حمدانً عبد الفتاح ،الٌزٌدي توفٌق ،الحسنً سعٌد
معهد الدراسات واألبحاث للتعرٌب ،الرباط

التحليل الصرفي لألسماء العربية
Résumé
Nous voulons présenter dans ce papier un modèle d'analyseur morphologique
des noms Arabe se basant sur une approche linguistique et une base de données
manuelle et alimentée par un ensemble d'éléments linguistiques morphologiques,
lexicales et syntaxiques, et ce en proposant une nouvelle classification des noms.
Nous proposons aussi une structure de base de données permettant d'obtenir des
résultats précis à partir d'algorithmes génériques.

مقدمة
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تتزاٌد الحاجة ٌو ما بعد ٌوم للمعالجة اآللٌة للؽة العربٌة لٌتزاٌد معها حجم
الدراسات واألبحاث والمقاربات التً أنجزت وتنجز فً هذا اإلطار .وٌعد التحلٌل
الصرفً جزءا من هذه المعالجة قام العدٌد من الباحثٌن العرب وؼٌر العرب ،نذكر
من بٌنهم كال من باكوالتر والركً وخوجة ودروٌش وؼٌرهم كثٌر ،بتطوٌره
وإؼنائه باقتراحهم لمجموعة من األنظمة التً تتباٌن فٌما بٌنها من حٌث الشكل أو
المضمون أو هما معا .إال أن األسماء لم تحض بعناٌة كبٌرة فً مجال التحلٌل
الصرفً مقارنة بالعناٌة الفائقة التً حضٌت بها األفعال .لذلك نود فً هذه الورقة
أن نعرض تصورا لسانٌا ٌعنى بوضع قاعدة معطٌات لؽوٌة ٌدوٌة لألسماء العربٌة
مزودة بزمرة من المعلومات الصرفٌة والمعجمٌة والتركٌبٌة الضرورٌة ،وتقدٌم
تصنٌؾ جدٌد لها مقرون بعدد ال ٌستهان به من القضاٌا العالقة ،واقتراح تنظٌم
معٌن للقاعدة ٌتسم بالكفاٌة وٌأخذ بعٌن االعتبار عملٌات الحذؾ واإلبدال التً تنطبق
على أسماء دون ؼٌرها.
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فرٌق بحث معتمد من طرؾ الجامعة تحت إشراؾ األستاذ عبد الفتاح حمدانًٌ ،عمل حالٌا على إنجاز
محلل صرفً للنصوص العربٌة ،وٌضم األساتذة :الجٌهاد ،ع ،.الحسنً ،س ،.الخطابً ،إ .الٌزٌدي ،ت،.
أوراغ ،ح ،.بوزبع ،كٌ ،.وسفً ،ع.
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 .1األسماء العربية :مالحظات عامة وقضايا مطروحة
لألسماء العربٌة خصوصٌات كثٌرة ٌتعلق البعض منها بخصائص اللؽة العربٌة
فً حد ذاتها ،بٌنما ٌتعلق البعض اآلخر بالطبٌعة المركبٌة للمقوالت االسمٌة .فهذه
اللؽة ،كما هو معلوم ،تكتب دون حركات قصٌرة أثناء الكتابة ،مما ٌصعب معالجتها
آلٌا وٌجعل االعتماد على قاعدة معطٌات ؼٌر تامة وؼٌر دقٌقة أمرا صعبا للؽاٌة،
وال ٌسعفنا فً تفادي الوقوع فً الخطأ واإللمام بجمٌع النتائج المحتملة .فكلمة نحو
كتاب ملتبسة فً وضعها هذا بٌن الكلمات المشكولة اآلتٌة :كِتاب و ُك ّتاب و ُك ّتاب.
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الشًء نفسه ٌصدق كذلك على كلمة معلمة التً ٌمكن أن تكون ُم َع ِّل َمة أو َمعْ َل َمة
وهلم جرا .هذه التفاصٌل ذات أهمٌة قصوى لكونها تبرز اإلمكانات الحركٌة المتاحة
والمعانً المختلفة التً ٌمكن أن تنتج عن هذه التقالٌب الحركٌة التً ال تعكسها
الكتابة .زد على هذا أن بعض الحروؾ األصلٌة فً الكلمة تكون مماثلة للواصق فً
حاالت من قبٌل لٌمون أو مكان أو ولد أو بلد الخ .وهناك حاالت أخرى ٌبلػ فٌها

االلتباس أشده ،ومثال ذلك كلمة من قبٌل برد التً تحتمل أن تكون َبرْ د أو ب ِ َر ّد
باعتبار أن الباء سابقة (حرؾ جر) و َرد كلمة مستقلة (بمعنى جواب).
وتتخذ بعض األسماء العربٌة األخرى صورا (سطحٌة) مختلفة متأثرة فً ذلك
إما بطبٌعة الحركة اإلعرابٌة الواردة ،أو بطبٌعة العناصر الملحقة بها .فالحرؾ
األخٌر من االسم المهموز ٌكتب بأشكال متعددة بحسب محله من اإلعراب :ماء أو
مائه (فً حالة الجر) أو ماؤه (فً حالة الرفع) ،كما أن نفس الحرؾ فً االسم
المقصور ٌتحول إلى ألؾ (ا) أو ٌاء نحو :مرمى التً تصٌر مرماه أو مرمٌاه عندما
2

كلمة ُك ّتاب ٌمكن أن تكون جمعا ل كاتِب ،وٌمكن أن تعنً مكان تعلٌم الصؽار وجمعها كتاتٌب.
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ٌتم إقحام اللواحق ،أو عندما تكون مصرفة فً المثنى ،فً حٌن ٌحذؾ الحرؾ
األخٌر من االسم المنقوص نحو :محامً-محام-محامون .ومن ناحٌة أخرى تصٌر
التاء المربوطة مبسوطة عندما تتلوها الحقة ،وتحذؾ فً حالة جمع التكسٌر مثل:
ورقة-ورقته-ورقات ،كما أن الالحقة لل ال تعبر عن أصلها الذي هو ل+ال فً
الحاالت العادٌة ،إذ عندما تكون الالم الثانٌة أصلٌة ،كما فً كلمة من قبٌل للؽة ،تقرأ
بكٌفٌتٌنِ :للُّ َؽة أو لِلُ َؽة .الالم األولى فً الكلمة األولى هً فً األصل ل+ال ،وفً
الكلمة الثانٌة تبقى على حالها.
المالحظ أن بعض اللواصق االسمٌة فً اللؽة العربٌة تتشابه من حٌث الشكل
وتختلؾ من حٌث الوظٌفة .فالواو ٌمكن أن ٌكون للعطؾ أو لالبتداء أو للحال أو
للمعٌة ،كما أن الٌاء ٌمكن أن تكون للنسبة أو ضمٌر ملكٌة .أما األلؾ (ا) فً آخر
الكلمة فهو إما ٌمثل الحقة العدد المثنى فً حالة اإلضافة (وبالتالً ٌمكن أن ٌكون
متلوا بالحقة)  ،أو ٌمثل األلؾ الحامل للتنوٌن الذي ٌجب أن ٌكون فً نهاٌة الكلمة.
التاء المربوطة بدورها ٌمكن أن تكون صنٌفة أو عالمة دالة على التأنٌث أو ؼٌر
دالة علٌه ،والحقة العدد المثنً وجمع المذكر السالم تفقد النون فً حالة اإلضافة.
 .2التصنيف االسمي المعتمد :الموارد واألسس
هناك عدة تصنٌفات لؽوٌة وؼٌر لؽوٌة لألسماء العربٌة مستمدة من التصنٌفات
التقلٌدٌة أو الحدٌثة على اختالؾ أنواعها ومصادرها وخلفٌاتها النظرٌة ،لكن ال
ٌنبؽً أن ننسى أننا بصدد المعالجة اآللٌة للؽة العربٌة ،وأن أي تصنٌؾ علٌه أن
ٌراعً هذه الخصوصٌة .أصناؾ األسماء التً اعتمدناها فً القاعدة محصورة فٌما
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ٌلً :اسم الجنس ،واسم العلم ،واسم اآللة ،واسم المكان ،واسم الزمان ،والتصؽٌر،
واسم الحدث ،واسم الفاعل ،واسم المفعول ،وصٌؽة المبالؽة.
األصناؾ الستة األولى هً أسماء ذوات باستثناء اسم الزمان 3،وهً تتقاسم
الخصائص اآلتٌة :أ) تقبل الحقتً المثنى وجمع المؤنث السالم ،ب) تجمع جمع
تكسٌر فقط ،ج) التاء المربوطة لٌست الحقة ،وال تنفصل عن الكلمة ،وال تعبر عن
التأنٌث بالضرورة ،د) تختفً التاء المربوطة من الكلمة عند ما تتلوها الحقة أو
عندما تكون مجموعة جمع مؤنث سالم ،ه) تقبل النسبة .وفً مقابل ذلكٌ ،بدي اسم
العلم سلوكا مخالفا من حٌث أنه ؼالبا ما ٌرد فً صورة صرفٌة واحدة قلما تتؽٌر،
لكنه ال ٌخرج عن إطار الخصائص السابقة الذكر شأنه فً ذلك شأن اسم الحدث
الذي ال ٌدل على الذوات ،والذي ال ٌقبل أحٌانا أن ٌثنى أو ٌجمع .وتختلؾ األصناؾ
المذكورة عن الثالثة األخٌرة فً كونها تملك الخصائص ذاتها :أ) التاء المربوطة الحقة
للتأنٌث دائما ،ب) النسبة ؼٌر ممكنة ،ج) جمع المذكر السالم ممكن.
بناءا على ما سبق ،قمنا بتجمٌع بضعة أصناؾ اسمٌة فً طبقات كلما تشابهت
فً قبولها لنفس العدد من اللواحق ،فكان أساس هذا التقسٌم مستمدا من كون
األصناؾ االسمٌة الموجودة فً اللؽة العربٌة تنتمً بالضرورة إلحدى الطبقات
الثالث الرئٌسٌة اآلتٌة:

 3لقد أدرجنا اسم الزمان تجاوزا ضمن الصنؾ الخاص باسم الذات ،على أن نقوم بفصله عنه مستقبال.
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الطبقة األولى ،وهً التً ال تقبل الحقة التأنٌث ة والحقة الجمع المذكر السالم
ون/ين ،تتضمن األصناؾ االسمٌة التالٌة (وهً تشكل نسبة كبٌرة من قاموس
األسماء) :اسم الذات/الحدث/العلم/جمع التكسٌر.
الطبقة الثانٌة ،وهً التً ال تقبل الحقة الجمع المذكر السالم ون/ين ،والحقة المثنى
ان/ين ،تتضمن اسم النوع فقط ،وهو إما اسم ذات أو حدث.
 الطبقة الثالثة ،وهً الطبقة التً ال تقبل الحقة النسبة ،تتضمن األصناؾ االسمٌة
التالٌة :اسم الفاعل/المفعول/صٌؽة المبالؽة.
لقد أدرجنا جمع التكسٌر إلى جانب اسم الذات والحدث والعلم فً الطبقة األولى
لكونه ال ٌخضع لقاعدة مطردة (فً حالة الثالثً) ،ولكونه ٌتقٌد بخصائص الطبقة
التً ٌنتمً إلٌها .هناك بعض األصناؾ االسمٌة التً وردت فً طبقتٌن ،ونخص
بالذكر هنا اسمً الذات والحدث الواردٌن فً الطبقتٌن األولى والثانٌة ،وٌرجع ذلك
إلى أن بعض األسماء المدرجة ضمن هذٌن الصنفٌن تقبل التاء المربوطة التً تكون
صنٌفة الوحدة ،وهً الحقة كما فً قولنا :شجر-شجرة ،رقص-رقصة .هذه األسماء
ٌنبؽً أن تجمع فً طبقة خاصة ال تتضمن اسم الوحدة.

 .3الموارد اللسانسة لقاعدة المعطيات اليدوية

 .3.5القوامٌس
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هناك ثالثة قوامٌس ٌتضمن كل واحد منها عنصرا من العناصر الثالثة المكونة
للكلمة السطحٌة (أو الكلمة الدخل) :السوابق واللواحق والجذوع .فقاموسا السوابق
واللواحق ٌحتوٌان على كل اللواصق االسمٌة البسٌطة والمركبة الموجود فً اللؽة
العربٌة ،وهً مشكولة وؼٌر مشكولة ،مفككة وؼٌر مفككة ومصحوبة بمصفوفة من
المعلومات المتعلقة بها .وٌقوم قاموس األسماء على تقسٌم ثالثً الطبقات تندرج
ضمنه كل المركبات االسمٌة التً ٌمكن العثور علٌها فً اللؽة العربٌة ،وهو مرتب
ألفبائٌا على أساس الجذر (الصامتً) الذي ٌحتضن قائمة من الكلمات المصصفة
أسفله حسب الترتٌب األلفبائً أٌضا .هذه الكلمات مشكولة وؼٌر مشكولة ومقرونة
هً األخرى بالمعلومات المتعلقة بالطبقة والصنؾ والصنؾ الفرعً ،فضال عن
سمتً الجنس والعدد.
وضمن األصناؾ االسمٌة المعتمدة نجد أسماء ذات طبٌعة خاصة لكونها تظهر
فً أشكال مختلفة كما أشرنا إلى ذلك من قبلٌ ،تعلق األمر هنا بالمهموز والمنقوص
والمقصور واألسماء الخمسة التً تشكل ما نسمٌه باألصناؾ الفرعٌة.

4

 .5.5الجنس والعدد
ٌوسم الجنس المذكر على مستوى القاعدة بالنسبة لجمٌع الطبقات باستثناء
الحاالت التً تكون فٌها الكلمة السطحٌة مصرفة فً المثنى المذكر أو جمع المذكر

 4نظرا لقلة األسماء الخمسة فً اللؽة العربٌة سنزود قاموس األسماء بكل تمظهراتها الممكنة.
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السالم ،فً حٌن أن الجنس المؤنث ٌوسم على مستوى القاعدة بالنسبة للطبقة األولى
وعلى مستوى الالحقة بالنسبة للطبقتٌن الثانٌة والثالثة فً المفرد والمثنى المؤنث
وجمع المؤنث السالم 5.وفً ما ٌخص العدد نشٌر إلى أن جمٌع الكلمات موسومة
بالعدد المفرد على مستوى القاعدة ،ما عدا تلك المدرجة فً الصنؾ الرابعٌ ،عنً
جموع التكسٌر التً تكون موسومة على مستوى القاعدة دائما على أنها جمع.
وعندما تكون الكلمة السطحٌة مصرفة فً المثنى والجمع السالم بنوعٌهما ،تستخلص
سمة العدد المناسبة من نفس السمة الموجودة فً الالحقة (وهً سمة متضمنة فً
قاموس اللواحق).

6

لدٌنا ،إذن ،ثالث طبقات اسمٌة ،وضمن كل طبقة هناك أصناؾ وأصناؾ
فرعٌة موزعة على النحو اآلتً( :بالنسبة للصنؾ =3 :اسم الذات =5 ،اسم الحدث،
 =5اسم العلم =5 ،جمع التكسٌر =2 ،اسم الفاعل =5 ،اسم المفعول =5 ،صٌؽة
المبالؽة .بالنسبة للصنؾ الفرعً =3 :المقصور =5 ،المنقوص =5 ،المهموز.
بالنسبة للجنس =3 :المذكر  =5المؤنث .بالنسبة للعدد =3 :المفرد =5 ،جمع
التكسٌر).
نموذج من قاموس الكلمات المعتمد
الجذر

الكلمة

الكلمة

المشكولة

الطبقة

الصنف

الصنف الفرعي

العدد

الجنس

 5فكلمة من قبٌل مدرسة أو دار موسومة فً القاعدة على أنها مؤنث ،بٌد أن سمة الجنس المؤنث فً كلمة
نحو معلمة أو شجرة أو معلمتان أو شجرات مستخلصة من نفس السمة فً الالحقة الواردة.
 6الهدؾ هو تقدٌم أكبر عدد ممكن من المعلومات حول عناصر الكلمة الدخل المفككة ،واالستؽالل المستقبلً
لهذه المعلومات فً إنجاز محلالت تركٌبٌة أو داللٌة أو فً وضع مترجمات آلٌة الخ.
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 .4كيفية اشتغال النظام
ٌقوم هذا المحلل فً بداٌة األمر بتجزيء النص العربً (المشكول أو الؽٌر
المشكول) إلى كلمات سطحٌة حاملة لكل العناصر الملصقة بها وٌتعامل معها
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الواحدة تلو األخرى ،إذ ٌفككها إلى عناصرها األساسٌة وٌثبت مكوناتها المفككة
باالعتماد على القوامٌس الثالثة :قاموس األسماء ،وقاموس السوابق ،وقاموس
اللواحق ،وعلى عملٌات الحذؾ والقلب التً تلعب دورا مركزٌا فً التعرؾ على
الكلمة وتسوٌػ النتائج المحتملة .وٌقدم المحلل فً نهاٌة المطاؾ النتائج المحتملة
التً ٌتم العثور علٌها .أما إذا تعذر علٌه ذلك ،فذلك ٌعنً أن هذه الكلمة السطحٌة
ؼٌر صحٌحة أو أنها لٌست اسما (وإنما هً فعل أو حرؾ أو ما شابه ذلك) ،أو أنها
ؼٌر موجود فً قاعدة المعطٌات اللؽوٌة (وفً هذه الحالة ٌنبؽً ضمه إلٌها).
وعلٌه ،فالهٌكلة الداخلٌة لهذا المحلل هً الواردة فً الخطاطة اآلتٌة:
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ٌتم البحث عن كل كلمة سطحٌة فً قاموس األسماء أوال قبل أن تفكك بالنظر إلى
أحد القوامٌس المعتمدة ،ثم تفكك على أساس قاموس السوابق (لنحصل على:
سابقة/كلمة محتملة) ،وتتكرر هذه العملٌة حتى تشمل جمٌع السوابق الواردة ،وفً
كل مرة ٌتم البحث من جدٌد عن ما تبقى من الكلمة فً قاموس األسماء .بعد ذلك
تنطبق قاعدة التفكٌك مرة أخرى ،ولكن على أساس قاموس اللواحق هذه المرة
(لنحصل على :كلمة محتملة/الحقة) فٌتم اللجوء إلى قاموس األسماء للمرة الثالثة،
وبشكل متكرر ،للبحث عن ما تبقى بعد إزالة اللواحق بكٌفٌة تدرٌجٌة على الشاكلة
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المشار إلٌها قبل قلٌل .وعند القٌام بعملٌة التفكٌك الثالثة واألخٌرة سٌتجرد الجذع من
كل اللواصق العالقة به باعتماد القوامٌس الثالثة (لنحصل على :سابقة/كلمة
محتملة/الحقة) .فً هذه المرحلة ٌتم احتساب كل التألٌفات الممكنة بٌن العناصر الثالثة
المكونة للكلمة السطحٌة بالعودة المتكررة لقاموس األسماء للتحقق من وجودها فٌه.
 .5عمليات القلب والحذف
لمعالجة جملة من التؽٌرات التً تطرأ على الكلمات السطحٌة نقترح هذه
العملٌات التً من شأنها أن تسعفنا فً اإللمام بجل السٌنارٌوهات الممكنة:
 )3فً حالة وجود ا (األلؾ) بعدها ثالثة حروؾ على األكثر تقلب ى (األلؾ
المقصورة) شرٌطة أن ٌكون ما بعدها موجودا فً قاموس اللواحق ،مما ٌعنً أن
البحث سٌنصب على الكلمة مرمى بدال من مرما الواردة فً كلمة سطحٌة من قبٌل
مرماهم .أما فً حالة وجود ٌاء بعدها ألؾ بمفرده أو متلو بحروؾ أخرى (أقصاها
ثالثة) ٌ ،حذؾ ما بعد الٌاء وتقلب ألفا مقصورة ،وٌنصب البحث عن هذه الكلمة فً
قاموس الكلمات (وتحدٌدا فً الصنؾ الفرعً 3المتعلق بالمقصور) .فإذا ما وجدت،
تكون عملٌة القلب صحٌحة وٌتم التحقق من أن ما بعد الٌاء هو بالفعل الحقة استنادا
إلى قاموس اللواحق ،وإذا لم ٌكن موجودا ،تلؽى عملٌة القلب مباشرة.
 )5بالنسبة للمنقوص (كمحام ومحامون)ٌ ،تم البحث للوهلة األولى ،وكالعادة ،فً
قاموس األسماء الذي ال ٌتوفر على ما ٌبدو على كلمات من هذا القبٌل .عندئذ تتم
إضافة ي إلى هذه الكلمة بعد إزالة الالحقة (إذا كانت موجودة) وقبل البحث عنه فً
الصنؾ الفرعً 5الخاص بالمنقوص .وإذا ما تم العثور على الكلمة فً قاموس
األسماء منذ الوهلة األولى ،فلن تضاؾ الٌاء إلى الجذع مطلقا.
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 )5تبدٌل الشكل ؤ والشكل ئـ بالشكل األصلً ء والبحث عن الكلمة فً الصنؾ
الفرعً 5المتعلق بالمهموز إذا كانا متلوٌن بحروؾ موجودة فً قاموس اللواحق،
وإال فهً أصلٌة وال ٌنبؽً تبدٌلها.
 )5فً حالة الكلمات التً تبدأ بـ ال ،تحذؾ الالم األولى وٌتم البحث عن البقٌة فً
قاموس األسماء ،فإذا وجد فهذا ٌعنً أن هذه الالم ٌمكن أن تكون ل بمفردها أو لل
(التً تفكك استنادا إلى قاموس السوابق على النحو اآلتً :ل/ال) ،وأن الالم الثانٌة
هً أصلٌة .أما إذا تعذر وجودها ،تحذؾ لل وٌتم التحقق من وجود الباقً فً
قاموس األسماء.
 )2كل كلمة تنتهً بالتاء المبسوطة ت بعد تجرٌدها من جمٌع اللواصق ٌتم البحث
عنها فً بداٌة األمر فً قاموس األسماء ،وسواء وجدت أو لم توجد تحول ت إلى ة،
مما ٌتطلب القٌام ببحث جدٌد عن هذه الكلمة الجدٌدة فً قاموس األسماء .وفً حالة
جمع المؤنث السالم الذي ٌنصب على األسماء التً تنتمً للطبقتٌن األولى والثانٌة،
ٌتم حذؾ الحقة العدد المؤنث من الكلمة وإضافة تاء مربوطة لما تبقى من الكلمة
قبل البحث عنها فً قاموس األسماء.
 )5تكون عملٌة التفكٌك مشروعة فقط إذا كان ما تبقى من الكلمة بعد إزالة اللواصق
ال ٌقل عن حرفٌن.
 )5أٌة كلمة تنتهً بالٌاء ٌنطبق علٌها ما ٌلً :إذا كانت موجودة فً الصنؾ
الفرعً ،5فإن هذه الٌاء أصلٌة وال ٌمكن أن تكون الحقة.
خاتمة
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أثناء المعالجة اآللٌة للؽة العربٌة ال بد من مراعاة الدفة وتوخً الحذر لكثرة
 وقد.تمظهراتها الناتجة بالدرجة األولى عن كونها ؼٌر مرفقة بالحركات القصٌرة
قدمنا فً هذه الورقة ما نعتقد أنه أساس لسانً متٌن مكننا من التوصل إلى تنظٌم
معقول للعناصر المدرجة فً قاعدة المعطٌات الٌدوٌة لبلوغ الكفاٌة والشمولٌة
: فكان النظام المقترح أدنوٌا من ناحٌتٌن.واإلحاطة بكل االحتماالت الممكنة
أ) اعتماد قاموس مصنؾ لألسماء ال ٌتضمن الكلمات السطحٌة التً ٌمكن اشتقاقها
 ب) اعتماد النظام على إجراءٌن تكرارٌٌن مرتبطٌن بعدد،بإضافة لواصق إلٌها
 التفكٌك والعودة للقوامٌس (قاموس األسماء: هما،محدد من عملٌات الحذؾ واإلبدال
.)على وجه الخصوص
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