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مقدمة
اللغة إحدى وسائل الشباع العاطفي في التواصل بين كائنين أو أكثر من الحياء، وهـي مـن المعـارف المكتسـبة

 نظـام صـوتيولمعظـم اللغـاتعند البشر والرتب العليا من الحيوانات وتعتبر من العراض الجتماعيــة لكليهمـا، 
تصحبه تعبيرات حركية انفعالية موازية قـد تـؤدي نفـس الغـرض فـي إيصـال المعنـي مـن الرسـالة، يختلـف البشـر

)1() مخصصة للتراسل تجعلها من اللغات المكتوبة.scriptingفي أن بعض لغاتهم لها نظم معقدة للتدوين (

 وهــي لغــات البشــر المطــورة اجتماعيــاً علــى مــدى التاريــخ البشــري وكــذلك يتــم،ويتــم وصــف اللغــات بالطبيعيــة
تمييزها بأنها لغات حية لنها تتطـور (ليـس فقـط لن هنـاك مـن يتحـدث بهـا) أو لغـات ميتـة (مثـل الهيروغليفيـة

والمسمارية وبعض اللغات التي تتحدث بها القليات).

إطلق السم (طبيعية) على اللغات المعاصرة يميزها من أنواع أخرى من اللغات “الصطناعية” وهي نوعان:
Constructed مخصصـــة للبشـــر: (• languagesوهـــي لغـــات مدروســـة أي تـــم وضـــعها بالتفــــاق العلمـــي (

الكــاديمي لهـداف مـن بينهـا توحيـد الـدللت والمعـاني لغـرض أن تكـون مثلً لغـة عالميـة للتواصــل بيـن
ـــى لغـــة النـــترلينغوا (Esperantoالشـــعوب، ولغـــة الســـبيرانتو ( ) وبعضـــهاInterlingua) أبرزهـــا إضـــافة إل

Native (يستعمل في المم المتحدة وله جمهور متحدث به أصالة  speakers(.ل غير 
مخصصة لللت: وهذه تسمى “لغـات البرمجـة” ول تختلـف عـن اللغـات الطبيعيـة إل فـي كونهـا ل تتطلـب•

نظـام صـوتي وفـي أنهـا محكومـة أي أن واضـعها يــترك فرصــة للتـدخل فيهـا عنـد الضـرورة بجعلهـا ذات
أبعاد تناسب اللت والبشر سواء.

) ولضـعف الصـوت البشـري يتـم تطـوير نظـام تـدوين للغـةVoiced(منطوقـة  أن تكون الطبيعيةالصل في اللغة 
أهم أهدافه إيصـال الرسـالة لمسـافة أبعـد مـن الـتي تتيحهـا قـدرات البشـر فـي السـماع لن النـص المـدون ينتقـل

بغير الوسائل الشفاهية الفطرية، ويكون التعليم وحفظ التراث البشري من الغراض الثانوية للتدوين.

) مختلفـة وقـد يجمـع نظـام واحـد مجموعـة مـن اللغـات ولكـن كـل هـذهscriptsاللغات المكتوبة لهـا نظـم كتابـة (
النظم تتفق في أنها تأخذ فـي تطورهـا مسـاراً منفصـلً عـن المكـون الشـفاهي المنطـوق ول توجـد علقـة ارتبـاط
مباشــر بيــن الثنيــن فنظــام الكتابــة ل يعــبر مباشــرة عــن الصــوت فالصــوت المســموع والحــرف المكتــوب مجــالن

لقــارئ ويحقــق الشــباع العــاطفيللدراك الطــبيعي منفصــلن تمامــاً. الكتابــة ل تعــبر عــن المعنــى إل بمــا يتصــوره ا
عنده، هذا واضح في التمييز بين المدح والسب والنفعال بأيهمـا إن جـاء مكتوبـاً، ويتـم وصـف نظـم الكتابـة إلـى

) غيـر ذات معنـى إلـى رسـوم بيانيـةphonemesنوعين أساسيين نظم أبجديـة يتـم فيهـا تعييـن مقـاطع صـوتية (
Alphabetic نسميها بالحروف ( monographsوهذا النوع تسـتخدمه معظـم اللغـات المكتوبـة لمرونتـه، ونـوع آخـر (

)ideographsيوظــف الرمــوز البدائيــة الــتي تعــبر فيهــا الرســوم البيانيــة البســيطة عــن أشــكال تجريديــة للمعنــى (
تتطور عـبر الزمـن وقـد يرتبـط أي منهـا بصـوت يكـون دالً علـى المعنـى مباشـرة، وهـذا النـوع هـو أصـل كـل نظـم

الكتابة الذي تطورت منه لغات وبقيت عليه أخرى مثل الهيروغليفية قديماً والصينية حديثاً.

بعض الحيوانات تستعمل وسائل مشابهة ليصال رسائل التحذير والغراء مثل ترك الفضلت أو العلمات البصرية وهي تماثل نشاط التدوين عند البشر.1
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المهم هنا هو أن النص المكتوب كيف جاء يعتبر مجرد صورة موازية للكلم، هذه الصورة تقع في مجال إدراكــي
بصـري مختلـف اتفـق البشـر علـى تسـميته بنشـاط الكتابـة والقـراءة. ونخلـص مـن التعريفـات أعله إلـى أن محاولـة
ــو مــن صــعوبة ــن تخل ــة ل ــة والحاطــة بمــدلولتها اعتمــاداً علــى النصــوص المدون ــة مكتوب تحليــل أي لغــة طبيعي
تتطلــب التحايــل المعرفــي، ولحســن الحــظ فــإن تطــور وســائل المعالجــة المختلفــة بــالكمبيوتر جعــل منهــا أدوات
قادرة علـى التعامـل مـع النـوعين مـن أسـاليب التـدوين المـذكورين بـل حـتى أن تلـك الوسـائل أضـحت قـادرة علـى

التعامل مع الصوت الطبيعي أو أي من صوره اللكترونية.

اللغة العربية
اللغة العربية معقدة جداً مثل غيرها من اللغات الطبيعيـة ومـا يزيـدها تعقيـداً جنـوح النــاطقين بهـا إلـى الكثـار
من استخدام المهارات البلغية أكثر من الحاجة الفعلية إليها وفي غير مناسبة في أغلب الحايين. وأكثر ما يميز
اللغة العربية هو نظامها الخاص بتركيب المفـردات والمعتمـد علـى قائمـة طويلـة مـن المفـردات البنائيــة تسـمى
(الجــذور) مــع هياكــل بنائيــة مصــاحبة تســمى (الميــزان الصــرفي) وهــي ميــزة حســنة - فــي نظــر النــاطقين بهــا -

) لكنهـا غيـر ذات بـال كمـا يظـن الكـثيرون وغيـرMorphotacticsوتفيد ربما في إثراء اللغة بطريق الحيل الملئيـة (
مناسبة أبداً للكمبيوتر إل على المستوى الصرفي كما سنرى في فقرة صعوبة تصنيف اللغة العربية.

Highly ) توصــف اللغــة العربيــة بأنهــا مفرطــة الشــتقاق (Morphologyعلـى المســتوى الصـرفي ( inflectionalوهـذه (
تعنـي أن لهـا المقـدرة علـى توليــد أكــثر مـن مفـردة تنبنــي علـى ذات الصــل الصــرفي، والفــراط هنــا لنهـا بالفعـل
يمكن لنظامها الملئي توليد عشرات اللف من المفردات من أصل (جـذر) واحـد، وتعتمـد اللغـة العربيـة السـلوب
البجـــدي للتـــدوين باســـتعمال طقميـــن مـــن الحـــروف أحـــدها أساســـي والثـــاني يســـتعمل عنـــد الضـــرورة للبانـــة
والتوضيح يسمى (التشكيل)، نظام الكتابة العربية ذاته تطور من سللة طويلـة مـن نظـم الكتابــة الســابقة مـن
بينها السومرية والنبطية تفرعت في مراحل مختلفة حتى بلغت شكلها المعاصر وقد كانت في مرحلـة سـابقة
تكتب حروفها مرسلة بدون تمييز بالتنقيط أو الترقيم، والمعـروف أن اللغـة العربيـة لـم يبـدأ الهتمـام بتـدوينها
إل لحاجات ضرورية مثل رصد النصوص الدينية فمجتمع الجزيـرة العربيــة كـان مجتمعـاً شـفاهياً ل يعتمـد التـدوين

في أغلب أنشطته الجتماعية التقليدية.

-) توصـف اللغـة العربيــة بأنهـا سلسـة نحويـاً (Syntaxعلـى المسـتوى النحـوي (  Non rigid Grammarهـذا يعنـي أن (
أجزاء الكلم المنصوص يمكن أن تأخذ ترتيباً مختلفاً داخل الجملة مع تفضيل غـالب لتقـديم الفعـل فالفاعـل ثـم

Dialect )، لكن هذا التفضيل يعتمد على الطبقة اللغوية المستعملة (VSOالمفعول ( levelوالمعروف أن اللغة ،(
العربية اكتسبت طبقات متعددة أقلها اثنتان علـى مـدى القـرون الفائتـة. وعلـى نفـس المسـتوى النحـوي يمكـن

Syntax أن نصف اللغة العربية بأنهـا مفرطـة نحويـاً ( verboseوهـذا يعنـي أن لهـا تركيبــات (وأدوات) غيـر ضـرورية (
لبنــاء الجملــة، ونقصــد هنــا تركيــب الجملــة وليــس المعــاني البلغيــة مثـل الســتعارات، والمقصــود أن ليــس لهــذه

الدوات وظائف محددة غير أنها تدخل حشواً ضمن التركيب العام للجملة، لنتأمل النماذج التالية:

السيارة معطلة السيارة معطلةإن1
نحتاج الماء الماءإلى نحتاج نحن2
وأكد الرئيس ملحقة المعتدين ملحقة المعتدينسيتم أنه أكد الرئيس قدو3
الحياة دون ابتلء ل تستحق العيش دون ابتلء ل تستحق العيشمن الحياة 4
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النماذج أعله حقيقية ولم نتعمد حشوها ليضاح وجهة نظرنـا فهـي مختصـرة ونلحـظ بسـهولة أن حـذف الجـزاء
باللون الحمر ل يغير من المعنى ول يخل بالبناء شيئاً.

ولحسن الحظ، فإن الفراط هذا يخدم الكثير من الغراض وهو ما نركز عليه في أسـلوب التصــنيف وتحديـداً علـى
الدوات التي نعتبرها زائدة، وتقوم نظريتنا على توظيفها في تفكيك النص بطريقة علمية.

) أي تميــل إلــى الحشــو للتعـــبير عــنVerbose) توصــف اللغــة العربيــة بأنهــا (Semanticعلــى المســتوى الــدللي (
المعاني البسيطة، المثالين التاليين يعبران عن هذه النقطة:

الحياء من الدبغاية الدب أن يستحي المرء من نفسه1
ل نقاتل لنغلب ونتوسع بل لنحرر ونحيا ل نقاتل لنغلـب ، لكننا نقاتل لنحـرر ، ونحن ل نقاتل للتوسـع ،ولكننا نقاتل لنحيا2

) بمعنـى أن المعـاني ل تظهـر مباشـرة مـنAmbigiousوتوصف اللغة العربية أيضاً بأنها مبهمـة أو غامضـة دلليـاً (
النصــوص إل بمقــدار اليضــاح المضــمن فيهــا ســواء مــن الســياق أو مــن طبيعــة المفــردات ذاتهــا، وهــذا الغمــوض
سنراه عما قليل في مثال موسع لجملة بسيطة من وجهة نظر المتحدثين بها. عموماً، كل اللغـات غامضـة جـدًا
إذا كان مقياس الغموض هذا هو عدم تعبير النص عـن المعنـى، فهـذا أمـر يعتمـد علـى ثقافـة المؤلـف والقـاريء
بالدرجة الولى وعلى حسن تنظيم البناء النحوي للغة، وهـذا مسـتحيل فـي حالـة اللغـات الطبيعيـة فهـي مجـرد

ل نريـد الولـوج فـي فلسـفة اللغـة) بـدون اتفـاق مسـبق. وبـالطبع doctoredوسـائل فطريـة للتواصــل تـم تـدبيرها (
 لن الموضوع عن التطبيقات، فحتى المفردات ذاتها يمكـن أن نتعمــق فيهـا ونــبين أن)Etymology(وعلم الصول 

ل معنى لها في الواقع إل ما تواضع الناس على وصلها به اجتهاداً أو ممارسة.

تطبيقات معالجة اللغات الطبيعية
تطورت اللغة العربية قبل ظهور الكمبيوتر، لذلك فهي مثل اللغات الطبيعة الخرى ل تقوم على منطــق محــدد
ــى صــبغ اللغــات الطبيعيــة ــوعم شومســكي) ينهجــون إل ــن المجتهــدين مثــل (ن ــالرغم مــن أن بعــض المفكري ب
بقوانين ومعادلت وأحكام منطقية تجعلهـا تبـدو كأنهـا مصـطنعة وبتـدبير مقصـود مـع أنهـا ناتجـة عـن نشـاط
فطــري اجتمــاعي ربمــا يصــدف أن يــأتي علــى أنمــاط متشــابهة أو ذات تــواتر منتظــم يبــدو لنــا متجانســاً أو هكــذا

نهيئ أنفسنا لستيعابه ومن ثم العمل على معالجته.

الهدف من تطبيقات معالجة اللغــات الطبيعيــة هـو وضــع اللت الحاســبة (الكمــبيوترات) فـي خدمــة اللغــة وليــس
تطويع اللغة لتناسب مبدأ عمل هذه الكمبيوترات، ولجل هذا الهدف نعمل على فصل المجالت المختلفة الــتي
ــبين أعــراض اللغــة ومنهــا المجــالين اللــذين ذكرناهمــا قبلً وهمــا مجــال الكلم (نشــاط الصــوت) ومجــال البيــان ت
(نشاط الكتابة) والذي يعــبر عنــه بــالنص، هنالــك مجــال آخــر وهـو اليحــاء (نشــاط الشــارة) ويعتمـد اليمــاء الحركــي

، وكل الفكار المطروحة هنا تعتمد على معالجة مخرجات نشاط الكتابة في)2(والتعبير ولن تتم الشارة إليه هنا 
مجــال البيــان أي النــص البجــدي العربــي تحديــداً، يجــب توضــيح أن المجــالت الثلثــة مكملــة لبعضــها ول توجــد لغــة

طبيعية يمكنها الستغناء عن أي مجالين منهما.

)، نشPPاط الشPPارةBrilleمجال البيان مخصص لحاسة البصر ولكن هنالك حالت أخرى تستعمل فيها حاسة اللمس في التعرف على النصوص المدونة مثPPل كتابPPة بريPPل (2
يشمل الحركات المختلفة باليدين وتعبيرات الوجه ويستهدف الصم على وجه التحديد.
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الوضع الحالي لساليب معالجة اللغة العربية
يعتمــد أمــر معالجــة نصــوص اللغــات الطبيعيــة علــى مبــدأ التحليــل بالســاس، وبالنســبة للغــة العربيــة فــإن ذات
المبدأ يمكن تطبيقه على مختلف الوجه، ولكن ما يحدث مع اللغة العربية خاصة يعكس سوء فهم للهداف أو

ربما سوء تقدير لليات عمل اللغات أو تطبيقات المعالجة أو مقدرات الكمبيوتر كما موضح في السباب أدناه:

يتم التفكير في التطبيقات المخصصة لمعالجة اللغة العربية على أن تكون مخرجاتهــا موجهــة للبشــر..1
هذا خطأ في التفكير المنهجي تنتج عنه مشكلتين:

ــوازي العــراب فــي اللغــة العربيــة أو مــا يســمى• ــى الوصــول لحلــول ت بعــض التطبيقــات تهــدف إل
Syntactic بالتحليل النحوي ( Analysisوالعراب بهـذا الوصـف العلمـي غيـر مطلـوب لـذاته فهـو ل (

يخرج عن غرض السرد التقريري لمكونات الجملة ووظائف كل مفردة فيها.
معظــم نتــائج هــذه التطبيقــات تــأتي مخرجاتهــا مهيئة لن يتــم فحصــها بــالعين البشــرية تاليــاً،•

هــذا ليــس الحــل المناســب للمشــكلة، فــإذا كــان بمقــدور أي إنســان فحــص مخرجــات الكمــبيوتر
)3(بهذه البساطة فل حاجة من الساس لستعمال الكمبيوتر لنجازها. 

Morphological الكـثير مـن التطبيقــات يتعمـق فـي التحليـل الصـرفي (.2 Analysisباعتبــاره هـدفاً فـي ذاتـه (
وهـذا أمـر غيـر مفيـد، الكـثير مـن الجهـات تجتهـد فـي تطـوير نـوع مـن التطبيقـات السـهلة الـتي تسـمى

) واللغة العربية تعين على هذا ولها فيه تميز واضح وتضـع حالـة نموذجيــة للفعــلStemmersمشذبات (
وهـي صــيغة الفعــل المــاض المنســوب للمفــرد الغــائب المــذكر وهــذا ليــس لــه فــائدة تــذكر فليســت كــل

ـــك نشـــاط لنجـــاز تطبيقـــات التخليـــص ( ـــات اللغـــة أفعـــال، كـــذلك هنال ـــوازي فـــيLemmatizersمكون ) وي
Dictionary النجليزية إيجاد الصيغة المعجمية ( Form.بينما اللغة العربية تقوم على الجذر (

يعتقد الكثير من المهتمين في أن المخرجات المثاليــة لي مصـنف يجـب أن تكـون مجموعـة حلـول، أنظـر.3
)، بعضـها صـحيح وأغلبهـا غيـر مطلـوب مـن واقـع السـياق، هـذا أمـر واقعـي ومنطقـي ولكنـه2النمـوذج (

غير عملي بسـبب أن الحلـول المتعـددة تنشـأ علـى مسـتوى الجملـة بـل علـى مسـتوى المفـردة فـي حالـة
Morphological التحليــل الصــرفي ( Analysisهــذا ينتــج عنــه تركيــب اللف مــن الحلــول تتكــاثر بتصــاعد (

لوغاريثمي بدون تحديد سقف أقصى لعدد الحلول، وهي المعضـلة الـتي توقـف عنـدها الجتهـاد وابتــدأ
).Heuristicsحلها بنظرة جزئية تعالج المر بمزيد من تفكيك النصوص أو اللجوء للحلول الواقعية (

الخلط بين المراحل الضرورية للتحليل اللغوي (الصرفي + النحوي + الدللي) في تطبيق واحد..4
العديد من التطبيقات يـوجه لحـل مشـاكل محلولـة أصـلً مثـل البرامـج الصـغيرة الـتي يتـم إضـاعة الـوقت.5

فــي تطويرهــا لتشـــكيل اليـــات القرآنيـــة، هــذا يهــدم الفكــرة الوليـــة مــن ضــرورة الســـتعانة بتطبيقـــات
الكمـــبيوتر، فـــالقرآن الكريـــم موجـــود علـــى هيئة نصـــوص مشـــكولة منـــذ قـــرون ول يوجـــد مـــبرر لعـــادة

تشكيله مرات أخر.
ــوع آخــر مــن.6 ــة، هــذا يتجلــى فــي ن ســوء تقــدير إمكانيــات الكمــبيوتر بمقــارنته بمقــدرات النســان الفطري

التطبيقــات يتــم فيــه تعــديل اللغــة لتناســب تطــبيق الكمــبيوتر، هــذا يحــدث لســبب واحــد هــو اقــتران
(نظريات) ل تراعي النواحي الفنيـة المحدثـة فـي أسـاليب معالجـة اللغـات الطبيعيـة ومطـوري تطبيقـات ل

)TTS). ففـي تطبيقـات تحويـل النـص لصـوت (Stringsيقيمون للغة وزناً أكثر مـن كونهـا سلسـل نصـية (
وهــي مــن التطبيقــات الــتي تســتهدف اللغــة بنقــل النشــاط مــن مجــال إلــى آخــر، مثلً يقــترح البعــض أن

) يجـب أن تعـاد صـياغتها بالشـكلأيها السادة الكرام مـن المسـلم بـه أن اسـتثماراتكم الضـخمةالجملة (
التالي:

 أَنَّل_َنِم/ْماَرِكْل_سْتِثْمَارَاتِكُمُل_َنِم/ْماَرِكْل_ضَّخْمَتَمِنَل_َنِم/ْماَرِكْل_لْمُسَلَّمِل_َنِم/ْماَرِكْل_بِهِأَيLهَل_َنِم/ْماَرِكْل_سَّادَتُل_َنِم/ْماَرِكْل_لْكِرَامّْنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/

بالطبع ليس الهدف إخراج نتائج وسيطة، بل ربما توجيه المخرجات النهائية للنسان مباشرة بأي صورة مناسبة، هذا هو الهدف النهائي.3
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النمــوذج أعله مــن عمــل بحــثي مفــاده أنــه لتحويــل النــص لصــوت يجــب أن يتــم عمــل تعــديل فــي البنــاء
”، المثــال اعله نمـوذج لبيـان الخلـط بيـنالربــط الصـوتي العربـيالملئي للنـص المصـدري أســماه البــاحث "

المجــالين (نشــاط الصــوت ونشــاط الكتابــة) فــأي تطــبيق مشــابه يقــوم علــى التحليــل الملئي لــن يحتــاج
لحيلة مشابهة لسببين:

ــترميز الصــوت فــي أي لغــة وليــس هــو اللغــة ذاتهــا• أي نــص مكتــوب هــو برمتــه مجــرد وســيلة ل
والحروف تصبح بهذا المفهوم مجرد أشكال متفق عليها ومنعدمة الدللة إذا أخذت بذاتها.

Speech طريقة النطق بالكلم (• Dynamicsليست معياراً فذات السطر أعله يمكن أن ينطـق بـه (
الخصــائصشــخص مــا مقطعــاً ومتأنيــاً وســتختفي التــداخلت بيــن الحــروف، هــذا يعتمــد علــى 

) وهـــو فــي حالــة النـــثر أوProsody( ) أو عــروض الكلمversificationالصـــوتية وتحديـــداً التقطيـــع (
الكلم المرسل ل قاعدة له.

ــة (مثــل القاعــدة ــذي يقــوم بهــذا العمــل الضــافي هــو الكمــبيوتر اعتمــاداً علــى دلئل إملئي ــإذا كــان ال ف
التقليديــة للحــروف الشمســية) موجــودة فــي النــص بيــن المفــردات فلــم ل يتــم ذلــك اعتمــاداً علــى المبــدأ
وليــس الرســم المباشــر؟ وطالمــا كــانت كــل الحيــل الملئيــة يمكــن إجراؤهــا داخــل التطــبيق وليــس علـى

المدخلت مباشرة فما ضرورة تغيير النص الصلي بهذه الطريقة الغريبة؟

ــبين لبســاً واضــحاً بيــن المجــالين وكأنهمــا شــيئاً واحــداً ل غنــي عــن القــول أن التفكيــر بتلــك الطريقــة ي
)، بــالطبعTokenينفصــل، أي كــأن الحــرف هــو الصــوت ذاتــه بينمــا كــل المفــردة المكتوبــة هــي مجــرد رمــز (

تنتهــي مثــل هــذه المحــاولت غيــر المنطقيــة إلــى تشــويه النــص المصــدري قبــل الحصــول علــى أي صــوت
مفهوم للجملة قيد التحويل، فلنتأمل ما تصـير إليـه النصـوص وبالـذات نـص مرجعـي دينـي مثـل القـرآن

".الربط الصوتي العربيإذا طبقنا عليه نظرية “

إضـافة إلـى أن عمليـة النقـل إلـى مجـال الكلم (النشـاط الصـوتي) ليسـت مرتبطـة بـالحروف المكتوبـة، فل
الضاد (ض) ول النون (ن) لهما علقة بالصوت الذي نفترضه فيهما إل في مخيلتنا وهذا أمر مــدبر بعمليــة
تعليــم أساســي متكــررة تســتمر لفــترة العشــر ســنوات الولــى مــن عمــر المــرء عنــدما ل يكــون مــدركاً أن
الصــورة والصــوت أمــران مختلفــان تمامـاً حـتى يترســخ فـي وعيـه أن الشـكل (ض) هـو أصــل الصــوت لحــرف

)4(الضاد في اللغة العربية.

وبنــاء علــى ذلـك فلــو أتيــح للحيوانــات أن تحــرك شــفاهها وألســنتها وحبالهــا الصــوتية بحريــة كمــا نفعــل
)5(لنطقت ولحاورتنا، على القل على المستوى الفطري أي في الحاجات الساسية التي تجمعنا بها.

صعوبة تحليل الجملة العربية
من بين المثلة الشائعة للختبار نجد الكثير من النماذج التي ل تعبر كفاية عن اللغـة فـي حالتهـا المجـردة، وفـي
الحقيقة لن نجد نموذج يفي بكل أوجه اللغة ل في العربية ول في غيرها من اللغات، فلكــل نــوع مــن التطبيقــات

ـــة المصـــنفات ( ـــتي تناســـبه، وفـــي حال ـــةParsersأمثلتـــه ال ـــدينا نمـــوذج واحـــد وبســـيط نســـتعمله لتجرب ) فـــإن ل
التطبيقــات بمختلــف تعقيــداتها وتخصصــاتها بمــا فــي ذلــك أنظمــة الترجمــة الليــة وهــو جملــة بســيطة مــن ثلث
مفردات. بافتراض أن الكمبيوتر ل يملك المعرفة ول الخبرة اللغوية في أي من أنماطها فإننا سنعمد إلــى محاكــاة
الطريقة التي يجب أن يفسر بها الكمبيوتر النموذج البسيط وهي ذات الطريقة التي يعمل بهــا العقــل البشــري

) في الصفحة التالية وهي غير مكتملة:1مع اختلف الظروف بالطبع، النتيجة معروضة في الجدول (

لذلك يجد الكبار صعوبة في تعلم الكتابة والقراءة عند تخطي تلك السن المبكرة التي ل يميزون فيها بين المجالين، فالعقل الناضج ل ينخدع بأن للصورة صوت.4
من ناحية تشريحية، ل يمنع الحيوانات تقليدنا سوى عدم مقدرتها على التحكم في ألسنتها وحبالها الصوتية كما نفعل.5

 www.kalmasoft.com/papers/PA-13-ST01.pdf 5 / 21 Last Updated: 14-12-2014

http://www.kalmasoft.com/papers/PA-13-ST01.pdf


 Kalmasoft Deep Tagger [Concept]  PA-13-ST01

تفصيل المعنىشرب أحمد الحليبالبنية

1VSOَشرب شخص اسمه أحمد الحليب (الحالة الفطرية المتفق عليها)شَرِبَ أحْمَد الحَلِيب
الذي شرب هو شخص اسمه (مثل توفي نوري السعيد)شَرِبَ ّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/أحْمَد الحَلِيبّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/2
شرب شخص ما من الحليب أحمده (مثل تناول أشهى الثريد)شَرِبَ ّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/أحْمَدَ ّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/الحَلِيب3ِ
مثل (قُتل الحاكم العادل)شُرِبَ أحْمَدُ الحَلِيب4ِ
قام مجهول بشرب (أحمد الحليب)، مثل (قُتل فلن بن فلن)شُرِبَ ّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/أحْمَدُ الحَلِيبُّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/5
شُرِبَ ّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/أحْمَدَّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/ الحَلِيب6َ
قام مجهول بشرب شخص اسمه أحمد صفته الحليبشُرِبَ أحْمَدُ الحَلِيب7ُ
أرغم (أحمد) شخص ما على شرب الحليبشَرَّبَ أحْمَدُ الحَلِيب8َ
شَرَّبَ ّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/أحْمَدُ الحَلِيبُّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/9

شَرَّبَ ّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/أحْمَدَ الحَلِيبَّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/10
شَرَّبَ أحْمَدُ الحَلِيب11َ
أُرغم (أحمد) على شرب الحليبشُرِّبَ أحْمَدُ الحَلِيب12َ
أُرغم (أحمد الحليب) على الشربشُرِّبَ ّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/أحْمَدُ الحَلِيبُّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/13
شُرِّبَ ّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/أحْمَدَ الحَلِيبَّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/14
شُرِّبَ أحْمَدُ الحَلِيب15َ
طريقة شرب (أحمد) للحليب (مثل غناء كاظم الموشحات)شُرْبُ أحْمَدَ الحَلِيب16َ
الطريقة التي يشرب بها (أحمد الحليب)، (مثل حكم نوري السعيد)شُرْبُ ّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/أحْمَدُ الحَلِيبُّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/17
الطريقة التي يُشرَب بها “الحليب المحمود”شُرْبُ ّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/أحْمَدَّنَأ ِهِب_ِمَّلَسُمْل_َنِم/ الحَلِيب18ِ
عملية الشرب من الحليب أحمده مثل (الفوز بأفضل الحُسنيين)شُرْبُ أحْمَدُ الحَلِيب19َ
 الطريق)أصلحشرب جعل الحليبَ أحمدَ، مثل (سَعدٌ شَرْبٌ أحْمَدَ الحَلِيب20َ
شَرْبٌ هو الحمد من الحليب (مثل زيدٌ أفصح الجميع)شَرْبٌ أحْمَدُ الحَلِيب21ِ

)، نموذج تحليل لجملة بسيطة1الجدول (
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الجدول أعله ربما يكون عرضاً سيئاً لمكانات اللغة العربية مـن وجهــة نظــر المتفــائلين بإمكانــات الكمــبيوتر فـي
ــدأنا مــن مرحلــة مبكــرة فــي التحليــل تتعامــل مــع المفــردات ليســت ــا ب ــا أنن ــا أن نوضــح هن معالجتهــا لكــن علين
كسلسل من الحروف المجردة بل مثالنا هنا يقوم على أساس استخدام أداة تحليل تعرف مسبقاً أن (شرب) لها

 إضـافة إلـى احتمـال كـونه اسـماً ثلثيـاً سـاكن الوسـط)6( ألـف مفـردة 30الجذر [ش ر ب] الـذي يمكـن أن ينتـج حـوالي 
لعلم مذكر أو مؤنث، وهذا وارد جداً فاللغة العربية ل تضــع ميــزات بيــن أجــزاء الكلم إل القليــل (مثــل واو الجماعــة

Lexical والتعريف والتنوين وهاء السكت وما إليها). هذا يجب أن ينتــج مــن مرحلــة التحليــل الصــرفي ( Analysis،(
المصنف المثالي للنصوص العربية يجب أن يُخرج على القل الحلول العشرين المبينة أعله كلهــا بالنســبة لهــذا

) أو أي جملة على شاكلته.شرب أحمد الحليبالمثال تحديداً (

ما الحاجة لتصنيف النص؟
ــار اللغــة وســيط إشــباع عــاطفي للتواصــل فهــي تتفــاوت فــي قــدراتها علــى التعــبير عــن  محمــولت الكلمباعتب

ــف وهــذا يعتمــد علــى مهــارات أخــرى مــن بينهــا الســلوب ( ــده المؤل ــا يري )Styleالمنطــوق أوالنــص المكتــوب وم
)، يكــون بعــدها فــي مقــدور الســامع أو القــارئ معرفــة قصــدContextوبــالطبع ظــروف أخــرى مــن بينهــا الســياق (

المتكلم أو الكاتب، المصنف مرحلة أدنى من ذلك وهو ليس هدفاً في ذاته وتنطبق عليــه ذوات الظــروف لدوات
معالجة اللغات الطبيعية الخرى، والحاجة إليه تكمن في ضرورة تفنيد الجمل إلى مكونــات وظيفيــة حــتى يمكــن
معاملة كل منها حسب أهميتها في النسيج العام للنص قيـد التحليــل، هـو ببســاطة محاولـة لتقليــد الطريقــة

التي يستوعب بها البشر الكلم.

لماذا تستعمل المصنفات؟
ــوقت المعاصــر تعــرف باســتخلص المعلومــات ( Information إن واحــدة مــن التطبيقــات المهمــة فــي ال Retreival(

ومجالتها المعتبرة تعتمــد علــى معالجــة كميــات كــبيرة مــن النصــوص والتنقيــب فيهــا بحثــاً عـن قـوالب وســمات
محددة وهذا ل يكون إل بتحليل اللغــة إلــى أجزائهــا الوليــة وهـذه وظيفــة المصــنفات بالســاس، توجـد المصــنفات
في مرحلة مبكرة من التدرج الهرمي لتطبيقات معالجة اللغات الطبيعية فهي فــي المرحلــة الثانيــة أي التحليــل

Syntactic النحوي ( Analysis) يبين هذا الهرم، وللتوضيح فإن هنالــك وظــائف أخــرى للمصــنفات نرصــد1) الشكل (
منها ما يلي:

Word  توضيح أجزاء النص (• Sense Disambiguation.بإضافة السمات الدالة على وظائف مفردات الجملة (
اقتراح المعلومات الناقصة في النصوص برصد المعلمات المفقودة مثل علمات التشكيل.•

) هــذا يعنــي إبقــاءTagged Corporaالوظيفتــان أعله يمكــن بواســطتهما تجهيــز المكــانز أو المــدونات المــذخرة (
النص الصلي على حاله مع إضافة علمات تميز أجزاء الكلم وميزات أخرى مهمة بغية تجهيــزه لمراحــل لحقــة مــن
المعالجــة، فالمدونــة غيــر المــذخرة ل فــائدة منهــا تقريبــاً ســوى فــي النــواحي الحصــائية الخاصــة بمجــالت التحليــل

ليســت هــدفاً فــي ذاتهــا بــل، المــدونات الصــرفي، هــذا بالنســبة للغــة العربيــة ومعظــم اللغــات الطبيعيــة أيضــاً
)7(تستعمل مدخلت لنوع آخر من التطبيقات.

 www.kalmasoft.com/KMAPS/mrlconj.htm تشمل كل الشتقاقات والتصريفات مع الزيادات، أنظر موقع كلماسوفت اللكتروني صفحة6
) المعتمدة، إبقاء النص على وضعه مفيد في حال تطورت التقنيات بما يسمح باستخلص أنواعTagsetsمعظم المصنفات تتبنى هذه الطريقة ولها أطقم من العلمات (7

أخرى من المعلومات لم تكن منظورة.

 www.kalmasoft.com/papers/PA-13-ST01.pdf 7 / 21 Last Updated: 14-12-2014

http://www.kalmasoft.com/papers/PA-13-ST01.pdf
http://www.kalmasoft.com/KMAPS/mrlconj.htm


 Kalmasoft Deep Tagger [Concept]  PA-13-ST01

)، التدرج الهرمي لتطبيقات معالجة اللغات الطبيعية1الشكل (
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أسس عمل المصنفات
المصنف يتعامل مع النصوص على حسب طبيعة اللغة، فهو مع اللغـات المرسـلة (الصــينية واليابانيــة) يتعامـل
بطريقة تبدأ بمحاولة التعـرف علـى حـدود الجملـة، ومـع اللغـة العربيـة يتعامـل علـى مسـتوى المفـردة وهـي الـتي
يفصــلها عــن أقــرب جارتيهــا فــراغ أو أي نــوع آخــر مــن الرمــوز غيــر المقــروءة، يمكــن أن نجعــل المصــنف يتعامــل مــع
اللغة العربية على حسب الجملة كما في الحالـة موضـوع هـذا البحــث،ولكن هنالـك بشـكل عـام أسـلوبين لعمـل

المصنف والثالث مجرد موائمة منهما: 

Information أسـلوب إحصـائي يعتمـد علـى نظريـة المعلومـات (• Theoryوهـي تنجـح سـريعاً ولكـن بنمـط (
Training انتقــائي بســبب أن المــدخلت غالبــاً تكــون مــن شــاكلة عينــة التــدريب ( Sampleلــذا ســرعان مــا (

يلحــظ مطوروهــا أنهــا تفشــل فــي المثلــة البســيطة غيــر التقليديــة فالنــاس يســتعملون فــي حيــاتهم
اليومية نسبة ضئيلة من جملة مفردات اللغة.

Rule أسلوب تحليلي (• Basedوهو أصعب أنواع الطرق المستخدمة في تطوير تطبيقات معالجة اللغات (
وذلك لعتماده على المعرفة العميقة بمكونات اللغة قيد التحليل.

أسلوب هجين من الثنين أعله.•

غني عن الذكر أن السلوب الول (الحصائي) يتطلب وجود عينات ضخمة من النصوص هي بذاتها تتطلــب إجــراء
التصنيف بطريقة مباشرة، وهذه نقطة ضعف إذ أن مهمة تحضير العينات عملية يقوم بها البشر.

أوجه صعوبة التصنيف اللي للنصوص العربية
تتعدد التطبيقات ولكن النتائج المتقاربة للمصنفات تدل على شيء واحد، تشابه السـاليب، وهـذا سـببه بعـض
من الصعوبة في فهـم الساسـيات الـتي أوضـحناها فـي الصـفحات السـابقات، ومعظـم هـذه الصـعوبات منسـوب
إلــى طبيعــة اللغــة العربيــة إضــافة إلــى أســباب أخــرى تعــود إلــى مســتهلكيها، نســرد هنــا الســباب كلهــا والــتي

توصلنا إليها من خلل المتابعة الدائمة والمراقبة لكل ما يستجد في هذا المضمار:

 تعدد الطبقات.1
) هذا يعني أن الناطقين باللغة يعتمدون نوعين منهــا واحــدةDiglossiacبعض اللغات ثنائية الطبقات (

للصفوة وأخرى للعوام هذا ليس تقسيماً اجتماعياً بل ثقافي فأي من الفئتين يمكنه استعمال الطبقة
)، فمنهــا لغــة كلســيكية منضــبطةTriglossiacالتي تعجبه في أي موقف، اللغة العربية ثلثية الطبقات (

المكتوب بها القرآن والعمال الدبية مثـل الشـعر الجـاهلي ثـم لغـة أبسـط “فصـحى” وهـي لغـة الصـحافة
والعلم، إضافة إلى لغة عامية تتباين بحسب عوامل جغرافية واجتماعية عـدة (أسـمينا كـل طبقـة “لغـة”
ــة والدلليــة مثــل أي لغــة حقيقيــة). الصــعوبة فــي هــذا المــر أن ــة والنحوي لن أي منهــا لــه هيــاكله البنائي
التداخل بين الطبقات الثلث يحدث دائماً سيما ل توجـد دولـة عربيـة يتحـدث سـكانها الفصـحى فـي أمـور
الشأن العـام وكـذلك ل تخلـو مـداولت الشـأن الخـاص مـن التعـرض لبعـض مكونـات الفصـحى كالقتبـاس
من المصادر الثقافية التاريخية، وقد تأتي العامية فـي مقـام الفصـحى، فالعاميـة المصــرية مثلً تسـتخدم
رســمياً فــي العلم، ويحــدث تــأثير وتــداخل بيــن الطبقــات الثلث علــى المســتوى الصــرفي، فــي النصــوص

) أحياناً في كتابات رسمية.، لحْسَنالمغاربية مثلً يأتي ذكر (بحبوش، كنبغيك
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تأثير اللغات الخرى.2
هــذه ليســت مشــكلة تخــص اللغــة العربيــة منفــردة فكــل اللغــات تتــداخل طبيعيــاً، التــداخل المعجمــي
باســتعارة اللفــاظ والمصــطلحات والتــداخل النحــوي بتبنــي القواعــد النحويــة (كمــا فــي العاميــة الســورية
واللبنانية باستعارة قواعد الرامية، وباستعارة قواعد المازيغية فـي اللغــات العاميــة فـي المغـرب العربـي
وباستعارة قواعد القبطية في العامية المصرية أو حتى فـي اللغــات الوروبيـة المعاصــرة فالفرنســية مثلً
استعارت من قواعد اللتينية بينما أكثرت اللغـة اليطاليـة مـن السـتعارة مـن مفرداتهـا، والهـم مـن ذلـك

محركالترجمة الحرفية التي تحدث بسبب عدم مواكبة اللغة لمستحدثات العلوم المختلفــة، مصــطلح (
Search ) مثلً ترجمة حرفية لمصطلح (بحث Engine) خوارزمية) وإعادة توطين مفردات تم تغريبها مثل

)، وقـــد يحـــدث التـــداخل بيـــن منطقـــتين متباعـــدتين جغرافيـــاً بســـبب الهجـــرات القديمـــة أووألغــوريثم
الحديثة المنظمة فسواحل الخليج (المارات وعمان والبحرين وقطـر) تشـهد التــداخل بيــن اللغــة العربيــة

.القتصادي) تفرضها ظروف التفاعل Creoleوالردو والهندية والفارسية وهذا ينتج عنه لغة هجينة (

تعدد الختلفات القليمية.3
ربما تكون هذه أكبر مشكلة مخفية حتى الن، فـالنص العربـي ينتشـر فـي بقعـة واسـعة ويتـم التعامـل
معــه كــل بــاختلف ثقــافته وتفضــيلته المحليــة، وبالمقارنــة فاللغــة الصــينية تتــوزع باختلفــات يســيرة فــي
تايوان وهونغ كونغ والصين والنجليزيــة ينحصـر اختلفهـا الكـبير بيـن بريطانيـا وأمريكـا وعلـى نحـو أقـل
في اســتراليا وكنـدا والهنـد وجنـوب أفريقيــا، بينمـا العربيـة تتعـدد اختلفاتهـا بقـدر عـدد الـدول الناطقــة
بها، المؤسف أن هذه الختلفات القليمية توجد في أهم طبقة وهي العربية الفصـحى المسـتعملة فـي
الوســائل العلميــة وهــي تمثــل نســبة كــبيرة مــن النصــوص العربيــة المتــوفرة اليــوم علــى هيئة مكــانز

(مدونات) وهي المستهدفة بالمعالجة.

الجزائرالمغربالعراقسوريامصرالماراتالسعودية

زنقةنهجشارعشارعشارعشارعشارع

مسابقةمسابقةإختبارإختبارإمتحانإمتحانإمتحان

جمعيةجمعيةنادينادينادينادينادي

مسطرةمسطرةإجراءاتإجراءاتإجراءاتإجراءاتإجراءات

إلتحاقإلتحاقتسجيلتسجيلإنخراطتسجيلتسجيل

بورتابلأغنجيموبايلجوالمحمولهاتف متحركجوال

)، نماذج من الختلفات القليمية2الجدول (

من الواضح أن الختلفات هنا أسبابها ثقافية تتعلق بالمنطقـة الحضـرية وتأثرهـا بــالبيئة حولهـا وتظهـر
إملئيـة مثلًجليـة فـي المفـردات الحديثـة الوافـدة مثـل (موبايـل) وهـذا يوجـد أيضـاً علـى مسـتويات أخـرى 

لݣل، گ,وگقوقــل، غوغــل، جوجــل، غوغــول تكتــب ( ، ومــن) فــي الســعودية ومصــر والعــراق والمغــربݣو
Lexical أســبابها الخــرى الميــل الصــرفي ( Bias ()8(ًوهــو تفضــيل صــيغ صــرفية محـددة علـى غيرهــا، فمثل 

ــمالشــائع فــي اللغــة اســتخدام مفــردة " " رغمــاً عــن صــحتها لغويــاً ومناســبتهامحطــوم" وليــس "محطَّ
" وهـو نـادر إل فـي المغــربمربوح)، ويسـتخدم البعــض اللفــظ "مهزومللوصف فهي اسم مفعول مثل (

، ولهــذا ذكرنــا قبلً أن فــرط توليــد المفــردات قــد ل يكــون ميــزة إيجابيــة إذا لــم يتفــق النــاس علــىالعربــي
كيفية الستفادة منه، فل يمكن تعميم القـالب الصـرفي علـى أي مفـردة، إذن لحصـلنا علـى كلمـات تبـدو

”.مرغوم، كاسور، جابن، مخواف، كواذب، زبناء، رابوط، ضوارب، شبيع(غريبة) للبعض مثل “

.قياس ذلكمصطلح جديد تقترحه كلماسوفت للتحقيق في ظاهرة التفضيل الملئي لمفردات ذوات صيغ صرفية محددة و) Lexical Biasالميل الصرفي (8
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المر الجيد أن في اللغة العربية متسـع مـن هـذه الحيـل، والمـر ليـس كلـه سـوء، فلـو تتبعنــا النواتـج غيـر
المســتخدمة مــن فضْــلت تطــبيق النظــام الصــرفي لمكــن حــل مشــاكل عديــدة أولهــا إيجــاد مقــابلت

أوفرهـا مـا يسـتخدم فـي الحاجـات الساسـية للبشـرللمفـردات الحديثـة الوافـدة مـن اللغـات الخـرى والـتي 
حيــث تختلــف الســماء بســبب أن مســمياتها غالبــاً مــا تنتشــر جغرافيــاً فــي ذات الــوقت، الميــل الصــرفي ل

,Lift  علقة له بالترادف، النجليز مثلً يستخدمون المصــطلحات ( Petrol, Tubeلتســمية المصـعد والوقـود (
,Elevator  وقطار النفاق بينما المريكان يقولون ( Gas, Subwayلذات المسميات، الحل باسـتخدام حلـول (

معجمية فالسماء مجالها واسع ول يوجد غير الحل المعجمي.

عدم وجود فوارق شكلية واضحة بين مكونات النص.4
)، فالنجليزية مثلً تســتخدمAffixesبعض اللغات تميز أجزاء الكلم بأنواع مختلفة من الحروف واللواصق (

Proper الحرف الكبيرة لتمييز طائفة السماء والعلم ( nounsتحدد بشكل واضــح نــوعقاطع غيرها ) ثم م
,tion    المفــردة بنحــو أدق مصــدراً كــانت أو صــفة أو نســبة مثــل ( ty, ed, ese, ingبــل أضــافت مقــاطع مــن ،(

,pro    اللتينية ذات معنى ( ex, mal, para, con) لذا فإن طائفة المشذبات (Stemmersتعمل معهـا بنجـاح (
 مــن الحــروف أحــدها (يســمى كاتاكانــا) مخصــص بالكامــل للمفــرداتأطقــمتــام، واليابانيــة تســتخدم ثلث 

 كذلك لها بنية ثابتة)バラク·オバマفإذا أرادوا ذكر الرئيس المريكي باراك أوباما كتبوا (الدخيلة عليها 
للجملة تميز أجزاء الكلم على المستوى النحوي.  العربية تستخدم ذات المفردات لشـتى الغــراض فهـي

Morphological أحياناً أسماء (صفات، أعلم) وحين آخر أفعال وتعتمد فقط على الوزان ( Templatesالــتي (
تستخدمها عدة لغات مثل العبرية واليابانيــة، وبعـض الفعـال المسـاعدة والنواسـخ والجوامـد والظـروف

) كــانشرب أحمد الحليبوتستخدم بعض السماء للعلم (أبــو، ابــن إضــافة للنســبة والنســب) ومثالنــا (
)9(معبراً تماماً عن هذه المشكلة التي ينتج عنها خلل على المستويين النحوي والدللي.

 لمبدأ الوحدة الدلليةالعربيةإفتقار اللغة .5
) بالبنــاء علـى الجـذر، وهـي تشــترك فـيInflectionتقـوم اللغـة العربيــة صـرفاً وإملء علـى مبـدأ الشــتقاق (

 والعبريـة) والفريقيـة السـامية (التغرينيــا والمهريـة)،الراميـةهذه الميزة مع بقية لغات العائلـة السـامية (
)، كـان يمكـن أن6 ألف مفردة نظريــاً (أنظـر الحاشــية 30كل جذر ثلثي صحيح يمكن أن يشتق منه حوالي 

يقدم الجذر خدمة عظيمة للغة لو كانت مشتقاته تتفق كلهـا دلليـاً لكـن للسـف هـذا ل ينطبـق إل علـى
Semantic فئة محـــدودة مـــن الجـــذور، مبـــدأ الوحـــدة الدلليــــة (ٍ Consistencyمعيـــار جديـــد مـــن اقـــتراح (

) ولـه قياسـات حسـابية كميـة يسـتعملها المصـنفOntologyكلماسوفت وهو يوظف الدللة التكوينيـة (
Deep الموســع ( Tagger) ويختلــف عــن الــترادف (Synonymyالــذي يبحــث فـي مطابقــة المعنــى أو التنــاظر (

)2)، أنظــر الشــكل (درس الحمار الشــعير) و (درس التمليذ الواجبالذي يبحث في تباين المعنى مثل (
Semantic أدناه لنموذجين للجذرين (ضرع) و(بلغ)، اللغـة العربيـة تتصـف بالتشـظي الـدللي ( Dispersion(

 الــذي يحســب ثــراءاً بلغيــاً فــي اللغــة لكنــه ليــس فــي مصــلحة أي تطــبيق لمعالجــة)10(أو التشــتت الــدللي
النصوص بأسلوب منطقي يستقي مقدماته من اتساق معاني المفردات المشتقة من أصل وحيد، فــإن
ــن يصــلح المــر إل بتوليــد كــل المفــردات ــدللت ول كــانت ذات معامــل تشــتت كــبير فهــي إذن مختلفــة ال
المحتملــة للجـذر ومضــاهاتها بمقابلتهــا فـي اللغــة المسـتهدفة. عمليـة توليـد كـل الشــتقاقات تنتـج مـا

Full  يعرف بالقاموس التام ( Form Dictionary ألـف30) وهي المشكلة التي أشرنا إليها سابقاً إذ أن توليـد 
مفــردة ل يتطلــب شــيئاً يــذكر فــي الكمــبيوترات الحديثــة مــن ناحيــة الحفــظ فــي الــذاكرة ولكنهــا تســبب
تــأخيراً بائنــاً إذا وجـب توليـدها ضـمن برنامـج تنســيق نصـوص لـدعم ميـزة التصــحيح الملئي مثلً، كـذلك

)11(وجود هذا الكم الكبير من المفردات بل رابط يجمعها دللياً ل فائدة منطقية ترجى منه.

إستخدام النسبة والنسب والكنية واللقب أضحت من الماضي رغم فوائدها، تقتصر اليوم على النسبة الجغرافية مثل� (عدنان التكريتي) والعشائرية مثل (سعيد الهاجري).9
) مصطلح جديد تقترحه كلماسوفت لقياس التباعد الدللي بين المفردات من أصل واحPPد، ويتPPم التعPPبير عنPPه بقيمPPة بيPPن الصPفرSemantic Dispersionالتشتت الدللي (10

والواحد، حيث الصفر يعبر عن الوحدة الدللية لكل المفردات ذوات الصيغة الملئية المشتقة من الجذر الواحد.
11.�هنالك بالطبع اجتهادات قديمة ومحاولت مثل الشتقاق الكبير والشتقاق الكبر ونعتقد أنها ليست مواكبة، فاللغات الطبيعية ل يتم تنظيمها قبل
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)مــن أصــل اللغــة أي أنهــا غيــر ذات ارتبــاط بالعصــور المختلفــةPersistentالتشــتت الــدللي مشــكلة باقيــة (
ـــذي يســـبب انزيـــاح المعنـــى، ـــداخلها المعاصـــر مـــع التطـــور الحيـــاتي البشـــري ال لتطـــور اللغـــة ومـــدى ت

) ل يجــوز التســرع فــي الحكــم بمــدلولتها بمعــزل عــنعربــة، حافلــة، ســيارةفمصــطلحات معاصــرة مثــل (
السياق الزمني للنصوص التي وردت فيها فهي “معروفـة” اليـوم ولكـن لهـا دللتهـا المختلفـة إذا جـاءت
ضـمن نصـوص أدبيـة قديمـة كمـا فـي الشـعر الجـاهلي فكلمـة (حافلـة) آنـذاك لـم تكـن أبـداً مركبـة تسـير

Semantic على أربع أو ست عجلت، هذا يسمى انزياح المعنى ( Shiftولكن اللغة العربيــة أصـلً تفتقــر ،(
ضَرْب، ضريب،للوحدة الدللية فحتى مفردات شائعة مثل “ضرب” والــتي تنتمــي لــذات الجــذر مــع أخريــات (

) ل تسلم من هذه المشكلة بدون أن نتطرق حتى لدللتها المعاصرة.مضارب، ضِراب، ضُروب، إضراب
لن تكون اللغة الطبيعية معيارية أبداً وإن كتبت بهـا النصـوص الدينيـة لسـبب بسـيط وهـي أنهـا تعـبر
عــن محمــولت ثقافيــة شــفاهية معاصــرة لزمــان معيــن، وواحــدة مــن المشــاكل أن النــص المكتــوب فــي
اللغات البجدية يفترض فيه أنه يكـون تمـثيلً للصـوت ولكـن الصـوت ذاتـه ليـس معيـاراً فالكلمـة الواحـدة

يمكن أن تنطق بأكثر طريقة حتى بين أفراد العائلة الواحدة في نطاق جغرافي واحد.

)، بيان التشتت الدللي2الشكل (

الستخدام المفرط للستعارات.6
هذه واحدة من المشاكل في كل اللغـات لكنهـا فـي اللغـة العربيـة مـن أكبرهـا وتظهـر جليـة وبائنـة لي

) أنهــا ل تضــيفmetaphorsدارس مبتــدئ، ول تكــاد تخلــو أي فقــرة مكتوبــة منهــا، ومشــكلة الســتعارات (
معلومة بقدر ما تعمل على تحسين الخصائص البلغية للنص أو التأثير العاطفي على المتلقي بإضافة

) فأيهمـا ل تشـير دلليـاً أوأزاحت الشركة الستار) و (رزق فلن بفارسالمؤثرات النفسية مثال الجملتين (
ــدء التســويق لمنتــج تجــاري، بــل تعتمــدان علــى ــولدة أو إعلن ب ــى حــدوث ال ــاً مــن قريــب أو بعيــد إل نحوي
المقاربــة البلغيــة باســتخدام الســتعارات المركبــة الــتي تعتمــد بالكامــل علــى الخــبرات اللغويــة للمتلقــي
وحسن تفسيره للمعنى بنـاء علـى ثقـافته وهـو أمـر يخـرج عـن سـيطرة الكمـبيوتر أو أي تطـبيق برمجـي
يعمل علـى أسـاس التحليـل المنطقـي المباشـر المعتمـد علـى النـص المرسـوم. بـل حـتى علـى مسـتوى
الوصف المباشر توجد مفردات نحسـبها واضـحة وهـي غيـر ذلـك، مثلً الصـفتان “أبيـض” و”بيضـاء” ليسـتا
وصفاً للون فحسب بل الشكل والحجم أيضاً (إذا عممنا) القاعدة، فالصفتين أصلهما من السم “بيض”.
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عدم وجود علمات التشكيل.7
علمـات التشـكيل هـي الطقـم الثــاني مـن رمـوز تـدوين اللغـة العربيـة ويجـب أن تعتـبر حـروف مـن وجهـة

) وقواعــد إملئيــة ول تختلــفGraphemeنظــر أي تطــبيق لمعالجــة النصــوص العربيــة، فهــي لهــا شــكل (
فعلياً عن الحروف الخرى إل في قلـة اسـتخدامها، وعنـد مقارنتهـا بـالحروف الساسـية للغـة العربيـة فهـي

) وتســتوي اللغــة العربيـــة فــي هــذه الميـــزة مــع اللغــة العبريـــة الحديثــةShort Vowelsصــوائت قصــيرة (
(تســـمى بالســـرائيلية)، فـــاليهود يهملـــون التشـــكيل بـــالتنقيط ويســـمون علمـــات التشـــكيل عنـــدهم

).نِيقوط (

عـدم وجـود علمـات التشـكيل فـي نصـوص الوثـائق اللكترونيــة سـببه صـعوبة اسـتخدام تقنيــات إضــافة
تلــك العلمــات وعــدم معرفــة الغالبيــة مــن محــرري تلــك الوثــائق بكيفيتهــا، والمعــروف أن لوحــات الكتابــة

) بدأت بالحروف اللتينية ثم زيدت عليهـا الحـروف العربيـة وهـي الكـثر عـدداً فـأدّىkeyboardsاللكترونية (
Combination ذلك إلى توظيف مفتاحين يعملن معاً ( keysلكل علمة تشكيل، زد على ذلك أن علمـات (

التشـكيل ذاتهـا غيـر مرغـوب فيهـا فـي النصـوص المرسـلة العامـة مثـل الخبـار والروايـات الطويلـة فهـي
)12(تبطيء من معدل القراءة بمضاعفة الوقت المطلوب لستيعاب النص إلى ثلث مرات تقريباً.

ليس من وظائف المصنف إضافة علمات التشكيل بل فرز الحالت الـتي يجـب فيهـا إضـافة تلـك العلمـات
وفي هذا السياق من المؤكد توفر عدد ل نهائي من الحالت التي تتسـم بعـدم الوضـوح حـتى مـع وجـود

) وهذا على المستوى النحوي.1علمات التشكيل مثل الحالت التي سردنا في الجدول (

إهمال استخدام علمات الترقيم.8
)tags) تمييـــزاً لهــا عــن علمــات ترقيــم أخــرى (punctuationsنتحــدث هنــا عــن علمــات الــترقيم الظــاهرة (

تستخدمها الكمبيوترات داخلياً لتهيئة العرض علـى الشاشـة، اللغـة العربيــة لـم تعـرف علمـات الـترقيم
م ومـع ذلـك فل تسـتخدم تلـك العلمـات اليـوم إل علـى1919الحديثة إل في مطلـع القـرن العشـرين حـوالي 

نطاق ضيق في المكاتبات الرسمية وغير ذلك هي ليست محكومـة ل بتقليـد متبـع أو ضـوابط موضـوعة
ومتروك أمرها بالكامل للكاتب وخلفيــاته التعليميــة ومهـاراته اللغويـة والوصـفية. علمـات الــترقيم يجـب
ــا ل نراهــا فــي النصــوص أن ل يعتــد بهــا فــي التصــنيف ولكنهــا وســيلة مســاعدة ومهمــة جــداً رغــم أنن
ــن ــة فلــن نجــد علمــة الســتفهام ول التعجــب ول حــتى نقطــة انتهــاء الســطر كمــا فــي (شــرح اب التاريخي
عقيل)، في مرحلة ما يجب أن يهتـدي المصــنف بعلمـات الـترقيم الظـاهرة بــافتراض سـلمتها المنطقيــة

والموضوعية وضمان تتابع فكرة النص.

الشذوذ اللغوي.9
كون اللغة العربية مجـرد لغـة طبيعيـة يضـعها مـع لغـات أخـرى فـي ذات المرتبـة بـدون أدنـى شـك، وهـذا
يعني عدم سلمتها من الشذوذبكل مســتوياته فهـي ليسـت لغـة اتفـق النـاس علـى صــياغتها بطريـق
رسمية بل تطورت بالتداخل والتــأثر بغيرهـا، وعنـدما نقـول شـذوذ فإننـا نقصـد عـدم اتبــاع القواعـد الـتي
افترضها متحدثوها لوصفها بطريق علمية، وشذوذ اللغة العربيــة كــثير ومتنـوع فـإذا افترضــنا أن اللغــة
هي النص المكتوب فجموع التكسير شذوذ، والحـروف الــزائدة غيـر المنطوقــة (مثـل واو الجماعـة وهمـزة

)Homopgraph") شــذوذ، ووحــدة الرســم (عمروالوصــل والــواو المتطرفــة فــي بعــض أســماء العلم مثــل "
”) يعتـــبر شـــذوذ،أحمــدلطائفـــة كـــبيرة مـــن أصـــناف الكلم (أســـماء علـــى وزن الفعـــال والصـــفات مثـــل “

والســلوك الصــرفي لحــرف العلــة (القلب) شــذوذ، والبــدال والعلل شــذوذ، والســتثناءات الكــثيرة (مثــل
المنع من الصرف) أيضاً شذوذ. 

هذا الرقم غير مبني على دراسة علمية رسمية، بل بالتجربة البسيطة.12
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وبالنســبة للظــواهر الفونولوجيــة فوجــود حــروف ل تنطــق (اللم قبــل الحــرف الشمســي) وظهــور أصــوات
لحــروف غيــر موجــودة أصــلً (التنــوين، لكــن، الــذين، هـؤلء) وغيرهــا مــن المبنــي مــن الســماء، هــذا بــالطبع
يعيدنا إلى أمر الختلفات القليميـة والـتي مردهـا إلـى صـعوبات النطـق وربمـا مجـرد تقليـد ل يسـتند إلـى
قاعدة محددة فـالجيم الخليجيـة والجيـم الشـامية والجيـم والقـاف القاهريتـان مثـال علـى ذلـك، ول تسـلم

) كــانهRاللغات الوروبية من ذلك، فل يوجد سبب منطقـي يجعـل متحـدثي الفرنســية ينطقـون بـالحرف (
) خاءاً بينما ينطقــه اللمــان يــاءاً اللهـم إل أنJغيناً ول سبب منطقي يجعل أهل أسبانياً ينطقون الحرف (

تكون أموراً تتعلق بالنظم الصوتية لهذه اللغات أو ربما ممارسات لغوية متوارثة.

الخطاء الشائعة.10
ــأثير مباشــر علــى مرحلــة ــة معظمهــا يــؤثر فــي مرحلــة التحليــل الصــرفي وبالتــالي لهــا ت الخطــاء اللغوي

) تبـــدأانصــرف وابتــدر) والخماســـيان (استضــاف واســتبدلالتصـــنيف أيضـــاً، مثلً الفعلن السداســـيان (
بهمـزات وصـل لكـن غالبـاً نجـدها بهمـزات قطـع، ومثـال آخـر كـذلك فـي مصـر ل يعتـد كـثيراً بكتابـة اليـاء
المتطرفة (ي) وتكتب كأنها ألف مقصورة (ى) في معظم الكتابـات وهـذا متبـع فـي اللغـة الفارسـية، فـي

)هكـذا)، فــي الشــام يســتخدمون مفــردة (امحمد، اسـليمانيموريتانيــا يضــيفون همــزة الوصــل كتابــة (

)، ل يوجد حل سوىسياسات لمصلحة الشعب >هكذا< لجأت الحكومة إلى مثلبطريقة مميزة مثل (

الخذ بها كلها كيف جاءت فل توجد اليوم مؤسسات لتقويم اللغة العربية وتصحيحها وإن وجـدت فلـن
يتوفر لها من السلطة ما يمكنها من إجبار الناس على إتباع طريق معينة في استهلك اللغة.

التحميل الديني
هنالك سبب إضافي آخر لكنه ل يندرج ضـمن المجـال البيـاني (نشـاط الكتابـة) بـل بارتباطهـا الـديني عمومـاً وهـو

بعض من اللغويين يعطيها قداسة بسبب نزول الوحي بها وهو أمر“توهم قدسية اللغة العربية” وملخصه أن 
غير منطقي إذ أن اللغات الطبيعية من صنع النسان وفيها من اللفاظ ما يوجب الفصل والتمييز بينهــا وهبــات

) وهــو أمــر ل يســاعد فــي إيجــادلغــة أهــل الجنــة) أو (لغــة القــرآنالــذات اللهيــة، وكــثيراً مــا يصــادف المــرء مصـطلح (
حلول منطقية وفيه تحميل زائد وإيحاءات ل تمت لعلوم اللغات ول إلى التناول الكاديمي بصلة.

ومــع أن هــذه المســألة عاطفيــة بالدرجــة الولــى إل أن ضــررها ل يكمــن فقــط فــي الحكــم بالمثاليــة المطلقــة للغــة
العربية بل الحكم بها على وضاعة اللغات الخرى وفي افتراض إعجاز بلغي ل وجود له إل فـي ذهـن متحـدثيها، أو
افــتراض وجــود حلــول ضــمنية تــأتي مــع اللغــة العربيــة نفســها ومــن ألفاظهــا وتركيباتهــا أو مــن تلــك النصــوص

 مطلقـاً وذات القــائلين بقدسـية اللغـة يقـررون عجـز اللغــات الخـرى عـن اســتيعابالمقدسـة وهـذا أمـر غيـر صـحيح
معاني اللغة العربية وأنها حافظت على أصالتها (رغـم أن ذلـك يضـعها مـع اللغـات الميتـة) وأنهـا بحـر وغيـر ذلـك
من الحكام الفردية المتطرفـة البعيـدة عـن التنـاول الكـاديمي المقـارن، بـل قـد يصـل المـر بـالبعض إلـى إدعـاء أن

)13(.اللغة العربية أصل اللغات جميعاً

أما على الصعيد التقني فمن المهتمين بمعالجة اللغة بالكمبيوتر من يعزي صعوبة معالجة اللغة صــرفاً ونحــواً
إلى معجـزات إلهيـة وذلـك بعـد النظـر إليهـا باعتبارهــا كـائن ذي طبيعـة لهوتيـة وليسـت مجـرد مخرجـات تواصـل
انساني وينبغي التعامل معها بنوع من التبجيل مع أنها لم تكن بمواصــفاتها الحاليــة ول بهيئتهــا هكـذا قبـل

)14(مئة عام لكن ربما تظل كما هي الن بعد مئة سنة أخرى، هذا لنها مجرد لغة طبيعية شبه حية.

.1997-12-1875(اللغة العربية أصل اللغات كلها)، عبد الرحمن أحمد البوريني، الطبعة الولى، دار الحسن للنشر والتوزيع، عمان-الردن، رقم اليداع 13
أن يوجد من يتحدث بها، فهنالك من يتحPPدث باللغPPة اللتينيPة فPPي الفاتيكPPان وهPPي بعPPد ليسPPت لغPPةالوحيد ) إذا كانت تتطور وتتفاعل فليس الشرط liveيقال بأن اللغة حية (14

حية، وفي مصر من يتحدث بالقبطية وهي لغة ميتة كذلك، ومن أسباب موات اللغات فنPPاء متحPPدثيها أو أن تصPPبح خاملPPة (مثPPل الراميPPة والسPPومرية والعبريPPة والنافPPاهو)
تتوارى وتكتفي بتاريخها، اللغة العربية بهذا التعريف تصبح شبه حية فهي خاملة وهذا ما ل يراه متحدثوها أو ل يرغبون في العتراف به.
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ما وظيفة المصنف؟
Word  تعمل المصنفات الحالية على مبدأ تحديد وظيفة المفردة فـي الجملـة ( Sense Disambiguationبنـاء علـى (

ــبين معــالم إملئيــة صــرفية قــد تســهم فــي توضــيح الجملــة كلهــا، هــذا صــحيح جزئيــاً، فكلمــة (الشــاي) مثلً ل ت
المقصود هل هي نبتة الشاي، أم أوراق الشـاي المعـدة للغلـي، أم مشـروب الشـاي، أم جلسـة شـرب الشـاي مـا لـم
تســـبقها (أو تليهـــا) مفـــردة أخـــرى ولكـــن فـــي حـــالت أخـــر يكـــون العكـــس أي أن المفـــردات واضـــحة لكـــن يصـــبح
استخلص المعنـى أكـثر تعقيـداً بسـبب إضـافة مفـردات أخـر (هـذا يحـدث دائمـاً فـي السـتعارات)، أي أن المصـنفات

تعتمد على تحديد الوصف الظاهري للمفردة وليس على وظيفتها أو معناها البعيد.

ما المقصود بالتصنيف الموسع؟
Deep  الحاجة لمصنف موسع ( PoS Taggerتـبين فـي أن المصـنفات الحاليـة تعمـل علـى تحليـل المفـردات (ليـس (

الجمل أو الفقرات) المعزولة عن سياقها، في حالة اللغة العربية على وجه الخصوص فإن التصنيف يجب أن يخـرج
باللغة من حالة كونها وعاء ثقافي لبـراز الهويـة إلـى مصـدر معرفـي يـراد اسـتخلص معلومـات مفيـدة منـه، فقـط
في هذه الحالة وبهذا النهج من التفكير يمكـن السـتفادة مـن كـل الرث المـدون والمحفـوظ. ولجـل هـذا الغـرض
لن يكفـي تحديـد الفئات الوليـة للكلم (مثـل فعـل، اسـم، حـرف) أو الزمـان البسـيط (مـاض، مضـارع) بـل المطلـوب

استخلص معلومات أعمق وهذا ما نعنيه بالتصنيف الموسع.

) أنــه ليــس بالســهولة المفترضــة فيــه، يمكــن أن يعطــي1) الــذي بينــا فــي الجــدول (شرب أحمد الحليبفالمثــال (
Function ) ونسميها مفردة عاملة (عندمامعاني مختلفة قليلً إذا أضفنا المفردة ( Wordفإذا جاءت في البدايــة ، (

تحـولت الجملــة إلـى الســياق الخـبري أو التقريــري، وإذا تــذيلتها المفـردة أصـبحت الجملـة فـي سـياق جـواب الشـرط.
 بدون خلف، أمــا>فعل<هذا ليس كل شيء، ففي الحالة الولى تصبح المفردة التالية للمفردة الوظيفية (شرب) 

، وهــذا الوضــع أفضــل بكــثير مــن>جملــة فعليــة<فــي الحالــة الثانيــة تصــبح كــل الجملــة قبــل المفــردة الوظيفيــة 
البلبلة التي أدخلنا فيها تحليل معاني المثال سالف الذكر.

جملة خبرية أو تقريرية>شرب أحمد الحليب< عندما1

جملة فعلية جواب شرطعندما >شرب أحمد الحليب<2

قد تبدو المسألة غير ممكنة، لكن علينا أن نعي أن الكمبيوتر ل ينظر لسلسل المفردات كما نفعل نحن البشر
بافتراض معلومات أخرى من السياق والخبرات، والحروف العربية الـتي يمكـن لي شـخص قرائتهــا بسـهولة هنـا ل

�§·«يعرفها الكمبيوتر على الطلق، لكن لننظر إلى النموذج المختلط أدناه والمكتوب بلغة أساسية افتراضية: 

)NMK( أحد )(و عليه، )"%&(الـ في أحد )41R(  لذلك)*%H(الـ .وفي)*(H( لكنه ،)2VtIw( لقد :))'6C( لنه ،)V!( أني )zX( ،و عليه)2Vt(أن 
)!(الـ في )Iw(، وفجأة )2Vt(الـ على )H)*(الـ به )!V( إلى هنا، لم )2Vt(: وأنا في )MK(م ث ))Iw( عن )H)"%*( !وأثناء )"%( ليس له )"%&(الـ
)Iw( بــدون )Iw( أحد، وكيف )H*( دون أن )NMK(، فكيف )NMK(الـ: إن هذا )Iw( إليكم. )+-(فـ مني، )H)*(، ثم )+-;( حتى )+-( مع )E(المن 
؟! )zX(من 

)، توظيف المفردات العاملة في الستدلل على كيفية تصنيف النص1النموذج (
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ل أحد يعرف الكلمات التي بين القواس ومع ذلك نستطيع أن ندرك بسهولة أن الفقرة تتحدث عن قصــة قصــيرة
 في السطر الول يجب أن)6C'(( و )2VtIw(يكاد البعض أن يدرك تفاصيلها من مجرد الدوات الظاهرة وكيف أن 

 اسم، وهكذا. يجب ملحظة أن عدد المفردات العاملـة تتقاسـم الفقـرة)"%&(تكونا أفعال أو جملتان فعليتان وأن 
مناصفة وهذا ما يدعم فكرة التعويل عليها في الستدلل على وظائف كل الجمل في الفقرة.

المثال أدناه يبين جزء من مخرجات لمصنف نموذجي، نهتم هنا بالطريقة الـتي يعالـج بهـا (المفـردة) بمعـزل عـن
سياقها النحوي وكيف أن ذلك يتطلب كمية كبيرة من الضافات التي مـن الواضــح أنهـا مخرجـات موجهـة للبشــر
ــاء مــع إمكانيــة إدخالهــا إلــى تطــبيق متخصــص لمعالجــة جــوانب أخــرى فيهــا، فهــي تحتــوي حــداً أدنــى مــن البن

) لكنها بالطبع ليست مثالية ول عملية.Structureالتنظيمي (

INPUT STRING: ذكرت 
LOOK-UP WORD: *krt
 Comment: 
 INDEX: P1W8
 SOLUTION 1: (*akarotu) [*akar-u_1] *akar/PV+tu/PVSUFF_SUBJ:1S
 (GLOSS): mention/cite/remember + I [verb]
 SOLUTION 2: (*akarota) [*akar-u_1] *akar/PV+ta/PVSUFF_SUBJ:2MS
 (GLOSS): mention/cite/remember + you [masc.sg.] [verb]
 SOLUTION 3: (*akaroti) [*akar-u_1] *akar/PV+ti/PVSUFF_SUBJ:2FS
 (GLOSS): mention/cite/remember + you [fem.sg.] [verb]
* SOLUTION 4: (*akarat) [*akar-u_1] *akar/PV+at/PVSUFF_SUBJ:3FS
 (GLOSS): mention/cite/remember + it/they/she [verb]
 SOLUTION 5: (*ak~arotu) [*ak~ar_1] *ak~ar/PV+tu/PVSUFF_SUBJ:1S
 (GLOSS): remind + I [verb]
 SOLUTION 6: (*ak~arota) [*ak~ar_1] *ak~ar/PV+ta/PVSUFF_SUBJ:2MS
 (GLOSS): remind + you [masc.sg.] [verb]
 SOLUTION 7: (*ak~aroti) [*ak~ar_1] *ak~ar/PV+ti/PVSUFF_SUBJ:2FS
 (GLOSS): remind + you [fem.sg.] [verb]
 SOLUTION 8: (*ak~arat) [*ak~ar_1] *ak~ar/PV+at/PVSUFF_SUBJ:3FS
 (GLOSS): remind + it/they/she [verb]
 SOLUTION 9: (*krt) [DEFAULT] *krt/NOUN_PROP
 (GLOSS): NOT_IN_LEXICON

) مخرجات المصنف وتعدد الحلول2النموذج (

كلماسـوفت تنهـج بالوصـول بالمصـنف إلـى مرحلـة متقدمـة تتجـاوز التحليــل النحـوي إلـى التصــنيف علـى أسـاس
الــدور الــوظيفي للمفــردة وأثــره علــى التحليــل الــدللي باســتخلص معلومــات أوفــر عــن النــص هــذا ليــس تمييعــاً
لوظيفــة المصــنف ولكنــه محاولــة للربــط بيــن أهــم مرحلــتين وهمــا التحليــل الصــرفي والتحليــل النحــوي لتجنــب
تعدد الحلول أو اختزالها إلى أدنى حد، فالتحليل النحـوي هـو المرحلـة الوحيـدة الـتي يمكـن حسـم مسـألة تعـدد

الحلول فيها بأكبر قدر ممكن.

) ومـن ثـم يقـوم بتحليلهــاCatenasيعمـل مصـنف كلماسـوفت علـى تقسـيم النـص إلـى فقـرات مترابطـة نحويـاً (
First  باستخدام أساليب المنطق من الرتبة الولى ( Order Logicهذا الفعل نعتمد فيه علـى تقسـيم النـص إلـى (

Sentence  جمل ( Boundary Disambiguationليـس بالحـدود الشـكلية مثـل الفراغـات والرمـوز غيـر المقـروءة لكـن (
Stop اعتمــاداً علــى الكلمــات المفتاحيــة والــتي أهملــت فــي نــوع أخــر مــن الحلــول باعتبارهــا زائدة أو ( Wordsكمــا (

] .7] و [6يطلق عليها البعض، ويمكن الطلع على قائمة من هذه الكلمات في المرجعين [
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هذه الكلمات تهمل عادة بواسطة المهتمين بمعالجة اللغة العربية بالكمبيوتر على غرار ما يحدث عند معالجة
Highly  اللغـــة النجليزيـــة باعتبارهـــا كلمـــات متكـــررة ل فـــائدة منهـــا ( Repetitive Tokensوتـــترجم إلـــى (الكلمـــات (

المســـتبعدة أو المســـتبعدات)، ولكنهــا فــي اللغــة العربيـــة هــي كلمـــات مفتاحيـــة ورئيســـية بالنســـبة لمصــنف
Function (كلماسوفت، والسم النسب هي أنها مفردات وظيفية أو مفردات عاملة  Wordsوكثرتهــا هنــا بســبب (

إفراط اللغة العربية هي الحسنة الوحيدة التي تهمنا.

) النسـيج الرابـطAnchorsفي الحقيقة نختلف مع الجميع فـي أنهـا يجـب أن تبقـى فهـي فـي الحقيقـة تمثـل عـري (
للنص وبدونه تصبح الكلمات مجرد مفردات متناثرة ول نبالغ إذا ذكرنا أن ماعداها ليس في أهميتها، فالمفردات
المحكومــة بــالميزان الصــرفي ل تحتــاج للمزيــد مــن الجتهــاد بــل مــا عــداها وهــذا هــو التجــاه الصــحيح. ربمــا تكــون
المفردات العاملة خفيفة المعنى وهذه ميزة مفيدة جداً لنها تقلل من عدد الحلول، لكنها تحدد سلوك الجملة

-بالكامل وتتحكم في بنيتها باعتبارها محددات بنـاء (  structure class wordsمـا قبلهـا ومـا بعـدها، فهـي بـذلك (
يمكـن العتمـاد عليهـا لتصـنيف النـص بالكامـل بعـد تقسـيمه إلـى الفقـرات الـتي أوضـحنا مـن قبـل، ويمكـن فـي

synsemantic مرحلة لحقة العتماد عليها لستخلص معاني الجملة بالكامل باعتبارها معينات دللية ( words.(

اســتخدام هــذه الكلمــات ليــس ببســاطة ســردها فــي قائمــة ثــم البحــث عنهــا، بــل هنالــك خارطــة كاملــة تحــدد
الوظيفــة الصــرفية والنحويــة والدلليــة لكــل منهــا وبــالطبع يجــب أن تــبين الخارطــة التقســيم المنطقــي للمفــردة

العاملة ذاتها، ننشر أدناه جزء من خارطة مخصص للمفردة (عندما) هنا لفائدة البحث:

1234
أنتولوجيالدللةالنحوالصرفعندما

classpostransphrasS1S2S3tempreduncategory

1pre>when

2app->if

3<->

4< >#

)3الجدول (

بناء على الخارطة أعله فإن مجمل المفردات العاملة (الكلمـات الوظيفيـة) هـذه لـن تحتـاج سـوى لمجهـود بسـيط
لعــادة وصــفها بطريقـة منطقيـة علـى المســتويات الربعــة (الصـرفي، النحــوي، الـدللي، التكــويني) فـأداة التوكيــد
(إنّ) لن يليها سوى السم، وأداة التعريف (ال) وكل أدوات الجر لن تليها سوى السماء أيضاً، أداة العطف (مـع) لــن
تربط سوى اسمين، لكن أداة العطف (و) يمكنها أن تربط أي خليط من الثنين إضافة لطائفـة مـن الدوات يمكـن

أن تسبقها أو تليها، أنظر المثال أدناه:

>الوزراءوالرئيس <حضر اسمين
 في الحضور>خطبوقام <ثم فعلين

 الوزراء كثيراً>صفقوالرئيس <وتحدث اسم وفعل
 إلى مأدبة غداء رسمية>الوزراءوغادر <ثم فعل واسم
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) يعمــل علــى أســاس النحــوParserمصــنف كلماســوفت يمكــن أن يوصــف بنــاء علــى مــا ســبق بــأنه محلــل نحــوي (
) والمقصود من هذا النهج هو توفير إمكانية تجهيز المكانز (المدونات) لمن يريد ســلك الطريــقLFGالوظيفي (

Statistical (الخر، أي التحليل القائم على الحصاء  Analysis أو ()  Corpus Based Analysis.(

open   يتعامل المصنف الموسع مع النــص علــى أنــه سلســلة ل نهائيــة مــن الفقــرات ( ended linked catenasفــإذا ،(
بنيــة فإن المصنف الموسع يتعامــل مــع “بنية المفردة”تعامل مع النصوص على مستوى “يكان المحلل الصرفي 

 والخصائص الوظيفية للمفردات العاملة (الوظيفية) المؤثرة فيها.الفقرة”

) أدنــاه يعــبر عــن الليــة الــتي يقــوم عليهــا المصــنف الموســع، نرجــو النتبــاه إلــى أن الشــكل يســتعمل3الشــكل (
Business   الرموز العملية الوصفية ( Process Modelling Notation.ولكل شكل معنى محدد (

)، مسار تحليل المصنف للجملة3الشكل (

)، نافذة معالجة النص4الشكل (

 وتتلخـــص>عنــدما<) بينمـــا المفـــردة العاملـــة هـــي شــرب أحمــد الحليــبفـــي المثـــال أعله فـــإن الجملـــة هـــي (
خصائصــها الوظيفيــة فـي تصــنيف الجملــة قبلهــا أو بعــدها علـى أنهــا ذات وظيفــة نحويــة محــددة ل تحيــد عنهــا
وعلــى ذلــك يمكــن الســتدلل علــى وظيفــة أي مفــردة فيهــا بتطــبيق القواعــد النحويــة الوليــة للغــة العربيــة، هــذا

False يقصي أربعة حلول زائفة (  Positive Solutionsتتعامل مع المفردة (شرب) على أنها اسم مصدر. من ناحيــة (
) المنشــور1) بكــل الحلــول المبينــة فــي الجــدول (شرب أحمد الحليبمنطقيــة ســيخرج المصــنف تحليــل المثــال (

).19، 18، 17، 16سابقاً باستثناء الحلول الربعة ذات الخلفية الصفراء أي (
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مواصفات المصنف المثالي
الخطوات أعله بافتراض خلو النص من الخطاء الملئية والنحوية والدللية، والمصنف يجب أن يعمل التي:

يجب أن يكون قادراً على تمييز المفردات الخاطئة في مجاله النحوي بتوقع التالي بناء على الحالي.•
يجب أن يعطي في الحوال المثالية حلً واحداً ل أكثر بالنسبة لجملة كاملة.•

ــات الوظيفيــة4الشــكل ( ــبين خلصــة حــديثنا عــن المصــنف الموســع ويعــبر عــن المكون ) فــي الصــفحة التاليــة ي
البنائية لمجمل التطبيق حالته النهائية.

)، البناء الوظيفي لمصنف كلماسوفت الموسع5الشكل (

 www.kalmasoft.com/papers/PA-13-ST01.pdf 19 / 21 Last Updated: 14-12-2014

زيادات

مصنف كلماسوفت 
الموسع

أوزان صرفية

جذور

معجم

مفردات عامية

حقائق

تعبيرات مركبة

مسميات

أسماء أعلم

تعبيرات مترافقة

عبارات

أسماء جغرافية

أسماء محدثة

مقطع عبارات

محلل صرفي

معالج سلسل

فاحص ارتباط

مصرف أفعالمحلل نحوي

مستخرج جذور

مشتق أسماء

http://www.kalmasoft.com/papers/PA-13-ST01.pdf


 Kalmasoft Deep Tagger [Concept]  PA-13-ST01

) يمكن الستعانة بقواعد بيانات تضع تفضيلً لكل حالة نحويةOntologyفي مرحلة لحقة تكوينية أو أنثولوجية (
) وهمــا الميزتيــن اللــتين يعوزهمــا الكمــبيوتر. وعلــى ذلــكHeuristicsعلــى غيرهــا بنــاء علــى المعرفــة الواقعيــة (

يمكن إعادة صياغة الحقائق التالية واستعمالها في تحديد السياق: 

ل يوصف الحليب بالحمد غالباً.•
ل يكون الحليب اسماً لعلم إل في حالت نادرة.•
يجوز تقديم المبني للمعلوم على المبني للمجهول في النصوص غير الموسومة بسياق تاريخي.•
الفعل غير اليجابي (إكراه الشخص على الشرب) في حالة جملة مبتورة من سياقها.تقديم ل يجوز •

وبتطبيق الحقائق الشائعة أعله على جملة مثل التي وردت فـي المثــال يصــبح عـدد الحلــول الممكنــة فـي حـدود
الربعة وهذا هو الحد الدنى للحالت المشابهة، إذ ل يمكن تحديد مدلولت أي جملة من أي لغة بالكتفاء برسمها

(أي نصها المكتوب) كما أوضحنا في بداية هذا الموضوع. 

مخرجات المصنف الموسع
علــى غيــر المعتــاد ليــس لمصــنف كلماســوفت الموســع مخرجــات تناســب الفحــص البشــري، فالمخرجــات مجهــزة
لتكون مدخلت لمرحلة تالية تستخدم فيها تطبيقات مختلفة لتقوم بإكمال مهام المعالجة اللية للغة العربية.

المراحل اللحقة
ــة ــة مباشــرة مــن مخرجــات المصــنف تناســب البشــر، إل أنــه مرحل ــائدة حقيقي ــوب لــذاته، فل ف ــر مطل المصــنف غي
أساسية في البناء التطبيقي البرمجي الشامل لمعالجة اللغة العربية، وفعلياً ل يجب أن يكون هنالك تطبيق أو
برنامج كمبيوتر مستقل للتصــنيف بــل وحـدة مدمجــة فـي نظــام شــامل لمعالجــة اللغــة العربيــة وهـذا مـا تتبنــاه

).MAPS( مابس ،كلماسوفت عبر مشروعها الكبير لمعالجة اللغة العربية

المراجع
1. Kalmasoft Deep Tagger www.kalmasoft.com/KMAPS/amsltag.htm 
2. Interlingua Based Machine Translation www.kalmasoft.com/papers/PA-11-MT01.zip 
3. Diglossia http://en.wikipedia.org/wiki/Diglossia 
4. Stop_words http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_words
5. Function_word http://en.wikipedia.org/wiki/Function_word
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مسرد المصطلحات
هذه طائفة من بعض المصطلحات التي وردت في الموضوع نسردها للفائدة العامة، المصطلحات المقترحة من

كلماسوفت مبينة بخلفية صفراء.

المعنىإنجليزيالمصطلح

لغة بسيطة متولدة من لغتين بفعل التداخل الجغرافيCreoleلغة هجينة

مصطلح من كلماسوفت نوع من المصنفات يعمل على مستوى الجملة اعتمادا� علىDeep Taggerالمصنف الموسع
النحو الوظيفي

وصف لهمية اللهجة من حيث نوع المفردات ومستوى الستخدامDialect levelمرتبة اللهجة

قاموس يحوي جميع كلمات اللغة بكل أشكالها الملئية والصرفيةFull Form Dictionaryالقاموس التام

مفردة ذات دللة بسيطة تعمل على الربط بين مفردات ذات دللة أعمقFunction Wordمفردة عاملة (وظيفية)

نوع من الوسائل يعتمد على الرصد الواقعي لوضع الحلولHeuristicsالحلول الواقعية

تطبيق مهمته تخليص المفردة من الزوائد الصرفية وإعادتها إلى الصيغة المعجميةLemmatizerمخلص

مصطلح من كلماسوفت تفضيل مستخدمي لغة لبعض مفرداتها على حساب أخرىLexical Biasالميل الصرفي

نوع من التشبيهات تستخدم في تحسين الخصائص البلغية في اللغاتmetaphorالستعارة

 Morphologicalالميزان الصرفي
Templates

أسلوب وصفي تمثيلي لكيفية بناء المفردات

وسائل بناء المفردات باستخدام الزوائد واللواصقMorphotacticsالحيل الملئية

الدللة التكوينية، علم يبحث في تقسيم المفردات بناء على دللتها العميقةOntologyدللة تكوينية

علم تقسيم الكلم بحسب وقعه اللحنيProsodyالعروض

مصطلح من كلماسوفت لبيان مدى الرتباط الدللي بين مفردات من أصل واحدSemantic Consistencyالوحدة الدللية

مصطلح من كلماسوفت لبيان مدى التباين الدللي بين مفردات من أصل واحدSemantic Dispersionالتشتت الدللي

�Semantic Shiftالنزياح الدللي عملية تطور المعنى لمفردة بحيث ل يبقى معناها الصلي مستخدما

تطبيق يعمل على إزالة اللواصق من المفردةStemmerمشذب/مخلص

نوع من المفردات تستخدم بكثرة في اللغةStop Wordsكلمات متكررة

وصف للغة التي توظف مفردات غير مطلوبة لحشو البناء النحوي للجملةSyntax verboseمفرطة نحوياً

لغة لها ثلث مستويات مختلفة من اللهجات المستعملة في وقت واحدTriglossiacثلثية الطبقات

أسلوب تقسيم النص إلى فقرات اعتمادا� على ترابطها الدلليversificationالتقطيع
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