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؛ وذلك من خالل اسرتجاع ة العربية هو التعامل معها آلياإّن اهلدف من رقمنة مدّونات الّلغ  

وسنبّني يف حبثنا هذا، كيفية التعامل مع املدّونات الّلغوية . املفردات واملعلومات والتنقيب يف البيانات

كتاب اجلامع ملفردات األدوية   ،معجم لسان العرب البن منظورآليا، واليت اخرتنا منها الرتاثية الّرقمية 

هذه ولكن كيف يتم توصيف املفردات الواردة يف  .معجم اإلبل لألصمعيو  ،واألغذية البن بيطار

 ملدّونات الرتاثية للحاسوب؟ وهل تسمح لنا لغة الربجمة باسرتجاع كل املفردات مهما كان شكلها أوا

  ؟املدّونات غري مضبوطة بنيتها؟ وماهي اللوغاريتمات املناسبة لالسرتجاع اآليل يف حال كانت رقمنة

وألجل اإلجابة عن هذه اإلشكاالت، أنشأنا خوارزميات تتضمن توصيفا دقيقا للمفردة، من 

ملفردات لتتحّقق القراءة جلميع ا واصق الّيت حيتمل أن تلتصق �ا؛حيث حروفها وحركا�ا، وكذا للّ 

  .والرتاكيب املراد اسرتجاعها آليا من قاعدة البيانات

وننتهي من خالل االسرتجاع اآليل لبعض الصيغ واملفردات، من مناذج من املدّونات الّلغوية  

الرتاثية إىل وجوب إعادة النظر يف رقمنة هذه املدّونات؛ ألجل التعامل معها بلغات الربجمة دون 

  .إشكاالت

 . غوية رقمية، لغة برجمة، اسرتجاع آيللمدّونة : تيحالكلمات المفا

                                                           
  رادية حجبار radiahadjebar@gmail.com  
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Abstract :  
The aim of digitizing Arabic language corpuses is to deal with them 

automatically, as well as to accomplish the historical Arabic lexicon project, 
by retrieving vocabulary information and data mining. In this research, we 
will show how to deal with the digital linguistic heritage corpuses 
automatically, from which we chose the dictionary of « IBIL » of El-
Asma’i , the book of «the collection of the vocabulary of medicines and 
food» of Ibn Baytar, and the dictionary of the « Arabic tongue » by Ibn 
Mandhour. But how are these vocabulary words contained in the heritage 
corpuses described in the computer? Does the programming language allow 
us to retrieve all vocabulary, regardless the shape or structure? What are the 
appropriate logarithms for automatic retrieval if the digitization of corpus is 
not accurate or inaccurate? 

In order to answer these problems, we have created algorithms and 
instructions that include an accurate description of the single word in terms 
of its consonants and vowels, as well as the affixation that are likely to stick 
to them; so that the reading of all the vocabulary and structures to be 
retrieved automatically from the database is achieved. We conclude through 
the automatic retrieval of some formulas and vocabulary, from examples of 
linguistic heritage corpuses to the need to review the digitization of these 
corpuses in order to deal with them in programming languages without 
problems. 

Keywords :digital linguistic corpus , programming language, 
automatic retrieval, 

  
 

  :مقّدمة  

اريع ختدم إّن اهلدف من رقمنة مدّونات الّلغة العربية هو التعامل معها آليا؛ إلجناز مش

املعجم التارخيي لّلغة العربية؛ وذلك من خالل اسرتجاع املفردات اللغة العربية، مثل إجناز 

نات الّلغوية الرتاثية وسنبّني يف حبثنا هذا، كيفية التعامل مع املدوّ  .واملعلومات والتنقيب يف البيانات

كتاب اجلامع ملفردات األدوية و  ،معجم لسان العرب البن منظور واليت اخرتنا منها ،الرّقمية آليا

؛ ألجل اسرتجاع املفردات اليت تدّل على احلرفة من معجم اإلبل لألصمعي، و واألغذية البن بيطار

جلامع ملفردات األدوية واألغذية، معجم لسان العرب، واملفردات اليت تدل على املرض من كتاب ا

ولكن كيف يتم توصيف هذه  واملفردات اليت تدّل على الّصفات من معجم اإلبل لألصمعي،
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املفردات الواردة يف املدّونات الرتاثية للحاسوب؟ وهل تسمح لنا لغة الربجمة باسرتجاع كل املفردات 

ة لالسرتجاع اآليل يف حال كانت رقمنة مهما كان شكلها أو بنيتها؟ وماهي اللوغاريتمات املناسب

  املدّونات غري مضبوطة وغري دقيقة؟

وقبل اإلجابة عن هذه التساؤالت، ال بأس أن نقّدم مفاهيم املصطلحات ذات العالقة 

  .باملوضوع

هي جمموعة ضخمة من النصوص الّلغوية، ّمت مجعها من مصادر  :المدّونة الّلغوية -1

جمموعة معيّنة من النصوص املكتوبة أو املقولة، أو جمموعة من "ي أ�ا ويذكر رشاد احلمزاو  خمتلفة

، 1"املراجع املختارة، تؤخذ سندا أسس لوضع لغة ما أو معجم أو مؤلف يف موضوع من املواضيع

الوورد أو بصيغة  ) (wordوتنسيق هذه النصوص وختزينها يف احلاسوب سواء أكانت بصيغة 

)pdf (غالهلا لالستشهاد، أو لتدريب برجميات حوسبة اللغة، واألسهل اليب دي أف إلتاحة است

يف التناول واالستخدام هي ملفات الوورد؛ أل�ا متّكننا من أخذ املعلومات كما نريدها، وتوفّر 

، ومتّثل هذه خاصية تنسيقها و�يئتها لبيئة احلوسبة، وهذه التهيئة للمادة الّلغوية هي الرقمنة

احلوسبة، وال حوسبة ألي مادة لغوية دون وجود مصادر أو مدّونات رقمية األخرية أوىل خطوات 

  .متاحة أو مهيأة للحوسبة

مصطلحي  قدمي مفهوميستوجب ت ،مصطلح املعاجلة مفهومإّن : المعالجة اآللية -2

لغة أّوال، فالربنامج هو جمموعة متتالية من اجلمل وظيفتها أداء مهمة، أّما  الربنامج وكذا لغة الربجمة

كتابة أي و . 2الربجمة فهي بعض القوانني والرموز والكلمات اخلاصة اليت تستعمل لكتابة الربنامج

برنامج يسبقه فهم اإلشكال أّوال، ومعرفة كيفية حتويل العمليات الفكرية إىل قوانني، وبعدها اتّباع 

 .أو الربنامج) code(اخلطوات الالزمة يف كتابة ال

  :برنامج كما يليكتابة أي   3وتكون خطوات

  .أو معطيات) input(إعطاء مدخالت -

  .ومعادالت للمعاجلة) process(إعطاء قوانني  -

أي النتائج احملّصل عليها وإظهارها ) output(إعطاء أمر اإلعالن عن املخرجات  -

  . على الشاشة
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من  والرتاكيب ،أو االسرتجاع اآليل للمفردات تعرفإّن ال: لغات البرمجة وأصنافها -3

واليت  النصوص الرقمية يكون باعتماد واحدة من لغات الربجمة أو الّلغات احلاسوبّية املختلفة

  :4تنقسم إىل ثالثة أصناف

لغات برجمّية ختّول للمستعمل صناعة برامج احلاسوب، تطبيقات اجلوال، مواقع  - أ

ايثون ، ب)++c++ (، سي )java(ومنّثل بلغة جافا ... إلكرتونّية وأنظمة تشغيل 

)python(،...  

لغات االستعالم اليت تسمح باسرتجاع املعطيات ومعاجلتها من نظم حاسوبّية حتتوي  -ب

  .SPARQLولغة  QUERYولغة  SQLعلى بيانات، ومنّثل هلا بلغة 

 HTMLلغات واصفة تسمح بوصف احملتوى الرّقمي وفق قواعد حمددة وأشهرها  - ج

املعلومات بطريقة موّحدة مهما اختلفت أنظمة  الذي اخرتع لتسهيل نقل وتبادل XMLو 

التشغيل، وقد تطورت هذه الّلغات الواصفة بشكل مذهل يف العقد األخري، مستفيدة من املنطق 

  .OWLو RDFsو  RDFالوصفي والذكاء االصطناعي وأشهرها 

أو  ،يكون اسرتجاع املفردات والرتاكيب آليا من املدّونات الرّقمية بتوصيفها للحاسوب  

كما  ،بتبيني الّلواصق الّيت تضاف إىل اجلذر، والّتغيريات الّيت تكون على مستوى بعض احلركات

أّن هذا االسرتجاع يكون من املدّونات الرّقمّية فقط؛ مبعىن أن تكون مكتوبة على حمّرر الّنصوص 

يب دي ف  ؛ ألنّه ال يستطيع أي برنامج، تشفري املدّونة اليت تكون على شكل)word(الوورد 

)pdf ( أو اليت ّمت مسحها ضوئيا، وإمنا جيب أن تكون مكتوبة على الوورد)word ( واليت حتّول

حىت ) txt(أي ذات امتداد ) bloc- notes(إىل نسخة ثانّية مكتوبة على utf8)5 (بنمط 

  . يتمكن مرتجم الربنامج من تشفريها، وهي متّثل قاعدة البيانات

ّية بتشكيل فرق خاصة، تقوم برقمنة املدّونات الّلغويّة العربّية اليت ولقد بدأت البلدان العرب

وإجناز  ،ُدّونت يف خمتلف العصور، واليت تنتمي إىل خمتلف االختصاصات؛ ألجل استغالهلا آليا

مشروع الذخرية الّلغويّة العربّية، الذي تشرف عليه اهليأة العليا التابعة جلامعة الّدول العربّية، وكذا 

 . وع املعجم التارخيي للغة العربّية، الذي بدأت الّدول العربّية بإجنازهمشر 

  :معجم لسان العرب البن منظورمدّونة التعامل اآللي مع  -1
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أليب الفضل مجال  6نتعامل آليا يف حبثنا هذا مع املدّونة الّلغوية الرّقمية، لسان العرب  

تخراج أو اسرتجاع الصيغة الّصرفية ِفعالة وذلك باس) ه711ت(الّدين حممد بن مكرم بن منظور 

اليت حتمل داللة احلرفة، ونشري إىل أّن معجم لسان العرب ميّثل املدّونة الرقمية الوحيدة اليت وجدنا 

فيها رقمنة مضبوطة ودقيقة، إذ تتوّفر على احلركات أو التشكيل، كما جند فيها غياب عالمات 

  . الوقف

ية املستخدمة، ألجل االسرتجاع اآليل من قاعدة البيانات ونبّني يف ما يلي اخلوارزم  

).txt املوجودة على سطح املكتب، واليت تتوفر على ربط التعليمات مبكتبة ) لسان العرب

   codecs(7(وكذلك مكتبة خاصة بقراءة كل الّلغات ) re(الّنصوص 

import codecs 
import re 
file = 

codecs.open("C:/Users/Client/Desktop/لسانالعرب.txt", 
"r",encoding= "utf-8") 

fileSave = 
codecs.open("D:/newfileSave.txt","w",encoding= "utf-8") 

com= re.compile ( r" \w   ِ◌ \w \ ا  \w \ ة  ") 
for ligne in file: 
  tab = com.findall(ligne) 
  for mot in tab: 
    print (mot) 
    fileSave.write(mot+" ") 
fileSave.close() 

 

ِفعالة، الذي  أو الصيغة الصرفّية لقالبلونشري إىل أن هذه اخلوارزمّية متّثل القراءة اآللّية  

تأيت عليه داللة احلرفة، من املدّونة الرّقمية لسان العرب البن منظور، كما هو وارد يف التعليمة اليت 

  : جاءت يف الّسطر الّسابع من اخلوارزمّية وهي

 com= re.compile( r" \w {2} ا\ wة ")  
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حرفان مث ألف مث حرف مث تاء، لتظهر : واليت يكون شكلها أو بنية الصيغة الصرفية ِفعالة 

  ).fileSave(نتائج البحث على الّشاشة وكذلك يف ملف خاص للتخزين 

سان من مدّونة ل) على وزن ِفعالة(حتّصلنا عند اسرتجاع املفردات اليت تدّل على احلرفة 

مفردة  )63(على ثالث وستني  العرب من باب األلف، عند إضافة الكسرة للفاء يف التعليمة

  :كما تبّني هذه الصورة  ،فقط

  
 صورة لنتائج االسرتجاع اآليل لصيغة ِفعالة من معجم لسان العرب: 1شكل       

 إضافة دونمن معجم لسان العرب، لصيغة ِفعالة، ونتحصل يف نتائج االسرتجاع اآليل 

منها ما وردت بكسر الفاء، ومنها ما وردت بفتح ، مفردة 225على  ،يف التعليمة الكسرة حركة

  :وهذه أمثلة من نتائج البحثالفاء أو ضّمها، 

  ...صناعة، قراءة، إشارة، عبارة، قيامة، رواية، والية: مثل مفردات وردت بكسر الفاء -

سالمة، مجاعة، ثالثة، كرامة، داللة، دناءة، صحابة، : مثل مفردات مفتوحة الفاء -

  ...حمالة، مقالة، خمافة
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  ... أسامة، ساللة: مثل مفردات مضمومة الفاء -

إّن ترك "وحنن نعلم أّن احلركات يف الّلغة العربّية متّكننا من متييز صيغة عن أخرى، و

ورة حمتومة، بل رمبا كان العكس هو الّشكل يف الّلغة العربّية ليس أصال من أصوهلا، وال ضر 

إىل ظهور صيغ  ترك الشكل يف املدّونات الرقمية أدىو  8"الّصحيح، كما ينطق بذلك اخلط العريب

وهذا ما تبّينه هذه الصورة . يف نتائج التعرف اآليل لكن حبركات خمتلفة ،حتمل نفس الّشكل

  :التوضيحية لنتائج االسرتجاع اآليل

  
 ج االسرتجاع اآليل لصيغة ِفعالة دون إضافة احلركاتصورة لنتائ: 2شكل 

 ،رّقمية لسان العربمن املدّونة ال، االسرتجاع اآليل للصيغة الصرفية ِفعالة قرتح بأن يكونون

أّوال بإضافة حركة الكسرة يف التعليمة، وحنتفظ بالنتائج املتحّصل عليها، وبعدها تغيري التعليمة 

أن تظهر يف النتائج املفردات اليت جاءت على القالب ِفعالة،  حبذف حركة الكسرة منها؛ ألجل

خنتار املفردات اليت جاءت  دون تشكيل أو دون حركات، لنقوم بعد ذلك بتصفية النتائج؛ أي

  .بالكسر فقط
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ومرّد هذا اإلشكال هو أخطاء يف الرقمنة؛ أي عدم وجود احلركات يف كّل مفردات 

لة، وبعضها جاءت غري مشّكلة، كما أّن من خصائص لغة إذ إّن بعضها جاءت مشكّ  ،املدّونة

  . الربجمة أن تسرتجع متاما ما ورد يف التعليمات ال غري

  :بيطارالالتعامل اآللي مع كتاب الجامع لمفردات األدوية واألغذية البن  -2

دين أيب اجلامع ملفردات األدوية واألغذية، لضياء الاملدّونة الرتاثية إّن التعامل اآليل مع   

باسرتجاع  يكونيف هذا البحث  ،9حممد عبد اهللا بن أمحد األندلسي املالقي املعروف بابن البيطار

  ). فُعال( املفردات اليت تدّل على مرض، واليت يأيت أغلبها على صيغة 

على مدّونة ابن بيطار، ولكن من أجل اسرتجاع الصيغة السابقة وبتطبيق اخلوارزمية 

  : ّري التعليمة لتصبح كما يليعال، نغالصرفية فُ 

com= re.compile( r” \w {2} ا\ w ”) 

مفردة جاءت على القالب فُعال، ومبا أنّه ال وجود  7571ونتحّصل يف النتائج على  

  :للحركات يف املدّونة الرّقمية، تظهر

  كراث، غراب، رعاف، ذباب، زجاج، مساق، هوام، سعال: كلمات مضمومة الفاء  -

  ...، حناس، غبارخناق، صداع

بيان، دواء، هالك، نبات، سذاب، حصاة، عباس، بياض، : فاءكلمات مفتوحة ال  -

  ...رصاص، طعام، هواء، وباء، هلاة، سواد، غزال، محام مذاق

كتاب، ديار، لسان، جبال، قالع، مياه، ثياب، دماغ،   :كلمات جاءت بكسر الفاء  -

  ... طحال إجاص، غشاء، مجاع، عراق، طالء

   :ح الصورة املوالية هذه النتائج املتحّصل عليهاوتوضّ 
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  .فُعال من مدّونة ابن البيطار صورة لنتائج االسرتجاع اآليل لصيغة: 3شكل     

  

ورود بعض املفردات اليت جاءت على النمط الصريف فُعال مّتصلة بلواصق نشري إىل أّن و 

  :هذا الشكلإىل التعليمة نغّري جعلنا ) كاأللف والالم، وعالمات الوقف املختلفة(

com= re.compile(r " \w {2} ا\ w  " ) 

واء يف بدايتها أو الصيغة الصرفية ُفعال مهما التصق �ا، س ويعين هذا أنّه سيتم اسرتجاع

وهذه صورة من نتائج االسرتجاع  مفردة، 61421نتائج القراءة أو االسرتجاع  لتكون�ايتها، 

  :اآليل
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  .ُفعال املتصلة بلواصق جاع اآليل لصيغةصورة لالسرت : 4شكل    

  

ونالحظ من خالل هذه الصورة ورود مفردات جاءت على صيغة فُعال، إضافة إىل  

: كلمات تشبه صيغة ُفعال شكال فقط، وإمنا ال تدّل على املرض، وأخرى أنصاف كلمات؛ مثل

يرجع إىل افتقار املدّونة وهذا ... وقال يقال، أراد، مباء، وكان، وراء، شراب، تعان، االس، يالن

  .الرقمية للحركات

ونفّسر النتائج اليت توّصلنا إليها من خالل االسرتجاع اآليل لصيغة ُفعال من املدّونة   

يف  )اإلعجام(ضبط احلركي ال خلو الكلمات منبيطار، إىل أخطاء يف الرقمنة؛ كالالرقمية البن 

فتقر إىل الكفاءة املعرفية؛ إذ يتعرف على الكلمات وإىل خصائص لغة الربجمة، فالربنامج ي املدّونة
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داخل النص، من خالل الفراغات املوجودة بينها، كما أنّه يظهر يف النتائج ما هو مطابق متاما ملا 

كّل قراءة آلية، والذي يتطلب جهدا   بعد ما جيعلنا نقوم بتصفية النتائجوارد يف التعليمات، وهذا 

القارئ مدى اإلحباط الذي يصاب به الباحث، حني ظهور تلك  وليتخّيل معي، ا كبريينووقت

صوص تلقائيا الربجمة اآللّية لتشكيل النّ  ورغم توفر. فيتها يدوياالّنتائج اليت ُجتربه على إعادة تص

التشكيل اليدوي  إّال أنّ  )يف تشكيل الّنصوص املراد إعرا�ا آلياالذي يعتمد  مثل برنامج مشكال(

 .أثناء الرقمنة هو احلل الوحيد هلذا اإلشكالمن خالل لوحة املفاتيح  إضافة احلركات أو

  : التعامل اآللي مع معجم اإلبل لألصمعي -3

لألصمعي أبو  10اخرتنا مدّونة لغويّة تراثية أخرى للتعامل معها آليا، وهي كتاب اإلبل

أو الصيغ ألجل استخراج املفردات ) ه216ت (سعيد عبد امللك بن قريب بن علي بن أصمع 

  .اليت تدّل الصفات، واليت تأيت أغلبها على وزن فعيل

مع تغيري على مستوى  ،وتتحقق القراءة اآللية للصيغة الصرفية فعيل باخلوارزمية نفسها

  :التعليمة اليت تصبح �ذا الشكل

com= re.compile( r” \w {2} ي\ w ”) 

مفردة، كما هو مبّني يف  337ونتحصل من القراءة اآللية لصيغة فعيل دون لواصق على 

  : هذه الصورة التالية
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  .فعيل من مدّونة معجم اإلبل لألصمعي صورة لالسرتجاع اآليل لصيغة: 5شكل 

ونظرا لورود بعض املفردات اليت جاءت على صيغة فعيل ملتصقة بلواصق، حنقق إمكانية 

  :قراء�ا بتغيري التعليمة كما يلي

com= re.compile( r” \w {2} ي\ w”) 

  :مفردة كما توّضح هذه الصورة 1608: وتكون نتائج القراءة أو االسرتجاع اآليل
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  .فعيل املّتصلة بلواصق صورة لالسرتجاع اآليل لصيغة: 6شكل 

  

ونالحظ من خالل االسرتجاع اآليل للمفردات اليت جاءت على صيغة فعيل، ظهور   

... محيد، مسني، حكيم، نبيه، رقيقطويل، شديد، صغري، : مفردات تدّل على الصفات مثل

أي بنيتها حسب لغة (وظهور مفردات جامدة غري مشتقة، أو تشبه صيغة فعيل شكال فقط 

 ،، اليا، لقيا، وعيا، منيةورية، عليه: وال تدّل على الصفات مثل) الربجمة حرفان مث ياء مث حرف

  ...كزيت، إليه وليس

السرتجاع اآليل لصيغة فعيل، خبصائص لغة ونفّسر النتائج املتحّصل عليها من خالل ا

  . الربجمة اليت تنفذ األوامر كما طلب منها؛ الفتقارها للكفاءة املعرفية

  :خاتمة
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ّن أ من خالل حبثنا إىل أّن اللغة العربية مرنة وقابلة للتعامل معها حاسوبيا، إالّ خلصنا   

   :ج إىلحتقيق التعامل اآليل مع املدّونات الّلغوية الرقمية، حيتا 

وجوب إعادة الّنظر يف رقمنتها؛ ألنّه مهما يكن الربنامج املعتمد، فإن من خصائصه  -

أنه يُظهر يف نتائج البحث متاما ما يطابق التعليمات اليت قّدمت له، وعليه جيب أن ُتكتب بطريقة 

  . دقيقة ومضبوطة

ات املعلوماتية من ضرورة تكثيف اجلهود املبذولة يف جماالت األحباث والتطوير لتقني -

من أجل  ؛خالل تفعيل آليات التعاون بني علماء اللغة، وكافة املتخصصني يف جماالت املعلوماتية

 .ةال مع اللغة العربيتطويع هذه التقنيات للتعامل الكفؤ والفعّ 

شروع مل وإّن األخذ �ذه املقرتحات يف رقمنة املدّونات هو تيسري للتعامل معها آليا، وحتقيق -

آليا  للتعامل معهمشروع جاهز  ، وأفضلكما هو خمطط له ،لذخرية الّلغويّة، وكذا مشروع املعجم التارخييا

االجنليزيّة اليت متثل مكنزا، ومدّونة ضخمة ّمت رقمنتها بطريقة ) Brown(براون مدّونة  وحيتذى به،

  . للتعامل معها آليا ،صحيحة ومنظمة وجاهزة

  

  :هوامش
                                                           

، دار 2010: عمان. 1عبد الكرمي جماهد مرداوي، مناهج التأليف عند العرب، معاجم املعاين واملفردات، ط - 1

  .11الثقافة، ص
  الرقمنة هي إتاحة املادة اللغوية و�يئتها على وسيط إلكرتوين عوضا عن الوسيط الورقي، أّما احلوسبة فهي

  .تصميم خوارزميات حاسوبية وبرامج للتعامل مع املادة اللغوية املرقمنة، ومعاجلتها آليا
عن  ++variables, data types». « your first program in c, حممد إبراهيم الدسوقي - 2

  .2015جوان 3األربعاء : بتاريخ  www.youtube.com موقع
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 .ا إذا كان احلاسوب هو الذي سيتلقى العمل فاملصطلح املناسب هلذه العملّية هو التوصيفالعملّية بالوصف، أمّ 

  .8أنطولوجّية حاسوبّية للنحو العريب، ص طارق املالكي
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