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• أقل نسبة خطأ تم رصدها ×ي ) ،(11.4%وكانت Tي حالة اعتبار الكلمة السابقة Tي التحليل دون النظر
إEى لق»sا الصرTي ).(F:-1..0:0..
• كلما زاد مدى الكلمات َ
البعدي )الكلمات التالية للكلمة املراد تحليلها( أو القب8ي ،كلما زادت نسبة
الخطأ.
• الكلمة السابقة للكلمة املراد تحلsا أك `ùإفادة وداللة ع8ى اللقب الصرTي للكلمة املراد تحليلها من
الكلمة التالية.
• كلما زاد مدى ٔالالقاب الصرفية القبلية ،كلما زادت نسبة الخطأ ولكن ليس بنفس زيادة نسبة الخطأ Tي
حالة النظر إEى الكلمات املحيطة القبلية والبعدية.
بشكل عام ،زيادة مدى املعلومات اللغوية املعتمد علsا Tي التدريب يؤدي إEى زيادة نسبة الخطأ.
•
ٍ
• ٔالالقاب الصرفية للكلمات السابقة للكلمة املراد تحليلها أك `ùإفادة من الكلمات املحيطة sا.
• ترتيب املعلومات اللغوية املساعدة Tي التنبؤ باللقب الصرTي حسب أهميsÕا هو :الكلمة السابقة ) F:-
 (1..0:0..T:0ثم اللقب الصرTي للكلمة السابقة ) (F:0:0..T:-1ثم اللقبان الصرفيان للكلمتhن السابقتhن
).(F:0:0..T:-2..-1
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ملخص:
جادة تقارب نظام العروض العربي وقضاياﻩ الصوتية من زوايا
تتلخص هذﻩ الورقة البحثية _ي رصد
ٍ
محاولة ٍ
ثالث:رقميةتعيد النظر بشكل تجريدي _ي قواعد النظام باالستناد إlى العنصرين الرقميjن  0و  ،1الستكناﻩ إمكاناته
ٍ
َ
ْ
ّ
ُ
وجهة ومؤثرة ع ى داللة
ٕالايقاعية واكتشاف تقاطعاا ومسوغات اخ"{الها؛ و لﺴانية:تحت ِكم إlى ٕالايقاع كسلطة م ِ
النص الشعري وتركيبه النحوي ،ناهيك عما تمنحه باي املستويات اللسانية من قيم عالئقية بjن مكونات البيت
الشعري الواحد ،ثم حاسوبية)برمجية( تركز ع ى إمكانات الحاسوب وتقنياته _ي بناء برنامج حاسوبي ع ى شكل قرص
ل{jري ) (CDله القدرة ع ى تحليل ٔالابيات الشعرية العمودية تحليال متكامال ً
بناء ع ى أصواته ،ووحداته ،وتفاعيله،
وهيكلته ،ومقاطعه ،وأروائه ،وقوافيه… _ي أفق تذوق وإدراك مكامن القوة ٕالايقاعية والجمالية للشعر العربي .ولعل
هذﻩ الزاوية ¥ي ما ستحاول الورقة البحثية ال"!ك {jعليه ،وتتبع جوانبه ،والكشف عن آفاقه_ ،ي سياق تقديم أرضية
للنقاش وتبادل التجارب مع طلبة الدكتوراﻩ من خالل استعراض نتيجة من نتائج بحث أكاديم تطبيقي متعلق بحقل
املعالجة ٓالالية للغة العربية.
الكلمات املفتاحية:علم العروض ،ال"!كيب ،الصوت ،الحاسوب  ،اللغة ،اللسانيات  ،التطريز ،الن«! ،املعجم
العرو® ،ال«!مجة ،املحلل العرو®...
Abstract
This research paper is summarized in the monitoring of a serious attempt to converge
the Arabic Metric system and its sound issues from three angles: Digital, which abstractly
*ﺩ.ﲪﺎﺩﻱ ﺍﳌﹸﻮﻗﺖ

Abourayhana1@gmail.com
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revisits the system’s rules based on the numerical elements 0 and 1, in order to exploit its
rhythmic capabilities and discover their intersections and justifications for their reduction.
And Linguistics: it controls the rhythm as a directing authority and influencing the
significance of the poetic text and its syntactic structure, not to mention what the rest of the
linguistic levels give of relational values between the components of a single verse, then
Computational view (software) that focuses on the capabilities of the computer and its
techniques in building a computer program in the form of a laser disk ( CD) has the ability to
fully analyze vertical poetic verses based on its sounds, units, interactions, structure, syllables,
narrations, and rhymes….
Keywords:
Linguistics, poetic,syllables, sound, rhymes, syntactic structure, Computational
…view

أوال :موضوع الورقة البحثية:
ُ
ّ1
ّ
كاديم
بح¯ أ
بمشروع
يأتي موضوع هذﻩ الورقة _ي سياق التعريف
متكامل أنجز حول علم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
العروض العربي التقليدي وأبعاد حوسبته؛مقاربا مختلف ٔالاسس الفكرية واملنهجية ال ²قام عل±ا
نظامه ،ومكنت صاحبه الخليل بن أحمد الفراهيدي من تكوين رؤية إيقاعية شعرية دقيقة ،من خالل
ما استقرأﻩ من أشعار َم ْن َسبقه أو ح ¸²ال ²عاصرها.
بيد أن املقاربة ال ²س"!كز عل±ا هذﻩ الورقة ،وتبسط خطوطها العريضة ،اتخذت بعدا تقنيا
وحاسوبيا س»ى _ي تقديم إمكانات تجريدية جديدة تذلل صعوباته ،وترمم ثغراته_ ،ي أفق تذوق البعد
ُ
الف والجماlي لعلم العروض ،وبالتاlي للشعر العربي،كونه يحفظ اللسان العربي ويضمن استمرار
مدارسته ،ومقاربة قضاياﻩ صوتا ،وصرفا ،وتركيبا ،وداللة ،فضال عن تبيjن عالقة القواعد ٕالايقاعية
والعروضية بفن الشعر ،ومدى قابلي¿ا الستيعاب التطور التق والتكنولو¾ي_ ،ي تصوير الجنس
ً
َ
أجواء جديدة من الارتباطات والشفرات البينية
الشعري ك"!اث أدبي له م{Âع حسابي وريا® يكشف
بjن تضاعيف إيقاعات الشعر العربي.
ولعل أهم نتيجة توصلت إل±ا هذﻩ املقاربة َ
برنامج حاسوبي ع ى شكل قرص ل{jري )(CD
بناء
ٍ
سميناﻩ البحر AL-BAHRكانت له القدرة ع ى تحليل أوزان الشعر العربي العمودي تحليال متكامال،
يجمع بjن فضيلة املمارسة العروضية ،والكشف عن أسرار العلم الرقمية.
ثانيا :إشكاالت املشروع البح*M
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ملا كان لكل بحث إشكاالت وفرضيات يب عل±ا ،تبjن لنا أن نرصد أهم هذﻩ ٕالاشكاالت ال²
اع"!ضت سبيل املشروع العرو®،وكانت دافعا له ،رغم تشعÉا وأخذ بعضها برقاب بعض_ ،ي الت«!ير
والانحسار _ي الوصف ،والنظرة الشكلية إlى نغم الحرف العربي ،و تعارض وحدات التقطيع
والتطريز،والانتقائية غ !jامل«!رة  ،ومسوغات التعدد ٕالايقاËي للوزن الواحد ،وقاعدة "يجوز وما ال
يجوز" ...وما عداها من إشكاالت تجعل الدارس لهذا العلم يواجه أسئلة عديدة جديرة بالفحص
واملدارسة من قبيل:

•

هل كان الخليل بالفعل ّ
يقعد إليقاعات الشعر أم يقتصر عRى وصفها وتنظيمها بحﺴب ما
سمح له به الاستقراء الشعري؟

•
•
•

وهل ما سماﻩ بالتفاعيل كانت ضرورة قاعدية أم ضرورة وصفية؟

•

ما مbcر اعتماد التفعيلة "فعولن" مثال كوحدة وزنية ،دون مثيلتghا "فعلmن" أو " ِفعالن"؟
وإذا كانت هناك qي نظام الخليل تفعيلتmن عRى غرار "فاع التن" و"مﺴتفع لن" ،فلماذا ال
توجد أيضا تفعيالت من قبيل "فاع لن" أو "متفاع لن" أو "مفاuي لن" ح wxولو توفر بعضها
عRى الوتد املفروق كمﺴوغ العتماد ٔالاوليmن ؟؟
ْ
فا" من "فاعلن" شبghا باملقطع النغمي " ُم ْ
س" من
أليس من الخطأ اعتبار املقطع النغمي "
"مﺴتفعلن" بمجرد أgما متﺴاويان qي الوزن الحرسكوني؟

•

بيت
أليس هناك اختالفا للمدلول والشحنة الصوتية للتفعيلة الواحدة واملقطع الواحد بmن ٍ
وآخر كما هو حال" :فعولن" qي بيتmن اثنmن ،بل qي لفظmن اثنmن ح wxوإن كانا qي البيت
نفﺴه؟

•
•
•

وهل كان الحذف العرو *+,يقع عRى مﺴتوى الوزن أم عRى مﺴتوى البيت؟
أليس qي مﺴتطاع املعالجة ٓالالية للعلم إيجاد حل لهذﻩ املشاكل أو عRى ٔالاقل لبعضها؟

هل إعادة الصياغة الbكيبية لنظمه وقواعدﻩ وفق املنطق الرقمي والرياq *+,ي شكل برنامج
حاسوبي )(CDيمكن أن يرأب الفجوة الكائنة بينه وبmن دارسيه ومتعلميه؟
ثالثا :أهداف املشروع البح*M
ً
بناء ع ى ٕالاشكاالت أعالﻩ؛ سطر البحث أهدافه ،بما اقتضاﻩ الفكر النقدي املنسجم _ -ي بعض
جوانبه-مع حصيلة تراكم وتواصل الجهود النقدية _ي علم العروض .ذلك أن استكشاف الطاقة
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محاوالت ٕالاحاطة باإليقاع
ٕالايقاعية للشعر العربي من خالل النظر العرو® ،ال يستبعد وجود
ِ
الشعري ،وتحليل مكوناته بأسلوب تطبيقي ،تراوحت حصيلته بjن ما قصد التحليل وما س»ى _ي
ُْ
الوصف ،هذا الذي تمثله معظم الكتب العروضية ال ²بjن أيدينا؛ حيث ال" ِ{م فيه النقل والتوثيق
ُ
وبسبب من ذلك؛ نجد أن ما بjن أيدينا من مادة عروضية قد اصط ِبغت
عن الخليل ومعاصريه.
ٍ
تعليمية تند عن الناحية الوصفية لإليقاع الشعري_ ،ي الوقت الذي
بالتجريد ،وان¿ت إlى غاية معيار ٍية
ٍ
تعددت فيه املداخل إlى العلم ،بحيث يمكن الدخول إليه من خالل املوسيقى،أو الصوت ،أو املعجم،
أو الصرف ،أو النحو ،أو الداللة_ ...ي سياق "اللﺴانيات العروضية".
ً
والذي ّ
نتغياﻩ من وراء ذلك إذا؛ هو البحث _ي سبل تبسيط طرق تعلم الدرس العرو®
وأصولهÕ ،دف إدراك مقاصد النظم فيه الصوتية وٕالايقاعية ،وتقويم اعوجاج اللسان ،وتصحيح
َ
املعاني ،وتمثل الذوق الشعري ،ومعرفة ٔالاصول املوسيقية لكتابة الشعر ،ومن ث ّم تجاوز ُم َن ِّف َراته،
َ ﱡ
ومعوقات ت َعل ِمه ،ودائما _ي إطار ما يتيحه التعدد النظري والتطبيقي للدراسات اللسانية
العروضيةوالحاسوبية .
رابعا :خطة املشروع البح:*M
ّ
أبواب مصدرة بمقدمة ،ومذيلة
ثالثة
لقد اقتضت طبيعة املشروع البحثيوخطته أن يكون _ي ِ
ٍ
بخاتمة ،ومتفرعة إlى فصول ،والفصول إlى مباحث .إذ مهدنا له بخطاب جلينا فيه أهمية العروض،
وراهنية قواعدﻩ ال ²استمدها من شعور طالبه بالنفور إزاءﻩ ،إما بسبب التعقيدات ال ²يحتوÚا ،أو
بعلة فيض مصطلحاته ووحشي¿ا ،أو بتقاطع قواعدﻩ وتداخلها.
وسوف لن نج"! ما أشرنا إليه أعالﻩ ،أو ننفصل فيه ،والح ¸²املقام يسمح بذلك ،ولكن حسبنا
أن نتوقف بقدر الهدف الذي سطرناﻩ لهذﻩ الورقة مركزين ع ى املقاربة الحاسوبية لعلم العروض،
وبالتاlي التعريف بال«!نامج الحاسوبي الذي كان ثمرة من أجود ثمار مشروعنا موضوع هذﻩ الورقة.
فكانتحاصل املقاربتjن ٔالاخريjن وثمرما ،إذ كانت تتويجا لهما من
فأما املقاربة املوسومة؛
ِ
خالل تمكننا من بناء برنامج حاسوبي-آي يحلل أوزان الشعر العربي العمودي تحليال متكامال ،بناء
ع ى ثنائية رقمية تتكون من الصفر) (0والواحد ) (1والذي استمد قوته من قدرته ع ى تعرف البحر
الشعري وزحافاته ،وعلله ،وإحصائيات أصواته املغلقة و املفتوحة ،فضال عن أروائه وقوافيه،
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ومقابله الرقم ،وهيكله ّ
الصواتي والصوتي ،وغ !jذلك ..وهو ال«!نامج الذي تم اختبارﻩ ع ى أك !Ûمن
ِ
 3000بيت شعري من مختلف العصور ،وكانت نسبة نجاحه تصل إlى .%95
بيد أن الذي فرض علينا الخوض _ي هذا التحدي هو التطور العلم والتكنولو¾ي الذي عرفه
العصر الحديثفي ميداني علم ٔالاصوات وعلم املوسيقى ،إذ لم يعد مقبوال؛ "ونحن نعيش عصر
تكنولوجيا املعلومات عدم ٔالاخذ بما هو متاح اليوم من أجهزة وآالت متطورة لقياس ٕالايقاع وغ!jﻩ من
الظواهر الصوتية _ي وزن الشعر ،أو تعليم العروض دون اللجوء إlى تلك ٔالاجهزة ،ذلك أن معظم هذﻩ
الظواهر السمعية إنما ¥ي ظواهر التدركها إال ٔالاذن املعتادة ع ى الوزن فقط ،واليمكن التعب !jعáا إال
بالكتابة املجردة أو بالتقطيع العرو® التقليدي".
فمما راهن عليه هذا البحث – كما قلنا آنفا -هو أن ُي َت ﱠوج ب«!نامج عرو® يحمل ع ى عاتقه
مهمة تيس !jالعلم وتبسيطه ،ويكون عمليا _ي متناول الطالب واملهتمjن  ،ومتكامال _ي تحليله ألوزان
ُ
هد
الشعر العربي العمودي ع ى وجه التحديد .وهو الهدف الذي وصلنا إليه -بفضل ﷲ تعاlى -وبعد ج ٍ
ومشقة ،تحت مسم¸ برنامج البحر  .Al-bahrفما تعريف هذا ال«!نامج؟ وكيف يعمل؟ وما مراحل
ٍ
تنفيدﻩ؟ وهل له آفاق عملية يمكن تفعيلها _ي املستقبل التق؟
هذﻩ ٔالاسئلة وما شاكلها يمكننا ٕالاجابة عáا بالتواlي _ي النقط التالية:
 -1تعريف البحر:Al-bahrيعت«! برنامج البحرنظاما حاسوبياأو تطبيقا رياضيا لنظرية الخليل بن أحمد
الفراهيدي العروضية ،حيث ّ
يحول مقوالته وقواعدﻩ إlى لغة تفهمها ٓالالة ،من خالل توظيف بعض
برمجيات الحاسوب ك) (visual studio 2010باعتبارها بيئة تطوير متكاملة من مايكروسوفت
ِ
ّ
) (Microsoftولغاا ك) (C Sharpاملعروفة اختصارا ب)  (C#وذلك ملعالجة الشعر
العربي معالجة
ِ
َعروضية متكاملة وشاملة ،مستوحيا اسمه من مصطلح "البحر" الذي سم¸ به الخليل بن أحمد
للم َ
الفراهيدي مجمل إيقاعات الشعر العربي من خالل ما استقرأﻩ ُ
ّ
نجز الشعر ّي
مانه.و
العربي ح ¸²ز ِ
ِ
يعت«! إطالق مشروع البحر ك«!نامج رقم _ي نسخته ٔالاوlى ) (01-2017تجربة برمجية متقدمة ال تقل
أهمية و ال تم{jا عن ال«!امج املعلن عáا أعالﻩ؛ _ي مجال املعالجة ٓالالية للغة العربية وال ²اتخذت -
ههنا -طابعا أكاديميا سعينا _ي املستقبل تطويرها وتقوي¿ا بتقنيات و نوافذ و محلالت جديدة قد تنحو
منïى ما هو صر_ي أو نحوي أو مصطلïي أو ح ¸²دالlي .وهذﻩ صورة لواجهة ال«!نامج:

†ñ]ˆ¢]IÌ×Ö^e<ê×Âçe<àe<íféŠu<íÃÚ^q<–<áçßËÖ]æ<h]û]<íé×Ò<…]‚‘c

22

ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮﺳﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

املجلد 1:العدد 2:جوان 2021

الصفحة28-18:

(visual studioباعتبارها بيئة
io 201
 -2بيئة تطوير برنامج البحر :وقع الاختيار قصدا ع ى بيئة)2010
من بjن االعديد من بيئات التطوير
مايكروسوفت ) ،(Microsoftال ²اعتمدناها ن
تطوير متكاملة من مايكر
متقدمة _ي تحرير نصوص لكتابة
 ، Eclipseوذلك نظرا ملا تتيحه من إمكانات وأدوات متقدم
E
كٕ:الاكليبس
ً
َ
ٔالاخطاء واملشاكل أو ما يسم¸
عن ٔالاخ
للبحث ن
تتبع
ِ
شيفرة املصدر لل«!امج .كما تحوي عادة برنامج ٍ
Debuggerوأحيانا قدتحوي نظام متابعة ٕالاصدارات أوو تتبع الفروقات ،CVSزيادة ع ى
De
باملصحح
أدوات أخرى ك رر
IntelliSenوإعادة كتابة الرمز؛
محرر الرموز Codesالذي يدعم تقنية التحﺴس elliSence
تدËى " *+¤شارب "C #نظرا ملا
برمجية تدË
ة
 -3لغة برمجة البحرُ :ب ال«!نامج العرو® "البحر" بلغة
ال«!مجة ٔالاخرى.وتعد " óشارب"
تقدمه من حلول عملية للمشاكل املوجودة _ي العديد من لغات ل«!مجة
ُ
من أهم لغات ّ
وت-نت؛ فقد أحدثت رسميا سنة  2002من قبل شركة ممايكروسوفت Microsoft
الد ت
الهامة _ي الوسط ال«!مôي .فضال عن
Framework1.0استجابة لبعض الاحتياجات امة
ضمن إطار العمل rk1.0
ً
ال«!مجة ٔالاخرى مثل السرية
لغات ال«!
أõا وجدت حلوال عملية للمشاكل املوجودة _ي العديد من ت
وسهولة التعامل مع الشبكات وإمكانية الاش"!اك مع لغات ال«!مجة ٔالاخرى ع ى
العتاد وس
والارتباط بجزء تاد
املعطيات واملواد؛
خمس شكلت قاعدة تصورﻩ
إنشاء الbcن
 -4مراحل اء
الbcنامج وتنفيذﻩ:مر بناء ال«!نامج من مراحلل خم ٍ
وتفعيلهوذلك وفق ما يبنه الشكل التاlي:
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برنامج البحر شروطا وقواعد
وضع برنا
الاشتغال عRى الbcنامج:ككل ال«!امج الرقمية ،ع
تغال
 -5قواعد
ضبطﺴواكن البيت الشعري الحية ّ
وامليتة،
كن
يس !jسبل العمل به ،كان ع ى رأسها
لالشتغال عليه ،وتيس!j
ْ ْْ
ْ
ف ýال ²بنينا عل±ا عملية التقطيع
ع ى غرار الم" :قلت" أو واو وألف "جاءوا" .وع ى ذكر "السواكن" 
املقاطع ٕالايقاعية الرقمية ،لذلك
الشعري _ي برنامجنا ،اعتبارا لدورها _ي تحديد õايات املقاط
الرقم للبيت عر
ُ
ضبط السواكن مع ٔالاخذ بعjن
ال«!نامج أن يقتصر _ي مدخالته الشعرية ع ى ضب
مستخدم ال«!ن
دم
ف ِرض ع ى
صوات املضعفة ،والتنوين ،والقوا_ي ،كما يوضح ذلك الالنموذج الشعري التاlي:
الاعتبار  -طبعأ -الاصوات
ْ
ْ ً
ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
ألخ ْبار م ْ
لم ّ
ْ
من ْ
تزو ْ
ستب ْ
دي
دي لك ٔالا ّيام ما كنت جاهال = ويأ ْتيك باألخ

ستيعاب وإدراك مختلف جوانب
يصبح معه املستخدم للعروض العربي قادرا ع ى استيعا
ُح
بحيث
املعطيات واملعلومات سواء تلك
مختلف املعط
ف
عري ،ع ى اعتبار أنه يقدم له وبjن يديه
التحليل ألي بيت شعر
املتعلقة بال"!م_ {jي ُب ْع َد ْيه االصوت-رقم ) (01101واملقطع-رقم) ، (32أم املتعلقة بال"!م {jالهيك ي أو
والالتينية ) ،(cvv cv cvcأم املتعلقة
العربية )ص صا صا  +ص صا  +ص صا ص( التينية
النسي بصيغتيه عربية
بالكتابة ّ
إطالعه ع ى نوع البحر التقليدي الذي
تفاعيل الناتجة )  (faa’ilunمثال ،فضال عن عه
الصواتية للتفاعيل
ِ
ُ
لبحر وومقابله الرقم بل والبحور
شعري مع مقابله الرقم املخ"{ل ،معرفا باسم البحر
نظم عليه البيت الشعر
ك ،دون إغفال جانب الزحافات
ٔالاخ ،!jمع قافية البيت ورويه محددا نوع±ما كذلك،
ال ²اخ"{لت _ي ،!j
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ٔالاصوات املفتوحة واملغلقة ،وعدد
رقمية ،ومكلال ذلك بإحصائيات رقمية م عدد ٔالاصوا
والعلل التقليدية والرقمية،
ال ²ب¸ البيت الشعري عل±ا إيقاعه.
الوحدات الصوتية ل²
ً
ً
صحيحا ً
وهكذا؛ يكون _ي مقدور ٓالالة تشريح أي بيت ِشعري
بناء ع ى إيقاعه؛
ريحا
تشريح
عطي ااملتصفح-املستعمل إمكانية
وهيكلته النسخية؛وإحصائيات وحداته ...بل ويعطي
وأصواته؛وصواتيته؛ وهيكلت
ِ
تكون عائقا أمام وزن البيت
النحوية أو ٕالامالئية أو ح ¸²الداللية ال ²قد تك
ٔالاخطاء الن
اضطالعه ع ى طاء
ّ
ّ
فيه أو بدل...
وتصويب البيت بعدما يكون الزمن التداوlي قد غ !jفي
تقويم وتص
الشعري ،وح ¸²م
ت بيتا شعريا للمتن محلال تحليال
وفيما ي ي صورة لللواجهة الرئيسة ل«!نامج البحر ،وقد حوت
يتضمن ككل ما سبق ذكرﻩ:
عروضيا متكامال ضمن

الواجهة الرئيﺴة لbcنامج البحر
املشروع البح*M
وع
خامﺴا :نتائج
وتحليال ،جعلنا نخرج منه بنتائج
إن عيشنا مع هذا البحث ،وتص«!نا عليه لسنوات ،تأمال وتحليال
وأهمها:
بدورها إlإlى مزيد من التنقيب والتمحيص واملراجعة ،،وأهمه
عديدة تحتاج ¥ي و
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 -1إمكانية استعمال ٔالارقام الثنائية إليجاد موازين الشعر العربي ،وتحليلها ،ع ى أساس منح الحرف
املتحرك الرقم ) ،(1والحرف الساكن الرقم ) ،(0اعتبارا ملا يتيحه الحاسوب من إمكانات تسهم _ي
استجالء ،وتبسيط القصد؛
 -2إمكانية تسهيل عملية التعرف ع ى الوزن وخصوصياته ٕالايقاعية ،ع«! اخ"{ال املقاطع املركبة من
ثنائية الصفر والواحد_ ،ي الرقم ) (2الذي يرمز لكل مقطع مؤلف من ثنائية ) ،(01والرقم ) (3لكل
ثنائية مؤلفة من ) ،(011والرقم ) (4لكل ثنائية مؤلفة من )(0111؛
 -3انبثاق التشكيل ٕالايقاعيودرجاته عن اللفظ الشعري والتساوق الصوتي ،ال عن القالب الوزني؛
 -4غلبة منهج التوصيف ع ى التقعيد _ي فكر الخليل بن أحمد الفراهيدي؛
 -5اخ"{ال البحور الستة عشر )_ ( 16ي سبعة ) (7رقمية مدمجة فقط¥ ،ي بحرَ :
اله َزر؛ ويعوض بحور
الهزج ،والوافر ،واملضارع ،وبوزن بحر الوافر نفسه ،ثم بحرّ :
الر ِميد؛ الذي يعوض بحري الرمل،
واملديد ،لكن بوزن الرمل ،وبحر :ﱠ
الس َجل؛ الذي يعوض بحور السريع ،والرجز ،والكامل ،بوزن
ُ َ
َُ َ
ٔالاخ!j؛ فبحر :املتدا ِرس؛ ويعوض بحري املتدارك ،والبسيط بوزن البسيط ،ثم بحر :امل ْج ِbح؛ الذي
ُْ َ َ
يعوض بحري املجتث ،واملنسرح ،بوزن املنسرح ،وبحر :املقتضف ،الذي يعوض املقتضب،
ّ
والخفيف ،اعتمادا ع ى وزن الخفيف ،وأخ!jا بحر :الطا ِرب ويعوض الطويل واملتقارب ،بوزن
املتقارب؛
 -6اخ"{ال الزحافات والعلل العروضية الكث!jة _ي) (10تغي!jات رقمية فقط ،استنادا إlى الاستقراء
الذي أتاحه الواقع ٕالايقاËي الشعري ،دون التفريق بjن ما هو زحاف ،وما هو علة ،وكانت كالتاlي:
ْ
خcن ،وحذف ،وقطع ،وحذذ ،و ْ
حرك ،وتﺴبيغ ،وترفيل ،وتزويد ،وسكن ،وخزم؛
 -7انتقائية غ !jم«!رة _ي استعمال التغي!jات سواء أكانت زحافا أم علة ،إذ التغي !jعند الخليل يلحق
تفعيلة معينة _ي بحر معjن ،وال يلحق تفعيلة أخرى تتوفر ع ى نفس الشرط _ي بحر آخر ،كزحاف
الوقص الذي يقصد به حذف الثاني املتحرك ،حjن يلحق تفعيلة "متفاعلن" التابعة لبحر الكامل،
وال يلحق تفعيل" ²فعولن" ،و"مفاعيلن" مع الطويل و املتقارب ،أو تفعيلة "مفاعلن" مع الوافر،
ؤالامر ذاته مع زحاف القبض الذي يلحق الخامس الساكن بحذفه _ي "فعولن" وال يجوز ذلك مع
"فاعلن" ،ولو أن خامسها ساكن أيضا...؛
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 -8تضارب ولبس _ي مخرجات العديد من التغي!jات،كعلةالحذذ ال ²يقول العروضيون إõا التدخل
إال ع ى "متفاعلن" فتصبح "متفا" بحذف الوتد املجموع؛ بينما ٔالامر يوجد _ي غ !jهذﻩ التفعيلة حيث
لن أو ْ
فع ْ
تفعيلة "مﺴتفعلن" أيضا يدخلها هذا التغي !jفتصبح " ْ
مف ْ
عل" كما _ي عروض وضرب بحر
املنسرح؛
 -9انعدام الدقة _ي اختيار بعض ٔالالفاظ لتوصيف القاعدة العروضية ،ع ى غرار الاسم "ما" الذي
ّ
يفيد العموم عند العروضيjن ،ملا قالوا ع ى سبيل املثال ال الحصر عن علة التسبيغ":وهو زيادة حرف
ساكن ع ى ما آخرﻩ سبب خفيف" _ي الوقت الذي نقلوﻩ من عموميته هاته إlى التخصيص دون
م«!ر ،ليجعلوﻩ مرتبطا بتفعيلة واحدة فقط ¥ي "فاعالتن" الرملية  ،مع العلم أن السبب الخفيف
يوجد أيضا ح_ ¸²ي آخر تفعيل":²فعولن= "01011و"مفاعيلن"0101011؛
ّ
ومؤسسة لحقيقة
 -10بناء القاعدة العروضية ع ى ظواهر تطريزية عديدة ،متعالقة فيما بيáا
ِ
ٕالايقاع الشعري كالن«! ،والتنغيم ،والوقف ،والتكرار ،والتوزين؛
 -11تقاسم مختلف التغي!jات العروضية الخليلية تغي!jين اثنjن هما :الحذف والزيادة ،مع غلبة
ٔالاول ع ى الثاني؛
 -12أن لحروف ال"!كيب التفعي ي العشرة استخدامات كث!jة وامتدادات عديدة تتقاطع مع مختلف
املست ويات اللسانية النحوية ،والصوتية ،والصرفية ،واملعجمية...ولهذﻩ الاستخدامات إفادات مهمة
تتلخص _ي كون ٕالايقاع العرو® بإمكانه أن ُيوصف توصيفا لسانيا يكون بمثابة قاعدة لبناء
الخصوصية العروضية؛
 -13دوران التفعيالت العشرة الخليلية بjن مشتقات اسم الفاعل واسم املفعول فقط ،و تبقى
املشتقات ٔالاخرى داعمة لألصل بتفريعاا ومخرجاا؛
 -14التوسل ببعض ٕالاجراءات ال"!كيبية _ي انتقاء وضبط التفاعيل الخليلية ع ى مستوى الجنس
بjن :جمع املؤنث السالم وجمع التكس ،!jوع ى مستوى العدد بjن ٕ :الافراد والجمع والتثنية؛
 -15بروز سلطة ٕالايقاع والوزن _ي توجيه كل أنواع الضرورات الشعرية ،واملستويات اللسانية
كال"!كيب ،والداللة مثال؛
ُ ّ
حلل تفعيالت الخليل َو ْفق نظام املقاطع ،وقد ﱠ
وجه من
 -16أن علم اللغة الحاسوبي استطاع أن ي ِ
خالل عمله هذا بعض الانتقادات إlى نظام التفعيالت الخلي ي؛
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ٕ -17الايقاع الرقم املفتوح حل ناجع لتجاوز ثغرات العروض التقليدي؛
 -18إنشاء برنامج حاسوبي سميته بالبحر  ،Al-bahrيحلل ٔالابيات الشعرية تحليال عروضيا متكامال
وشامال لكل ٔالابعاد الصوتية والصواتية وحٕ ¸²الاحصائية ال ²لها عالقة بإيقاعات البيت الشعري؛
 -19إخضاع برنامج البحرللتمحيص والتجربة ع ى ٓالاالف من ٔالابيات الشعرية ،فأثبت نجاعته _ي
تحليلها ح ¸²قاربت نسبة % 95؛
سادسا :آفاق املشروع البح*M
َ
من أسم¸ التوصيات ال ²يأمل املشروع البح¯ الدعوة إل±ا ،السيما مع التطور التق
والتكنولو¾ي الذي فتح مصراعيه لبنية اللغة العربية ومعالجة عروضها آليا ع ى وجه التحديد ،فضال
عن أمور ثالثة أخرى لها عالقة بذلك ،أولها :يتعلق بأفق تطوير برنامج البحر تطويرا رقميا .100%
وثانghا :تفعيل ال«!نامج ع ى مختلف الهواتف الذكية ،أما ثالgµا :فيس»ى _ي ببناء برنامج آخر حاسوبي
صوتي له القدرة ع ى تحليل البيت الشعري ،انطالقا مما يمليه عليه املتكلم صوتيا فقط.
الهوامش:
1هذﻩ الورقة أصلها تقرير لألطروحة ال ²قدمها الباحث حمادي املوقت بعنوان  :مقاربة صواتية حاسوبية للعروض العربي :املقاطع
وٕالايقاع والتطريز ،أما لجنة املناقشة بكلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية بب مالل  /املغرب ،موسم  2018/2017تحت إشراف ٔالاستاذ
الدكتور محمد التاي.
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ّ
ّ
آلية لبناء املعجم التكراري لتعليمية اللغة العربية باملدرسة الجزائرية
Mechanism for the construction of the lexicon for the teaching of Arabic at
the Algerian School

د .سليمة يحياوي

∗

ّ
مركز البحث العلم ّ
والتق  لتطوير اللغة العربية بالجزائر
Salima.univ@gmail.com

تاريخ الوصول...................تاريخ القبول  ...................تاريخ النشر......................

ملخص:
ّ
يأتي هذا البحث امتدادا لبحث سابق ،قمنا بتقديم ورقته ضمن ورشات امللتقى الوط  الذي نظمه
املجلس ٔالاع>ى للغة العربية بمناسبة احتفاليته العشرين من عام 2018م ،والذي كان موضوعها حول "املنهج
ّ
ٕالاحصائي لتحليل محتوى ّ
اللغوية باستخدام ّ
منصة نوج)ّ ،"(NOOJ
ومما جاء ضمن توصياته إمكانية
النصوص
استثمار نتائجه وتطورabا لخدمة مشا يع مستقبلية من بيagا صناعة املعاجم ّ
التكرارية لغرض تعليم.
ر
ّ
املدونة اللغوية املحوسبة ال mاعتمدناها سابقا ّ
نص ّ
لهذا سننطلق إلعداد هذا البحث من ّ
والزيادة علakا
ّ
الرابعة من ّ
املتوسطّ ،
اللغة العربية ّ
بتطوير ّ
ّ
املوجه ّ
للسنة ّ
ومدونة
التعليم
مدونة أك qrقمنا بجمعها من نصوص كتاب
ّ
ّ
ّ
الثالثة من ّ
اللغة العربية ّ
ثالثة ّ
التعليم الثانوي ،أين قمنا yي املرحلة ٔالاوwى منه
للسنة
تم جمعها من نصوص كتاب
ّ
بإخضاعها للمعالجة وفهرسaا فهرسة آلية بتوظيف ذات الqrمجية)،(NOOJثم yي املرحلة الثانية استخراج
ّ
نص ّ
املتعددة واملمكنة yي ّ
املدونة ،وyي املرحلة ٔالاخqة نقوم بتحديد املداخل
الكلمات ٔالاك qتكرارا وفق سياقا aا
املعجمية وتحديد معانakا ،كخطوة أساسية لصناعة املعجم املنشود.
التكرار ،املعاجمّ ،
الكلمات املفتاحيةّ :
التعليمية ،املدرسة الجزائريةّ ،
منصة).(Nooj

∗

د.ﺳﻠﻴﻤﺔ ﳛﻴﺎﻭﻱ Salima.univ@gmail.com
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Abstract:
This research is an extension of an earlier paper, which we presented at the workshops
of the National Meeting organized by the Supreme Council of the Arab Language on the
occasion of its twentieth celebration of 2018. The topic was "Statistical methodology for
analysing the content of language texts using the NOOJ platform."
That's why we're going to start this research from the text of the computerized language
code that we adopted earlier, and further develop the code that we're most likely to collect
from the texts of the Arabic language book for the fourth year of intermediate education, and
a third blog collected from the texts of the Arabic language book for the third year of
secondary education.(NOOJ), then in the second phase, the most frequent word extraction
according to its multiple and possible contexts in the text of the Code, and in the last phase we
identify the lexicon entrances and define their meaning, as a fundamental step in the design of
the desired lexicon.
Keywords: Repetition, lexicography, education, Algerian school, platform(Nooj).

:مقدمة

  قمنا بتقديم ورقته ضمن ورشات امللتقى الوط،يأتي هذا البحث امتدادا لبحث سابق
ّ
ّ
 والذي كان،م2018 الذي نظمه املجلس ٔالاع>ى للغة العربية بمناسبة احتفاليته العشرين من عام
ّ
ّ موضوعها حول "املنهج ٕالاحصائي لتحليل محتوى
ّ
منصة
النصوص اللغوية باستخدام
ّ ،1"(NOOJ)نوج
ا لخدمة مشاريع مستقبليةabومما جاء ضمن توصياته إمكانية استثمار نتائجه وتطور
ّ ا صناعة املعاجمagمن بي
.التكرارية لغرض تعليم
ّ الرغم من انتشار املعاجم
ّ ّإنه وع>ى
 كاإلنجلية، من لغات ٔالامم ٔالاخرىqي كثy التكرارية
ّ
ّ
mى اللغة العربية حwا لم تعرف الطريق إa إال ّأ،والهولندية والفرنسية ؤالاملانية وٕالايطالية وٕالاسبانية
ّ
ّ التصريفي
ّ اللغة العربية الاشتقاقية ونظامها
ى انفرادw إضافة إ،املعقد
ى طبيعةw وربما يعود ذلك إ،ٓالان
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ mكيبية والبنوية الqوال
ها من لغات الفصائل اللغويةqتمها عن غ
العربية ببعض الظواهر الشكلية
ّ
ّ  بل،ٔالاخرى
ّ اللغات
ا منa وتمها كذلك عن شقيقا
.2السامية
ّ
ّ  نعتمد ع>ى،اللغوية
مدونة لغوية محوسبة نقوم بجمعها من
وإلنجاز مثل هذﻩ املعاجم
ّ
ّ ا أن تكونakط فq ويش،موجهة لغرض املعجم املنشود
ّ نصوص
مدونة عاكسة لواقع املتعلم وحاجته
30
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ّ
اللغوية ،نقوم بإخضاعها للمعالجة والفهرسة باستعمال برمجيات حديثة أنتجaا ّ
الساحة العلمية
ّ
وأثبتت نجاعaا yي مجال هندسة اللغة.
ّ
لهذا ارتأيت أن يكون عنوان مداخل" mآلية لبناء املعجم التكراري لتعليمية اللغة العربية
باملد سة الجزائرية" ،أحاول من خاللها أن ّ
أقدم منهجا لبناء معجم تكراري لغرض تعليم ّ
موجه
ر
للمدرسة الجزائرية ،انطالقا من نصوص ضخمة قمت باستخراجها من نصوص أدبية نqية وشعرية
التعليم الابتدائي ،مرحلة ّ
التعليم ٔالاسا )مرحلة ّ
للمستويات ا ّلثالثة من ّ
ّ
املتوسط ،مرحلة
التعليم
ّ
ّ
التعليم الثانوي(.
ّ
الهامة ع>ى أسها :ما املعجم ّ
التساؤالت ّ
التكراري؟ ،وهل
ولهذا سأحاول ٕالاجابة ع>ى بعض
ر
يمكن إنجازﻩ؟ ،وكيف يمكننا ذلك؟ ،وما £ي ٓالاليات املمكنة واملساعدة لتحقيق هذا املشروع؟.
ّ
خطة البحث yي ّ
مقدمة وثالثة مباحث ثم خاتمة مشفوعة بقائمة املصادر واملراجع،
وجاءت
النحو ّ
ع>ى ّ
التاwي:
ّ −أوال :تعريف املعجم ّ
التكراري.
 −ثانيا :آلية لبناء املعجم ّ
التكراري yي ضوء ّ
مدونة لغوية
 −ثالثا:دراسة تطبيقية ألنموذج معجم )ك و ن(.
ّ
التكراري
ّأوال :تعريف املعجم
ّ
ّ
واملصرين القدماء
واليونانين
قديم ع>ى يد الهنود
لقد بدأت صناعة املعاجم منذ عهد
ٍ
ّ
والص ّ
ينين ،ثم نمت yي العصر الوسيط ع>ى أيدي العرب ،ومagم استفاد العqrانيون وغqهم.3
ّ
ً
ّ
املعجم yي اللسان العربي طفرة كبqة yي تاريخ املعجم ،ال يمكن أن نجد لها مثيال
ويمثل املوروث
جليا سواء ع>ى مستوى ّ
أي ّأمة من ٔالامم قبل العصر الحديث ،ويبدو ذلك ًّ
لدى ّ
التأليف yي املعاجم
ﱡ
غوية أو ع>ى مستوى ّ
الل ّ
ّ
التأليف yي املعاجم
املتخصصة.4
ِ
ّ
abمنا هنا املعجم ّ
التكراري ،الذي ّ
اللفظية املتخ ّ
صصة ،ومن ّ
وما ّ
أهم
يعد من املعاجم
ّ
اللغة العربية yي العصر الحاwي ،يأخذ اسمه من ظاهرة ّ
التكرار"،ال mعرفaا
املشاريع ال mتحتاجها
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ّ
العربية yي أقدم نصوصها ال mوصلت إلينا ،نع  بذلك الشعر الجاه>ي،وخطب الجاهلية وأسجاعها،ثم
ّ ي ّ
الشريف ،وكالم العرب شعرﻩ ونqﻩ من بعد ،ومن ّ
ثم
استعملها القرآن الكريم ،ووردت yي الحديث النبو
تستحق ّ
ّ
ّ
الدراسة لتبين معاملها
والتعرف ع>ى حقيقaا ومواضع استعمالها".5
ف µظاهرة
ّ
ّ
ّ
ويعتمد هذا النوع من املعاجم yي بنائه ع>ى ّ
اللغويةّ ،
ويعرف ع>ى أنه معجم " ترتب
املدونات
ّ
ٔالاقل شيوعا ،معتمدا
فيه ٔالابواب والفصول املعجمية بحسب شيوعها ،متد ّرجة من ٔالاك qشيوعا إwى
ّ
yي ذلك ع>ى معلومات ّ
ّ
املستمدة من ّ
مدونة لغوية)(linguistic corpusتعكس واقع اللغة،
التكرار
ّ
ّ
وتمثل املستوى اللغوي الذي يع  به املعجم".6
ّ
وyي مطلع القرن الحادي والعشرين ّاتجهت بعض ّ
ّ
ّ
املعنية بمعالجة اللغات
العلمية
املؤسسات
ّ
ّ
الل ّ
ّ
ّ
العربي ،وأنجزت بعض املشروعات
غوية yي صناعة املعجم
املدونات
الطبيعية إwى استخدام
ّ
العربية ّ
املعجمية ال mاعتمدت ع>ى ّ
مدونات ّ
ّ
ّ
ّ
للعربيةّ ،
الدارجة
لعل أبرزها معجم اللغة
لغوية محوسبة
yي مصر).7(Egyptian Colloquial Lexicon
ٕالانجلية ّ
ّ
ّ
الت ّ
عليمية" ،مثاال مشهورا
وتعد سلسلة معاجم كولي ¹كوبيلد)(Collins Cobuild
ﱠ
ٔالاساسية ع>ى ّ
مدونة ّ
ّ
لغوية محوسبة".8
ع>ى ٔالاعمال ال mاعتمدت yي بنيaا
النظري مع ّ
الد س ّ
ّ
وتشهد ّ
التطبيقي وتعالج
الساحة العلمية قصورا yي البحوث ال mتزواج ر
ظاهرة ّ
التكرارّ ،
لعل مagا:
 املعجم ّالتكراري أللفاظ القرآن الكريمّ ،
للدكتور مع باهلل ّ
السعيد طه.
 نحو منهج لفهم الخطاب ّالدي  املعاصر ،للباحثة سليمة يحياوي ،حاولت فيه أن تقف ع>ى
ّ
معلومات ّ
التكرار yي الخطاب ّ
الدي  للشيخ القرضاوي.
ّ
 باإلضافة إwى أعمال عديدة ّاللغويّ ،
وأهم دراسة عربية بن أيدينا دراسة
قدمت yي مجال ٕالاحصاء
ّ
الدكتور سعد مصلوح ،الذي استند yي دراسته إwى القياس ّ
الكم)(quantitative measurmentأو
ّ
ّ
أن ّ
للنصوص حيث يرى ّ
التحليل ٕالاحصائي)ّ (statisticalanalysis
التكرار يمنح املفردة اللغوية سمة
ّ
املتنوعة.
أسلوبية داخل سياقا aا
ّ
التكراري Jي ضوء ّ
مدونة لغوية
ثانيا :آلية لبناء املعجم
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ّ ّ
ّ
اللسانيات ﱠ
ّ
طبيقية ﱠالذي يع  yي ّ
بتعليمية اللغات ،أصبحت
أهم مباحثه
الت
مع ظهور فرع ِ
ّ
ملحة لالستفادة من ّ
الحاجة ّ
الل ّ
غوية yي هذا املجال" ،من أجل تحديد املحتوى وتحليل
النظريات
ٔالاخطاء وبناء الاختبارات وإعداد الكتب واملعاجم".9
ّ
أهم الوسائل ّ
من هنا يqrز ّ
الفعال الذي ّ
الدور ّ
الت ّ
يؤديه املعجم كأحد ّ
عليمية،حيث تؤكد
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
يوفرﻩ لنفسه
الدراسات ع>ى "ضرورة التقليل من دور املعلم yي العملية التعليمية والqك ع>ى املتعلم وما ِ
ّ ّ
جيد ّ
ّ
اللغة بشكل ّ
وبخاصة إذا كان هذا املعجم ّ
مصمما ع>ى
وفعال،
من وسائل تعينه ع>ى اكتساب وتعلم
وتربوية تالئم حاجات ّ
ّ
أسس ّ
علمية
الدارسن".10
إن املعجم ّ
تعليم يفqض فيه أن يكون ع>ى قدر كب qمن ّ
ّ
التكراري ّ
ّ
الدقة yي
املصمم لغرض
ّ
غوية ،ويستدÂي لبنائه القيام باإلجراءات ٔالاساسية ّ
املنهج ،تراÂى فيه ّ
والل ّ
التالية:
املادة العلمية
ّ
 -1بناء ّ
املدونة اللغوية:

نعتمد yي هذا البحث ع>ى ّ
منصة) ،(Noojو£ي ّ
منصة مفتوحة املصدر ،تدعم العديد من
ّ
ّ
تسهل ّ
ّ
اللغة العربيةّ ،
عمليات بحثية كالفهرسة والبحث عن الكلمة وسياقا aا
عدة
اللغات من بيagا
ّ
الqتيب ٔالالفبائي بطريقة تنا لية أو تصاعدية حسب د جة ّ
ّ
التكرار داخل نص ّ
املدونة،
املتعددة ،وفق
ر
ز
ّ
وغqها من العمليات ٔالاخرى
املتقدمة.
ّ

ّ

ّ
املدونات اللغوية املحوسبة) les
وقد تعqضنا كباحثن قضية تعدد املصطلح yي مجال
،(corpus linguistiquesتعكس جانبا من ّ
الصعوبة ال mيعرفها مجال البحث من جهة ،ؤالازمة الm
تواجه املصطلح العربي الحديث من جهة أخرى ،أجملها yي الجدول ّ
التاwي:
مرادفه

املصطلح
لسانيات املتون

ّ
املتون اللغوية

لسانيات ّ
املدونة

ّ
ّ
املدونة اللغوية

لسانيات ّ
املدونات

ّ
ّ
املدونات اللغوية

†ñ]ˆ¢]IÌ×Ö^e<ê×Âçe<àe<íféŠu<íÃÚ^q<–<áçßËÖ]æ<h]û]<íé×Ò<…]‚‘c

33

ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮﺳﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

الصفحة45-29:

املجلد 1:العدد 2:جوان 2021

ّ
لسانيات الذخائر

ّ
ّ
الذخائر اللغوية

لسانيات املك¹

ّ
املكانز اللغوية

لسانيات ّ
املادة

ّ ّ
املادة اللسانية
ّ
الجدول رقم )ّ :(01
تعدد مصطلح ّ
املدونات اللغوية

ّ
اللغوية من الكتب املد سية ّ
وقد اعتمدت yي هذﻩ املرحلة ع>ى جمع ّ
التالية yي
النصوص
ر
مagاج املدرسة الجزائرية:
ّ
اللغة العربية ّ
للسنة الخامسة ابتدائي.
 −كتاب
ّ
ّ
اللغة العربية ّ
للسنة ّ
متوسط.
الرابعة
 −كتاب
ّ
ّ
ّ
الثالثة من ّ
اللغة العربية وآداaÄا ّ
التعليم الثانوي )آداب ،فلسفة ،لغات أجنبية(.
للسنة
 −كتاب
ّ
ّ
النسخ اليدوي لبعض ّ
النصوص املدرجة وطبعها مباشرة ،لعدم توفرها
كما استعنت بعملية
ع>ى شكل ملف إلكqوني.
ّ
ّأما عن توصيف ّ
املدونة اللغوية فقد تجاوز عدد كلما aا "  41028كلمة" ،وتباينت أحجام
الوثائق فakا بحسب عدد الكلمات ال mتحوabا ،وكنت قد استثنت إلعدادها ّ
كل ما ليس له عالقة
بالحرف العربي ،من عالمات الوقف وعالمات ّ
الضبط )تشكيل الكلمات( ،وكذلك ٔالارقام ّ
بكل أنواعها،
ّ
ؤالاشكال الطباعية ٔالاخرى.
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