والعلوم، تونس، 

  يب واحلاسوب][التعر  -
  د. حممد مرايايت، د. حممد حسان الطيان، مروان البواب

  1997)، لعام 57)، و(56)، و(55جملة املعلومايت، األعداد: (
  [اللغة العربية واحلاسوب] -
  د. نبيل علي  
  1988دار تعريب للنشر،   
  وقائع حماضرات: -

  1996ندوة التعريب واحلاسوب، دمشق،  •
  1989اسوب، الكويت، مؤمتر الكويت األول للح •
  1989املؤمتر الثاين حول اللغويات احلاسوبية، الكويت،  •
ا،  • املدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا حول تقنية املعلومات وتطبيقا

  1992دمشق،       
  املؤمتر واملعرض العاملي الثالث للحاسوب املتعدد اللغات، َدَرم،  •

      1992  
  1992قنيات املعلوماتية، الدار البيضاء، املؤمتر الثاين للغة العربية والت •


