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ممخص 
تعرض ىذه الورقة تجربة دار حوسبة النص العربي لبناء محمل صرفي 

باستخدام الحاسوب من خالل حوسبة القواعد التي يبنى عمييا التحميل الصرفي، 
. دون الحاجة إلى استخدام المعجم

لقد جرت محاوالت عدة حتى اآلن لتوظيف الحاسوب في خدمة المغة 
العربية، خاصة في مجال الصرف، وقامت شركات حاسوب وأفراد وجامعات ببناء 

محمالت صرفية ودراسات حول الموضوع، وتعتمد البرامج الموجودة حاليًا عمى 
حيث تم إدخال مادة المعاجم كميًا أو جزئيًا لمرجوع إلييا عند تحديد جذر  . المعجم

. الكممة واشتقاقاتيا
" أنساقًا داخميةً "وعممنا ىذا يعتمد عمى نظريتنا أن في المغة العربية ما نسميو 

تحكم تركيب الكممة من حيث توزيع الحروف واستخداميا، وىدفنا أن نصل إلى 
القواعد التي تحكم ىذه األنساق، ثم بناء أسٍس رياضية يمكن حوسبتيا واعتمادىا 

". التحميل الصرفي"لمعالجة 
وقد أمكن وضع قواعد لكل وزن صرفي عمى حدة، بحيث تتم عممية التحميل 

الصرفي دون استشارة المعجم، لكننا لم نجد اضطرادًا لقاعدة معينة يمكن أن 
. تنطبق عمى األوزان الصرفية بشكل عام

ومع وجود القواعد المذكورة لمقيام بالتحميل الصرفي آليًا فإنو ال غنى عن 
تمييز : استشارة المعجم في النياية وذلك ألمرين لم نتمكن من حوسبتيما وىما

العربي من غير العربي، وتحديد المستخدم من غير المستخدم من صيغ تصريف 
. المادة آلياً 

 تعريف المحمل الصرفي 
يقوم عمم الصرف عمـى ىيكميـة الكممـة، وقـد دل تصـرف ىذه الييكمية ذات 
المعنـى الـواحـد، أو المعـانـي القريبة في أمثمة كثيرة، عمى أن الكممـة تبقـى ذات 

أصل واحد ال يتغير ضمن اشتقاقاتيا المختمفة، فعمم أن أصل الكالم المتسق تحت 
نمط واحد من التفكير والطريقة يعود إلى أحرف، تبنى منيا جممة حروف تكون 
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. كممات
والمقصود بالمحمل الصرفي أنو برنامج حاسوب يقوم بعدة وظائف آليًا، 

: لمعرفة تداخل المباني والمعاني، وأبرز ىذه الوظائف
يحمل الكممة إلى الجذر الثالثي أو الرباعي أو الخماسي، مبينًا األصل  -1

. الذي عميو الكممة، ومبينًا الزيادة التي أحدثت في ىذه الكممة
يبين ما زيد عمى الكممة من تأثيرات خارجة عن الكممة نفسيا، وتطرأ  -2

ىذه الزيادة كما ىو معروف في بداية الكممة أو نيايتيا، وتكون أحرفًا 
. عارضة أو ضمائر متصمة

. يبين الوزن الذي عميو الكممة، أمجردة كانت أم مزيدة -3
يتمكن من صياغة أمثمة كثيرة عمى وزن معين من األصل المعروض  -4

. تعميمي، أو صياغة داللية في النص: عميو، وذلك ألمرين
. يرجع الحروف المنقمبة إلى أصوليا، مدركًا مواضع ذلك -5

 فوائد ىذا البرنامج ومجاالتو 
ولتتضح أىمية ىذا البرنامج، نذكر بعض المجاالت المستفادة منو، وىي 

: عمى اختصار كاآلتي
خدمة المعاجم وكتب النحو والصرف - 1

: من حيث األصالة- أ
دور المحمل الصرفي في تقريب ىذه الفائدة أنو يمكننا من فيرسة األلفاظ 

. من النصوص الكثيرة، وفيرسة أوزانيا وأساليبيا، مما يزيد المعاجم غنى وقوة
وىذا يقرب لنا المسائل والدالئل في طرق التأصيل عند المتقدمين، وعند 

المدارس المتبناة في عصورىم، ويقرب لنا المعاجم المتأخرة الخالية من االجتياد 
. إال ضمن ما كتب ممن سبق

: من حيث طرق التأصيل- ب 
ليس من شك أن طرق التأصيل عند المتقدمين في عرض المعمومات، 

والتعميل، تختمف باختالف المدارس المتبناة عندىم أواًل، وبما يمتمكو كل منيم من 
. قدرات التعميل العقمية
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فواضح مثاًل أن التعميالت التي أوردىا سيبويو في كتابو في مبحث أوزان 
نما ىي حس لتقريب المسائل، َقلَّ من يؤتاه،  المغة، ال عالقة ليا بالمادة المغوية، وا 

عجزوا أن يحسنوا إبداعًا كإبداعو، وعولوا - وىم ذوو شأن - لذا تجد المتأخرين 
. في كتبيم عمى حروفو، وَقلَّ من انتقد منيا شيئاً 

والمحمل الصرفي قد يكون حكمًا عمى مثل ىذه التعميالت، إذا أوتي من 
صحيح النصوص ما يبني بو قاعدة وأساسًا يحاكم بو المادة األولى التي بنى 

. عمييا سيبويو أو غيره تعميالً 
: من حيث االختالفات- جـ

وجدنا أن تحميل الكممات وبيان األصول، وكيفية فمسفتيا قد اختمفت عندىم، 
 ،فوضع اليمزة في حروف العمة عند الخميل بن أحمد لم يرق آلخرين، ففصموىا

ووضع األلف في باب األلف أحيانًا عند ابن فارس لم ُيرض، بل جعل في حرفي 
عالليا (الواو والياء) . وىكذا.. عمى ما قدر من انقالبيا وا 

ثم وجدنا أن أوزان الكممات في المعاجم وكتب النحو والصرف قد اختمف في 
قسم كبير منيا، الختالفيم في أصول ىذا العمم، والسبب الذي من أجمو يحكم فيو 

 وأصل ىذا العمم اجتيادي، ال عالقة لو بأصل ،عمى أصالة الحرف أو زيادتو
المغة إال ما ألجأنا إليو التبويب والترتيب ومعرفة بعض الصيغ التي ليا استخدام 

. نحوي
فوضع ليذا كمو منطق من االجتياد لترتيب الكممات والمواد، وأكثر قواعد 

 إذ القواعد التي وضعوا تختمف باختالف في ،ىذا المنطق كان شكميًا، وقمبيًا أحياناً 
التطبيق، أو اختالف في القواعد نفسيا، أو اختالف بين القاعدة ومن لم تكن عنده 

لكنيا في النياية تنصب لمعرفة األصل والزائد من الحروف ... بعض ىذه القواعد
االشتقاق، عدم النظير، كثرة زيادة الحرف في ذلك الموضع ): في ثالثة أمور
. (المخصوص

إذ أصل فمسفة األوزان قام عمى أن أصل الكممة ثالثة أحرف ما لم يعرض 
 فما زاد عمى الثالثة ،ليا عارض يمنع، وفكرة الثالثة جاءت من الغالب في الكالم

األحرف ينظر فيو، فإن حذف في اشتقاقاتو، عمم بزيادتو، فإن لم تكن لو اشتقاقات 
 ىذا وكان الحرف الزائد عمى الثالثة مما يزاد في العادة، وعممت زيادتو ،يعمم منيا

. في كممات كثيرة مبنية عمى القاعدة األولى، حكم عمييا بالزيادة
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وكذا تصرفوا في الكممات التي فييا أكثر من لغة، في إحداىا يظير الزائد، 
وفي األخرى يظير في موضع األصل، فحمموا ىذا عمى الزائد، وأخرجوه من 

 وكذا حكموا في الكممات التي إن حكموا عمى بعض أحرفيا ،ظاىره إلى أنو زائد
ن حكموا عمى ىذه األحرف بالزيادة كان  باألصالة، لم يكن ليذه الكممات نظير، وا 

وىكذا في سمسمة من ... ليا نظير، فيحممون األوزان عمى ما كان ليا نظير
. المنطق الصرفي الذي وضع لحل مشكمة الترتيب والتبويب

ومن الطبيعي أن يكون بين المنظرين خالف، ال سيما أن ىذه القواعد 
ال تعتمد عمى كثرة الشواىد، واألدلة الحسية، : موضوعة وغير منظورة، أي
. اعتمادىا عمى البرىنة العقمية

لذا وجدنا أن الخالف الواقع بينيم أدى إلى اختالف حكم المادة بين كثير 
 ووجود المدارس ، وبين المعاجم وكتب النحو من جية أخرى،من المعاجم من جية

. المختمفة آنذاك لو دور آخر أيضًا في زيادة الخالف
وىناك نماذج كثيرة من الخالف بين المغويين والنحويين في زيادة النون 

تظير مثاًل أن ما حكم بزيادتو ... وأصالتيا من الكممة الرباعية أو الخماسية
سيبويو، حكم بأصالتو في موضع آخر من كتابو، وما حكم بأصالتو، حكم 

 وما حكم سيبويو بزيادتو حكم الصاغاني ،الصاغاني والفارابي وغيرىما بزيادتو
 وما حكم سيبويو والصاغاني وابن عصفور ،والفيروزآبادي وغيرىما بأصالتو

إلى كثير من األحكام المختمفة ... وغيرىم بأصالتو، حكم الفارابي والفيومي بزيادتو
. بينيم

فمثل ىذه الخالفات يجعمنا المحمل الصرفي في حل منيا، إذ إنو يقضي 
. عمييا بالتزام القاعدة والترتيب الواحد، دون أن يكون ىناك تناقض في مواقفو

ويمكن لو أن يدخل عمى الكممة كيفما كانت وعدت عندىم، فاختالفيم في 
تعيين زائد أو أصل ال يعيقو عن أداء عممو واستخراج الفائدة التي من أجميا 

. استحدث
مجال الموسوعات - 2

وجود المحمل الصرفي عامل ميم في إنتاج كثير من تطمعات العاممين نحو 
الموسوعات، ألنو بسيولة يمكن أن يرتب أجزاء عشرات اآلالف من الصفحات 

. ضمن الفائدة الموجية فيو
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: ولنضرب عمى ىذا مثااًل بموسوعة الحديث النبوي الشريف
لو أردنا أن نعمل في ىذا المجال يدويًا لكمفنا من العمل عشرات من : نقول

المعجم المفيرس ” قدم (ونسنك)السنوات، فيذا فريق من المستشرقين يتزعميم 
لتسعة كتب فقط، ىي الكتب الستة، وسنن الدارمي، وموطأ ” أللفاظ الحديث النبوي

مالك، ومسند أحمد، عكف المستشرقون في صناعتو أكثر من نصف قرن، بدأه 
وصدر  (م1922)أو قبميا، وعزم عمى وضعو سنة  (م1916)فكرة سنة  (ونسنك)

فأكمل الفريق العمل  (م1939)ووافتو المنية سنة  (م1936)المجمد األول منو سنة 
. (م1987)سنة - وىو األخير - بين انقطاع واتصال حتى صدر المجمد الثامن 

وقد كمف ىذا العمل الجيد والوقت مع توفر اإلمكانات المادية والعممية لو، 
إذ ساعدت عمى عممو ودعمو المجامع العممية البريطانية، والدنمركية، والسويدية، 

. واليولندية، واليونسكو وغيرىا
ومع ىذا كمو، ومع توفر كل ما يمزم لم يستطع الفريق النجاح في ىذا 

... المشروع أكثر من ستين بالمئة، فقد وقع في عمميم سقط وخمل واضطراب
وبقي ىذا المعجم إلى اآلن يحتل الصدارة لم ينازعو في عالم المطبوعات 

عمل أفضل منو أو مثمو، فكيف يكون الحال مع وجود ىذا المحمل الصرفي؟ فإنو 
وفي ... سيوفر موسوعة حديثية ضخمة لكل ما ورد، وما طبع في عمم الحديث

. وقت قصير جداً 
في موسوعات كثيرة " برنامج التحميل الصرفي"إذن يمكن لنا أن نستفيد من 

. عمى ىذا النمط، وبذا نوفر عمى أنفسنا أوقاتًا كثيرة من العمل والجيد المتواصمين
مجال الفيرسة في غير الموسوعات - 3

من المعموم أن كثيرًا من الكتب والدراسات ال يصمح أكثر ما يكون إال 
بخدمتو بفيارس فنية تغنيو من حيث القيمة العممية، ويتضح ىذا في كتب الشعر، 

والحديث، والكتب العممية التي يذكر فييا كثير من المصطمحات، ومتون النثر 
... التراثية من خطب ونحوىا

 
مجال استرجاع المعمومات المترابطة المعاني من كتب التراث - 4

ىناك كثير من الكتب الضخمة في الخزانة العربية اإلسالمية، وىي مميئة 



 62 

بالمعمومات التي قد ال تكون مفيرسة، ولم يتم فيرستيا، ويدخل في ىذا كتب 
األدب، والتفسير، وشروح الحديث، والفقو، والتاريخ، والتراجم، والطب، والفمك، 

... والعموم األخرى
، استطعنا أن نستدعي المعمومة (الحاسوب)فإذا كان شيء منيا مخزنًا في 

التي نريد بذكر ما يمكن أو يحتمل أن يكون فييا من الكممات، وال شك أن 
المحمل ) فيذا البرنامج ،الكممات كثيرة االشتقاق، لذا قد تتغير بتغير الجمل

 سيساعدنا في الوصول إلى الكممة وما تحتمل من اشتقاقات، ومن ثم ،(الصرفي
ويقاس عمى ىذا األمر الجزئي ما يتصل من .. نصل إلى المراد في ذاك الكتاب

. أمور كمية وعظيمة
مجال التعميم - 5

 قد غزا دور التعميم العميا والدنيا، فدخل المدارس ،(الحاسوب)نحن نرى أن 
بشتى أنواعيا، ودخل الجامعات والكميات والمؤسسات بشتى اتجاىاتيا، وصار 
جزءًا ميمًا في عممية التعمم، ومن ذلك أنو يعرض توضيح المشتقات والمزيدات 

فكثرة تردد ... عمى البرنامج لموصول إلى األصول، وأوزان الكممات المعروضة
يزيد الطالب فيمًا لممادة، ال  (الحاسوب)األمثمة وتوضيحيا وبيانيا عن طريق 

كما يساعد الطالب أيضًا .. سيما أنيا المادة التي ينبني عمييا عمم الصرف كمو
عمى التمرين عمى بابي اإلعالل واإلبدال، المذين يجد الطالب فييما صعوبة 

فيذا البرنامج يساعد الطالب عمى .. كبيرة، بل ال يكاد يتقنيما كثير من األساتذة
معرفة أصل األحرف المنقمبة وأوزانيا، ومن ثم يتبين األسباب التي من أجميا 

. حولت ىذه األحرف عن طبيعتيا
مجال مشاريع وبرامج الحاسوب التي تقوم عمى المحمل الصرفي - 6

 مفتاحًا لكثير من المشاريع التي ال يمكن أن ،(المحمل الصرفي)يعد برنامج 
، تحيا من دون التحميل، ألنو أصل في بنائيا، أو ألن لو دورًا جزئيًا فييا

: واستقصاء ذلك يطول، نقتصر فيو عمى ما يمي
 
: برنامج ضبط النص وتشكيمو- أ

فال يمكن الوصول إلى كثير من قواعد ضبط النص، ال سيما ما يتعمق منيا 
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بعمم الصرف المتصل مباشرة بالنحو، دون التحميل الصرفي الذي سيزودنا بكيفية  
معالجة بعض األفعال، وعمل بعض المشتقات، والزيادات العاممة وغير العاممة 

مما يعين في ضبط الكممة أو ما يحيط بيا من كممات في ... المتعمقة بالكممة
. السياق

: برنامج ترجمة النصوص- ب
التحميل الصرفي، : برأينا ال بد من وجود ثالثة أركان لقيام مترجم آلي ىي

والتحميل النحوي، والتحميل الداللي، ووجود ىذه األركان بيذا الترتيب العتماد كل 
. منيا عمى ما سبقو، وتحديد المعنى المراد من الكممة المجردة

برنامج التحميل )فبما سبق يتبين لنا أن الترجمة اآللية تقترب خطوة إذا تيسر 
.  بشكل جيد، ألن الركن األول، يكون قد وجد،(الصرفي
برنامج المصحح اإلمالئي - جـ

إذ يخطئ كثيرون في صياغة بعض األفعال إذا زيد عمييا بعض الزيادات 
المعروفة، خاصة إذا كان في الكممة حرف عمة أو ىمزة، فإن صياغتيا بإثبات 
الزوائد في أوليا أو آخرىا أو وسطيا قد يوقع بالخطأ، ال سيما إذا كانت الكممة 

. غير مألوفة
كما يخطئ آخرون في تحديد عين الفعل المضارع والمو إذا كانتا حرفي 

. عمة، أو إحداىما، فقد يقمبون حرفًا بآخر
. كما قد يخطئ جمع في كممات غير قميمة من بابي اإلبدال واإلعالل

ففي ىذا وغيره يمكن لبرنامج التحميل الصرفي أن يكشف عن الخطأ، 
. ويساعد في نجاح برنامج المصحح اإلمالئي، ويكون رافدًا لو

: مجال المسح الضوئي لمحروف والتعرف اآللي عمييا- د
نحن نعمم منذ فترة من الزمن أن بعض العاممين في مجال الحاسوب حاولوا 

أن ينشئوا برنامجًا إلدخال المعمومات إلى جياز الحاسوب عن طريق المسح 
إال أن المساعي إلى ... (الصف)الضوئي، ال اإلدخال عن طريق لوحة المفاتيح 

. اآلن لم تنجح إلى درجة مرضية، وحددت أسباب ذلك في نقاط عدة
وكان من ذلك أن الحاسوب قد ال يتعرف عمى بعض أحرف الكممة تمامًا، 
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نما يتعرف إلييا عمى التشابو   فقد تتحرف وقد تتصحف لتشابو أشكال ،(التوىم)وا 
 ومن ثم فقد تختمف الصيغ عنده وتتحول إلى صيغ ،الحروف، من حرف إلى آخر

. أخرى
ومن ىنا نجد أىمية لبرنامج التحميل الصرفي، إذ يساعد الحاسوب عمى 

القراءة الصحيحة لمكممة من خالل التأكد بأن ىذه الكممة التي قرأىا تخضع لقواعد 
ال  التحميل الصرفي، أو ال تخضع، فإن خضعت فالكممة أقرب إلى الصحة، وا 

. تحول إلى احتمال آخر في تكوين حروف الكممة يكون أصوب في القراءة
منيجنا في بناء المحمل الصرفي 

إن أول خطوة في ىذا العمل ىي تحميل بنية الكممة بتفصيميا آليًا إلى 
مقاطع، ثم إمرار ىذه المقاطع عمى قواعد حاسوبية تحوليا إلى معادالت رياضية 
من خالليا يمكن لمحاسوب أن يتعرف عمى جميع الزوائد في أول الكممة ووسطيا 
ونيايتيا، ويمكن لو أن يتعرف عمى األوزان، ويمكن لو أن يحمل األحرف مبينًا ما 

. انقمب من حرف آخر ضمن عمل معينة
وقد واجيتنا المشكالت المتوقعة التي قد تقف أمام ىذا البرنامج، كوضع 

عالل الحروف، والزيادات  اليمزة، وعالمات اإلعراب، وشذوذ التصريف، وا 
 لكن تم تجاوز ىذه المشكالت بوساطة ،وغيرىا... الطارئة، وتداخل األوزان

: مجموعة القواعد التي تم بناؤىا حاسوبيًا إلتمام ىذا العمل وىي كما يمي
قواعد أوزان المغة العربية - 1

وقد تم بناؤىا من خالل دراسة كل وزن عمى حدة، والكممات التي تنتمي 
 ثم بناء قاعدة ،إليو، وما يدخل عمييا من تأثيرات خارجية، وأثر كل مؤثر خارجي

(Rule)  أو مجموعة قواعد ليذا الوزن، وبعد ذلك تحويل ىذه القاعدة إلى صيغة
. رياضية يمكن لمحاسوب التعامل معيا

قواعد تحميل السياق - 2
وىذا جزء من التحميل الداللي لمنص، وقد برزت الحاجة ليذه القواعد نتيجة 

. المبس الذي قد يعرض لمتمييز بين االسم والفعل مثالً 
قوائم الشذوذ - 3

. وقد جرى حصر ما شذ لجميع األوزان العربية باالستعانة بالمعاجم المتوفرة
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قواعد معرفة مواضع اإلعالل واإلبدال في الكممات  - 5
وجاءت ىذه كنتيجة لبناء قواعد األوزان لكننا فصمناىا في بند مستقل 

. ألىميتيا
أما بالنسبة الختالف النحويين والمغويين في األوزان وما سبق من ذكر  - 6

ليذه اإلشكاالت، فقد وافقت قواعدنا آراء بعضيم، وىي في اعتقادنا أنظميا وأدقيا 
. لموافقتيا النسق القاعدة في المحمل الصرفي

وقد قمنا ببناء نظام خبير يحتوي ىذه القواعد كميا، إضافة إلى قوائم تشمل 
 وذلك لتجاوز بطء ،++Cاألدوات والحروف وقوائم الكممات الشاذة باستخدام لغة 

. LISPاستخدام لغات الذكاء االصطناعي مثل 
تطوير ىذا البرنامج 

يمكن تطوير ىذا البرنامج لمتيسير عمى الباحثين، وال سيما العاممين في 
مجال كتب التراث، أو الرسائل العممية، أو الكتب التي يعتني أصحابيا ببناء 

: الفيارس وتقديم المعمومات وذلك من خالل ما يمي
الفيرسة التمقائية لألعالم المذكورين في الكتاب، دون أي تدخل من . أ

المدخل بالترميز ليا، بل يكفي أن يطمب األعالم من خالل ىذا البرنامج، فيتعرف 
عمييا ويخرجيا من الكتاب، ويفيرسيا تمقائيًا حسب ورودىا، دون أن يرجعيا إلى 

. األصل الصرفي
وكذا يمكن فيرسة البمدان فيرسة تمقائية، مع إمكانية التفرقة بين البمد . ب

: وما قد يستخدم في معنى آخر، معتمدًا في ىذا عمى السياق في نسبة كبيرة، أي
. التفريق بين مدلوالت الكممات من خالل عدد من القواعد

الفيرسة التمقائية لجميع الشعر الوارد في الكتاب من بداية البيت أو . جـ
. قافيتو، وفرزىا مرتبة عمى األحرف اليجائية من أي الجيتين أردت

استخالص اآليات المذكورة في الكتاب، وفيرستيا تمقائيًا عمى حسب . د
السور واآليات من السورة، دون أن يستدل عمييا بأن تبحث لو عنيا، أو تعرفو 

. بيا
وكذا وبنسبة كبيرة جدًا من النجاح فيرسة األحاديث الواردة في الكتاب . ىـ

. مستداًل عمييا من السياق، وذلك تمقائيا


