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البطاقة التقنية
Hunspell-ar القاموس العربي للتدقيق الملئي

« Sources »:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=205373
http://forge.aaul.net/projects/ayaspell/
« Binaries »:
Debian (Ubuntu): http://packages.debian.org/fr/sid/hunspell-ar
Mandriva:
http://rpmfind.net/linux/RPM/mandriva/2008.1/i586/media/main/release/myspellar_AR-1.0.2-19mdv2008.1.noarch.html
Fedora (Red Hat):
http://rpmfind.net/linux/RPM/fedora/devel/i386/hunspellar-0.20080110-1.fc10.noarch.html
Firefox (Addon xpi):
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3677
Openoffice.org (Extension oxt):
Not yet (if you are interested to build it, contact us please, thanks)
http://ayaspell.sourceforge.net/
http://ayaspell.sourceforge.net/ar.html
http://groups.google.com/group/ayaspell-dic
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http://ayaspell.blogspot.com/

جائزة ا لشيخ علي جابر العلي السالم الصباح ) الكويت( للبرامج الحرة
Cheikh Ali Jabir Al-ali Assalim Assabah (Kuwait) Award for FLOSS
(2007)
-------الجائزة الخاصة خلل الملتقى الفريقي الثالث للبرامج الحرة
Prix spécial des troisièmes rencontres africaines du Logiciel Libre
http://rall.logiciels-libres.org/rubrique.php3?id_rubrique=6

-------مشروع السنة حسب الجمعية المغربية لتنمية العلميات الحرة
Projet Open Source de l'année (2007), Association ADIL (Maroc)
http://81.192.48.26/linuxmaroc/modules.php?name=News&file=article&sid=143

-------كما يحظي مشروع آيسبل بدعم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ) المملكة
.ًالعربية السعودية( مشكورة
http://www.kacst.edu.sa/index.php

الدع ــــــــــم
والجوائز

بســــم ا الرحمـــــان الرحــــــــيم
الحـــــيثيات
إن أهميــة المدققات الملئيــة ] [1فــي مجال المعالجــة الرقميــة للغات الطبيعيــة مــن المور التــي اســترعت انتباه
المهتميـــن بالحلول المكتبيـــة منـــذ البدايات الولى للعلميات ،ممـــا حفـــز الشركات على العمـــل على إنتاج هذه
الدوات والمعينات المعلوماتيـــة  -ذات المصـــدر المغلق فـــي أغلبهـــا  -بوظائف متطورة أكثـــر فأكثـــر ،تلبـــي حاجـــة
مســتعملي الحاســوب فــي المجال المكتــبي بشكــل خاص وتغنــي خدمات موّزعــي البرامـج المعلوماتيــة التــي تدفــع

الملييــن مــن أجــل الحصــول عليهــا )يناهــز ثمــن المدقــق الملئي العربــي ] [2المليون دولر أمريكــي فــي الســوق
العالمية لسنة ... (2006
على صـعيد البرامـج الحرة وإلى حدود  ،2006لم يكـن هناك أي مدقـق إملئي عربـي حـر وظيفـي ،رغـم تعدد
المحاولت العربيــة المرتبطــة بطريقــة مباشرة أو غيــر مباشرة بمؤســسة عربآيــز ] Arabeyes [3أهمهــا محاولتــي
الخوين محمد الزبير ببرنامج "دؤلي" ] Duali [4ومحمد سمير ببرنامج " بغداد" ] . Baghdad [5تأخر

الحصـول على دعم لغة الضاد في البرامج الحرة بشكل عام وافتقادها لمدقق إملئي بشكل خاص يرجع أساسًا إلى

تميزهـا بخصـائص برمجيـة ولغويـة معقدة نسـبيًا ،ندرة الكفاءة المختصـة وضعـف الهتمام بالبرامـج الحرة فـي المنطقـة

شعــبيًا واقتصــاديًا وجامعيًا .فــي آخــر المطاف جاء الحــل عــبر بوابــة البرامـج الحرة بالتأكيــد :برنامـج التدقيــق الملئي

هانســبل ] Hunspell [6المعتمــد مــن قبــل مشروع الديوان المفتوح أوبــن أفــس ]OpenOffice.org [7
ومــن برنامـج أســبل ] .Aspell [8البرنامجان مطوران أصـلً للغات اللتينيــة ولكــن بعــد إضافــة خاصــية اليونيكود

ودعم ثنائية التجاه إليهما أصبحا مؤهلين لدعم اللغات غير اللتينية من ضمنها اللغة العربية...

بعد حصول دعم اللغة العربية في هذين البرنامجين  -هانسبل وأسبل  -ظهر للمهتمين بالشأن المعلوماتي الحر،
تحدي آخـر هـو توفيـر القواميـس العربيـة الخاصـة بالتدقيـق الملئي والتـي بدونهـا لن تؤدى هذه البرامـج وظيفتهـا .لم

يكن في الساحة إل ّ قاموسًا عربيًا واحدًا حّرًا هو قاموس تيم بوكولتر ] Tim Buckwalter [9المعتمد في بنائه
على مكنــز لغوي مكون مــن مادة صــحفية أســاسًا .للســف ،كان الباحــث المطور تيــم بوكولتــر جاهل للغــة العربيــة
وكانـت المادة الصـحفية المرجعيـة غيـر مدققـة لغويًا ،فترتّـب عـن ذلك احتواء القاموس على مفردات خاطئة فـي نسـبة

كـبيرة منهـا رسـمًا ولغًة ممـا أثـر سـلبًا على المدققات الملئيـة المعتمدة عليـه ،وجعلهـا ل ترقـى إلى المسـتوى المنتظـر

منهــا وهذا مثــل المدقــق أربيــك-ســبل ] ، arabic-spell [10منتوج شركــة غوغــل ] ،Google [11الذي

يعطي نتائج جد رديئة ،تدفع المستعمل إلى الستغناء عنه منذ الوهلة الولى.
أمام هذا الوضــع ،كان ول بّد مــن العتماد على قدراتنــا الذاتيــة ،واســتثمار معرفتنــا بلغــة الضاد فأهــل مكــة أدرى

بشعابهــا :أولً تكييــف المدقــق الملئي مــع عادة المســتعمل تجاهــل الحركات فــي كتاباتــه باللغــة العربيــة ثــم بناء

قاموس عربـي حـر مناسـب .مـن أجـل بلوغ هذيـن الهدفيـن ت ّـم تأسـيس مشروع بمواصـفات مهنيـة حديثـة تجمـع كـل
شروط النجاح :موقــع إنترنــت ] [12فــي نســخة أولى مؤقتــة باللغــة العربيــة ثــم تله آخــر رســمي بالنجليزيــة ][13
والعربيـة ] [14ثـم الفرنسـية ] [15حيـث يجـد المهتـم آخـر الخبار ويسـتطيع تحميـل الملفات ويّطلع على الوثائق

اللغويـــة ويكون على علم بالمنجزات وقائمـــة بريديـــة ] mailling-list [16حيـــث تناقـــش الختيارات وتوضـــع
القتراحات وتوضــح الحلول التقنيــة وأخيرًا مدونــة ] Blog [17حيــث المقالت التــي تنظــر للمشروع ونصــوص

تفسـر المقاربات وتشرح المنهجيات .كان الرهان هـو تحقيـق نتيجـة بمسـتوى ل يقـل قيمـة عمـا يتداوله المسـتعملون
لهذا الصـنف مـن الدوات المكتبيـة على النظمـة المنغلقـة وهكذا ت ّـم إنشاء القاموس العربـي الحـر للتدقيـق الملئي
المفتوح  Hunspell-arأول منتوج مشروع آيسبل.
يدخـــل المدقـــق الملئي هذا ،فـــي حقيقـــة المـــر ،ضمـــن مشروع شامـــل ،هـــو مشروع آيســـبل Ayaspell
 ، projectالذي يهدف توفيـر أدوات المعالجـة الليـة للغـة العربيـة )واللغـة المازيغيـة ] [18مسـتقبلً إن شاء ا(

فــي بيئة البرامــج الحرة ،بالضافــة للمدقــق الملئي ،أدوات الترادف المعجمــي ] ،Thesaurus [19التدقيــق

النحوي ] Grammar-checker [20وقواميــــس النظمــــة )المندمجــــة( المحمولة ]Embedded [21
 systemsمثل الهواتف المحمولة وأجهزة .PDA
الخصائص الساسية للقاموس
استدعى غياب قاموس عربي حر ،بناء واحد يلبي شروط التدقيق الملئي بالعتماد على المعاجم اللغوية العربية
المتداولة التراثية والحديثة .مـن هذه المعاجـم معجم تصريف الفعال العربيـة )مجموعة  ،(Bescherelleالمعجـم
الوسـيط ،المعجـم الغنـي ،معجـم المحيـط ولسـان العرب .هذه هـي إذن الروافـد المهيكلة لقاموس آيسـبل الذي اصـبح
ثاني قاموس حر متوفر على الشبكة ،حر بمعنى خضوعه للرخصة العمومية الشاملة ].[GPL
تطلب إنشاء القاموس بشقيه )ملف  DICوملف  (AFFأكثر من  1500ساعة عمل على مـدى قرابة سنتين من
النشاط المتواصـل )أبريـل  - 2006ينايـر  (2008وتحليـل آلف المفردات مـن فعـل واسـم وأداة وحرف وتصـنيفها
وتوليدهـا حسب قواعـد اللغة العربية النحويـة والصـرفية ،ثم تحديد معناها لتمييز الفعل اللزم والمتعدي لعاقل أو غير

عاقل والصفة العائدة على عاقل أو غير عاقل ومعرفة الشاذ منها والعادي .إجمالً ،تمت معالجة أكثر من 50.000
مفردة تتوزع على ما ل يقل عــــن  10.000فعل عربي 40.000 ،اسم وعشرات الحروف والدوات النحوية وما
استثني من هذا أو ذاك.
تجدر الشارة إلى كون هذه النتيجـة ،حصـلنا عليهـا باسـتثمار خصـائص هانسـبل  Hunspellالعاديـة فقـط ولم
نلجــأ إل لخاصــية برمجيــة جديدة واحدة متمثلة فــي ) Patchبهانســبل إصــدارة  [22] (1.1.5تحــت وظيفــة
 IGNOREلتجاهـل الحركات والتطويـل )الكشيدة( فـي النـص العربـي المعالج مـن خلل تحويـل الخ طـه زروقـي،

الكود المتعلق بهــا المــبرمج أص ـلً فــي برنامـج "دؤلي" )لغــة بايتون  (Pythonإلى برنامـج هانســبل ) .(C++مــا
زالت هذه الخاصية في حاجة للتعديل ] [23وإلى تحسين لنها تأثر سلبًا على نوعية الكلمات المقترحة في البديل

الصحيح عندما تكون المفردة الخاطئة مشكولًة أو ُمطولًة.
●

ال ُمـ َكـ ِّون الفـعلــي

مثلت معالجة الفعل العربي الشطر الول من المشروع والجانب الكثر استهلكا للوقت واستدعت الوقوف على
العشرات مـن المراجـع اللغويـة حيـث يعتمـد التدقيـق الملئي للفعـل العربـي للمشروع على مادة لغويـة تحتوي على مـا
يفوق  10.000فعــل عربـي وبعـد إضافــة الشكال الخاصــة بالبدال/العلل والتضعيـف/الدغام ومــا يجري على
الهمزة مـن تحولت ،ارتفـع عدد المفردات فـي قاموس آيسـبل  Ayaspellإلى مـا يقارب 14523 ) 15.000
مفردة بالضبط(.
بالنسبة للهيئات المتولدة بواسطة ملف الزيادات فإنها تغطي كل صيغ التصريف الممكنة في اللغة العربية ما عدا
صــيغ المؤكــد وتتركــب هذه الفعال مــع كــل الزيادات الســابقة الممكنــة )ســوابق  (Prefixesوبأغلب الزيادات
اللحقة )لواحق  (Suffixesباستثناء تلك المتعلقة بالتعدي لمفعولين.
مـن مميزات مدقـق هانسـبل  Hunspellمعتمدً على قاموس آيسـبل  Ayaspellفـي الجزء الخاص بالفعال
مقارنة بالمدقق الملئي للمجموعة المكتبية :MsOffice
✔

اعتماد تصــريف أفعال القلوب :جزئيــا ]مدقــق  :MsOfficeل[ فمثلً نقول نظننــا وتظنينــك ول

✔

اعتماد التعدي إلى مفعولين :ليس بعد ]مدقق  :MsOfficeل[ نحو يعطيكموها.

✔

اعتماد الفعال النادرة :نعم ]مدقق  :MsOfficeل[ نحو ائتثر  -أوجى.

✔

اعتماد كامل للمبني للمجهول :نعم ]مدقق  :MsOfficeجزئيا[ مثل شوددت من )شاّد(.

يجوز قول نضربنا وتضربينك.

✔

اعتماد الهيئات المتغيرة فـي صـيغة المـر للفعال المهموزة والمضاعفـة :نعـم ]مدقـق :MsOffice
ل[ مثل "ايدب" و"فائدب" من أدب و"ود" و"ايدد" من وّد.

✔

اعتماد سابقتين تتضمن همزة الستفهام :نعم ]مدقق  :MsOfficeل[ مثل أوتدري؟ أفتعلم؟

✔

اعتماد ثلث سوابق :نعم ]مدقق  :MsOfficeل[ نحو أفستكتبها؟

✔

اعتماد صيغ التوكيد :ليس بعد ]مدقق  :MsOfficeل[ نحو ليكتبنان.

✔

اعتماد التعدي النســبي للفعال اللزمــة :نعــم ]مدقــق  :MsOfficeل[ نحــو :وكــم مــن انتصــار
انتصرناه بفضل جهاد شعوبنا !!!...؛(-

●

ال ُمـ َكـ ِّون السمــي والحرفي

بالضافــة للســماء الجامدة والمصــادر وصــيغ النســبة المرتبطــة بهمــا  ،انكــب المشروع على دراســة مشتقات
الفعال بأصـنافها ،اسـم مفعول ،اسـم فاعـل ،مبالغـة ،أسـماء التفضيـل وصـفات مشبهـة .بعـد نسـخها مـن المعاجـم
المرجعيــة ،تــم تصــنيفها وتوليــد الهيئات الصــرفية الممكنــة منهــا )المؤنــث ،المثنــى وجمــع الســالم( حســب القواعــد
النحويـة للغـة العربيـة المعروفـة .مداخـل القاموس تحتوي إذن على الكلمـة فـي صـيغة المفرد المذكـر أو جمـع التكسـير
واستثناًء على هيئة المفرد المؤنث أو جمع السالم.
إجمالً ،نجـد فـي القاموس  10328 :اسـم-جامـد 13372 ،مصـدر 8406 ،اسـم-الفاعـل 1807 ،اسـم-
مفعول 2066 ،مبالغـة-اسـم-الفاعـل 1017 ،صـفة-مشبهـة 378 ،اسـم التفضيـل 862 ،اسـم منسـوب ،بالضافـة
إلى مفردات أخرى بعدد  4248تتوزع بيــن الصــفة والنســبة والســم الجامــد نســخت مــن معاجــم مختلفــة ومكانــز
ونصـوص متنوعـة .الحصـيلة هـي إذن 42484 :مفردة أمـا عدد الحروف والدوات النحويـة ومـا اسـتثني مـن هيئات
صرفية في قاموس آيسبل وصل إلى .611
مــن حيــث التصــريف ،يتضمــن القاموس صــيغًا ل تدعمهــا المدققات الملئيــة المغلقــة كصــيغة الضافــة اللفظيــة
)مثـل :المقيمـي الصـلة( ،وصـيغ التعدي بحرف أو بظرف )مثـل المذهوب بعقله أو المجلوس عليـه( وصـيغ كثيرة

ب )ولكاتبون( التـي أهملتهـا المدققات الملئيـة الخرى لندرة
ب )أوكاتبون؟( أو َوَلكات ُـ
متعلفـة بالسـوابق مثـل أوكات ُـ
استعمالها في الكتابات الحديثة على ما يبدو.
تميٌز آخـر فـي قاموس آيسـبل هـو تعييـن وتحديـد تنويـن النصـب "صـراحة" لتفادي الخطاء المتعلقـة بالممنوع مـن
الصــرف وتكيفًا مــع تعود الكاتــب العربــي على رســم هذه الحركــة بالرغــم مــن إغفال حركات التشكيــل فــي غالب
الحيان.
مستقبــل المشــــروع
مـن المظاهـر السـلبية فـي عمـل المدقـق الملئي المعالج للنـص العربـي ،البطـء الكـبير فـي اقتراح البديـل الصـحيح
وضعف الدقة والحل المنتظر تجسيده في الصدارات القادمة إن شاء ا ،قصد تحسين فعالية المدقق الملئي من
حيــث الســرعة والنجاعــة ،هــو إعادة بناء القاموس بالقتصــار على المســتعمل مــن المفردات والتركيــز على التصــريف
المتداول فعلً فـي الكتابات الحديثـة حسـب المقاربـة المبينـة فـي الورقـة الخاصـة بهـا فـي مدونـة المشروع والمعنونـة

بقاموس آيسبل بين "المستعمل والمهمل" في اللغة العربية ].[24

هذا مـن جهـة ،ومـن جهـة أخرى العمـل على هيكلة القاموس بطريقـة تتماشـى مـع المدقـق النحوي العربـي ][25

.Openoffice.org الذي بدأ الخوة في عربآيز التفكير في برمجته ليعمل ضمن المجموعة المكتبية أوبن أوفس
،وا نسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه
.وا وحده ولي التوفيق

:الروابط المذكورة حسب ترتيبها في التقرير لمن أراد التفاصيل
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