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مع حاجة المكتبة العربيَّة إلى المراجع الَّتي تُعنى بحوسبة اللُّغة من ناحي ٍة ،وج َّدة هذا
المجال من ناحي ٍة أخرى ،تسعى هذه الدِّراسة إلى عرض وتقديم ُمحاول ٍة في طريق
إثراء المكتبة العربيَّة بما يُغنيها ويُلَبِّي حاجةَ الباحثين – السيَّما من اللُّغ َِويِّين – إلى
فهم تقنيات اللُّغات اإلنسانيَّة وال ُوقُوف على طبيعة عملها .وت َمثَّلَت هذه ال ُمحاولة في
ك فيه –
ف علم ٍّي بعُنوان " ُمقَدِّمة في َحو َسبة اللُّغة العربيَّة" ،شا َر َ
مشروع إعداد ُم َؤلَّ ٍ
بين الخبرة
ذين جمعوا َ
تأليفًا وتحريرًا و ُمراجعةً – نُخبةٌ من العُلماء والباحثين الَّ َ
ت َمعنِيَّة بتقنية
ت و ُم َؤسَّسا ٍ
األكاديميَّة والخبرة ال ُمكتَ َسبة من العمل في شركا ٍ
المعلومات و ُمعالَجة اللُّغات الطَّبيعيَّة .وقد راعى فري ُ
ق العمل – في جميع مرا ِحلِه –
ي من ال ُم َؤلَّف المنشود سعيًا إلى س ّد الفجوة الَّتي تُعانيها المكتبة
تحقي َ
ق الهدف التَّعليم ّ
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العربيَّة؛ كما الت َز َم الفري ُ
ق باستخدام لُغ ٍة عربيَّة ُمبَسَّطة ،سوا ٌء في مرحلَتَي التَّأليف
والتَّحرير أم في تعريب المصطلحات ال ُمستَخ َدمة في أبواب الكتاب وفُصُولِه.
الكلمات الجوهرية:

تقنيات اللُّغات اإلنسانيَّة؛ اللِّسانيَّات الحاسُوبيَّة؛ لسانيَّات ال ُم َد َّونة؛ الموارد اللُّغ َِويَّة؛
التَّنقيب في النُّصُوص.
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مقدمة

تكا ُد المكتبةُ ال َع َربيَّةُ تخلو من المراجع الَّتي تُعنى بحوسبة اللُّغة ال َع َربِيَّة وتقنيات
ك الَّتي تُعنى بالجانب التَّعليم ّي .ورغبةً في إثراء المكتبة
ُمعالَ َجتِها آليًّا؛ السيَّما تل َ
ال َع َربيَّة بما يُلَبِّي حاجة البا ِحثين في مراحل البَحث األ َّوليَّة ،فقد سعى فري ٌ
ق من
ف علم ٍّي ،يتناو ُل ُمقَدِّمات هذا المجال الَّذي يتَّس ُم بال ِج َّدة
الباحثين إلى إعداد ُم َؤلَّ ٍ
ويجم ُع في جانبيه – التَّنظير ّ
باعتباره عل ًما
بين اللُّغة والحاسُوب
ي والتَّطبيق ّي – َ
ِ
ض َعهُ فري ُ
بينيًّا .يُو َس ُم ال ُم َؤلَّ ُ
ق العمل في جُزأين بـ " ُمقَدِّمة في حوسبة اللُّغة
ف الَّذي َو َ
الباحثون – من خاللِه – إلى تحقيق غاي ٍة تعليميَّة – في المقام
ال َع َربِيَّة"؛ ويسعى
َ
للباحثين ال ُّشداة في حوسبة اللُّغة بصفة عا َّمة ،واللُّغ َِويِّين على وجه
األ َّول –
َ
ال ُخصُوص .ويشتم ُل الجُزء األ َّو ُل على تسعة أبواب؛ َو َس َمها ُم َؤلِّفُوها بما يتناسبُ
وغلب الطَّاب ُع التَّنظير ُّ
ي على هذا الجزء – وإن لم يُغفل
مع الما َّدة العلميَّة ال ُمقَ َّدمة.
َ
جانب اإلفادة من التَّنظير .واحتوى الجُز ُء –
ي الَّذي يُ َمثِّ َل
َ
ُم َؤلِّفُوهُ الطَّابع التَّطبيق َّ
الموارد
ك – على موضوعات( :مدخل إلى َحو َسبة اللُّغة ،وال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة ،و
بذل َ
ِ
ال ُمعجميَّة العربيَّة الحاسُوبِيَّة ،والتَّحليل الصَّرف ّي اآلل ّي ل ُمفردات اللُّغة العربيَّة،
والتَّحليل التَّر ِكيب ّي ،والتَّحليل الدِّالل ّي ،والدِّراسة التَّحليليَّة للصَّوت اللُّغو ّ
ي ،ونم َذجة
اللُّغة ،والتَّشكيل اآلل ّي باعتباره نموذجًا لل ُمعالجة اآلليَّة لتقنيات اللُّغة العربيَّة).
صناعة ،مع
ب تُ َر ِّك ُز على جانب التَّطبيق وال ِّ
أ َّما الجُزء الثَّاني فيشتم ُل على ستَّة أبوا ٍ
صناعة على النَّحو األمثل .واحتوى
العناية بالمناهج ال ُم َوجِّهة إلى وسائل التَّطبيق وال ِّ
ك – على موضوعات:
هذا الجُز ُء – بذل َ
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(استرجاع المعلومات ،والتَّرجمة اآلليَّة ،والتَّنقيب في النُّصُوص ،وتطبيقات تقنيات
ُمعالجة اللُّغة العربيَّة في مجال التَّعلِيم ،وال ُمعالَجة اآلليَّة للكالم ،و ُمعالجة النَّصّ
العرب ّي المكتوب).
ق فري ُ
ق العمل بالكتاب ثالثة مالحق،
وسعيًا إلى تحقيق القدر األكبر من الفائدة ،أل َح َ
ض ُّم موضوعات ( َمدخَل إلى نَظَريَّة االحتماالت ،و َمدخَل إلى ال َجبر ال َخطِّ ّي،
ت ُ
ق الفري ُ
تعريب
ض َّم ُن
ي)؛ كما ألح َ
َ
ق بالكتاب َمسردًا ُمعجميًّا يت َ
و َمدخَل إلى التَّعلُّم اآلل ّ
ال ُمصطلحات الواردة فيه وشر َحها.
ُ
عرض الكتاب ال ُم َؤلَّف وتقدي َمهُ للقارئ العرب ّي ،فقد
الهدف من هذه الورقة
كان
ول َّما َ
َ
ُ
حيث اشتم َل المحو ُر األ َّو ُل على ُمقَدِّم ٍة بموضوع الدِّراسة
جا َءت في خمسة محاور؛
وفحواها ونتائِ ِجها .واشتم َل المحو ُر الثَّاني على بيان منهجيَّة العمل الَّتي التز َمها
ض الباحثان في المحور الثَّالث توصيفًا بالما َّدة العلميَّة الَّتي حواها
الفريق؛ ثُ َّم َع َر َ
الكتابُ موضوع الدِّراسة .وأخيرًا ،اشتم َل المبحثان الرَّابع والخامس على توصيات
الدِّراسة والخاتمة على التَّرتيب.
ضوعات الكتاب وفريق التأليف
الجدول  .11.بيان مو ُ

م
الباب 1
الباب 2

ال ُعنوان
مدخل إلى َحو َسبة اللُّغة
ال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة
الموارد ال ُمعجميَّة العربيَّة
ِ
الحاسُوبِيَّة
ي ل ُمفردات
التَّحليل الصَّرف ّي اآلل ّ
اللُّغة العربيَّة
ي
التَّحليل التَّر ِكيب ّ

الباب 6

التَّحليل الدِّالل ّي

الباب 7

الدِّراسة التَّحليليَّة للصَّوت

الباب 3
الباب 4
الباب 5
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ال ُم َؤلِّف
ُمح ِسن َرشوان
ال ُمعتَ ّز باهلل السَّعيد
عبد العاطي ه َّواري
ُم َح َّمد َع ِطيَّة
سامح األنصار ّ
ي
الفصل
1
الفصل
2

ُم َح َّمد َع ِطيَّة
سامح األنصار ّ
ي
أحمد راغب

ال ُمعت ّز باهلل السَّعيدُ ،مقَدِّمة في َحو َسبة اللُّغة "عَرض وتَقديم"

الباب 8
الباب 9

اللُّغو ّ
ي
نم َذجة اللُّغة
ال ُمعالجة اآلليَّة لتقنيات اللُّغة
العربيَّة "التَّشكيل اآلل ّي
نموذجًا"

الباب
10
الباب
التَّرجمة اآلليَّة
11
الباب
التَّنقيب في النُّصُوص
12
تطبيقات تقنيات ُمعالجة اللُّغة
الباب
العربيَّة في مجال التَّعلِيم
13
الباب
ال ُمعالَجة اآلليَّة للكالم
14
الباب
ي المكتوب
ُمعالجة النَّصّ العرب ّ
15
ُملحق َ 1مدخَل إلى نَظَريَّة االحتماالت
ي
ُمل َحق 2
َمدخَل إلى ال َجبر ال َخطِّ ّ
ي
ُملحق 3
َمدخَل إلى التَّعلُّم اآلل ّ
َمس َرد ال ُمصطَلَحات
المسرد
(إنجليزيّ/عرب ّي)
استرجاع المعلومات
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ُمح ِسن َرشوان
ُمح ِسن َرشوان
أسامة إمام
وليد مجدي
أحمد رافِع
عل ّي فهمي
شريف عبده
ُم َح َّمد َعفِيفي
ُم َح َّمد َع ِطيَّة
ال ُمعتَ ّز باهلل السَّعيد
ُمح ِسن َرشوان
ُمح ِسن َرشوان
ال ُمعتَ ّز باهلل السَّعيد

منهجية ال َع َمل

ُ
ُ
حيث أن ِج َز عب َر تسع مراحل أساسيَّة؛
تأليف الكتاب ما يربو على العام،
ق
استغر َ
ُ
وبيان هذه المراحل على النَّحو التَّالي.
توالى بعضُها وتوازى بعضُها اآلخَر.
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 2.1التخطيط واإلشراف العام

واشتَ َملَت هذه المرحلةُ على مر َحلَتَين فر ِعيَّتَين؛ جا َءت األولى سابقةً على مراحل
العمل؛ وفيها ُر ِس َمت ُخطُوط العمل و ُح ِّد َدت هيئته المنشودة و ُمحتواه؛ كما نوقِ َشت
ُخطَّة إنجاز الكتاب ال ُم َؤلَّف مع أعضاء الفريق من العُلماء والباحثين .أ َّما المرحلة
األخرى فجا َءت ُموازيةً لمراحل إعداد الكتاب؛ وتَ َمثَّلَت في اإلشراف على مراحل
العمل وسيره حتَّى اكتمالِه في صُورتِه النِّهائيَّة ،سعيًا إلى تحقيق الغاية المنشودة من
الكتاب ال ُم َؤلَّف وتلبية َرغبة ال ُمستَه َدفين.
 2.2تأليف مادة الكتاب

حسب
وهي المرحلة التَّالية للتَّخطيط؛ وو ِّز َع ألجلِها العم ُل على فريق التَّأليفُ ،ك ٍّل
َ
ق بين ال ُم َؤلِّفين
ب العم ُل في هذه المرحلة التَّنسي َ
صه ومجال عملِه .وتطلَّ َ
تخصُّ ِ
حرصًا على التَّجانُس بين األبواب والفُصُول الحاوية لما َّدة الكتاب من ناحية،
وحرصًا على عدم تكرار الموضوعات الَّتي يت ُّم التَّعرُّ ضُ لها.
 2.3تأليف المالحق

ض لها ال ُم َؤلِّفون إلى تأليف مجموعة من
َد َعت طبيعةُ الما َّدة التَّطبيقيَّة الَّتي َع َر َ
ُب فهمه.
صع َ
ض أو َ
المالحق بهدف شرح المسائل ال ِّرياضيَّة وبسط القول فيما َغ ُم َ
وتعاون ال ُم َحرِّران في تأليف هذه المالحق .وحاو َل ال ُم َحرِّران تقدي َم هذه المالحق
َ
ُ
بحيث تؤدِّي الغايةَ منها بال خل ٍل أو ملل.
في صُورة ُمو َجزة،
سرد
 2.4ترجمة ُمصطلحات ال َم َ

هي مرحلةٌ تاليةٌ للتَّأليف .سعى من خاللها فري ُ
ق ال َع َمل على توحيد ال ُمصطَلَحات
ال ُمستَخ َدمة في ثنايا األبواب والمالحق ،وعلى ال ُمساهمة الفِعليَّة في تعريب
ال ُمصطلَحات ال ُمستَخ َدمة في حو َسبة اللُّغة وال ُعلُوم ال ُمحيطة بها .وقد راعى فري ُ
ق
العمل االلتزا َم بقوانين اللُّغة العربيَّة في تعريب ال ُمصطلَحات قياسًا واشتقاقًا بما ال
ُ
وكان معيا ُر اختيار التَّعريب ال ُمناسب لك ِّل
ُخالف قواع َد اللُّغة ال ُمتَّفق عليها.
ي
َ
ُمصطَلح ما يتَّف ُ
ق عليه أكثر الباحثين؛ فلم يتد َّخل ال ُم َحرِّران فيما عدا ذلك إالَّ فيما
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ُ
بين العاملين في
ُخالف
ي
لح َ
قوانين العربيَّة أو الع َ
َ
ُرف الَّذي يشي ُع عليه تعريبُ ُمصطَ ٍ
ميدان َحو َسبة اللُّغة.
عجمِي
سرد ال ُم َ
 2.5تأليف ال َم َ

وهي مرحلةٌ تاليةٌ لمرحلة ترجمة ُمصطلحات ال َمس َرد .وقا َمت منهجيَّةُ تأليف هذا
ال َمس َرد على ترتيب ال ُمصطلحات وفقًا أللفبائيَّة اللُّغة اإلنجليزيَّة مع النَّصّ على
ي وال ُمقابل العرب ّي الَّذي استق َّر عليه فري ُ
ال ُمصطَلح اإلنجليز ّ
ق ُك ُّل
ق الع َمل .وأل ِح َ
مصطلح ببا ٍن ال ُعلُوم الَّتي يُستَخ َد ُم فيها ال ُمصطلَ ُح ُموافقًا لما جا َء في أبواب الكتاب
ٍ
ومالحقه ،مع تقديم شرح ُمو َجز حو َل مفهوم ال ُمصطلح وداللته ،مع إحالة القارئ
إلى ال ُمصطلحات الَّتي تتداخ ُل مع المصطلَح المشروح.
 2.6تحرير المعلومات الببليوجرافية

ذين
وهي مرحلةٌ موازيةٌ لمراحل التَّأليف؛ رو ِع َي فيها التَّعريف بالعُلماء والباحثين الَّ َ
ض الكتابُ لجهودهم في ثنايا أبوابه وفُصُولِه .واشت َملَت المعلومات الببليوجرافيَّة
َع َر َ
على التَّأريخ لل ُم َعرَّف مولدًا ووفاة ،ثُ َّم بيان ما حازَه من تعليم وما قَ َّد َمه في عمله .ثُ َّم
اإلبانة عن ُمساهماتِه في ُمعالَجة اللُّغات الطَّبيعيَّة وما يُحيطُ بها من ُعلُوم تتب ُع مجا َل
صه.
تخصُّ ِ
راجعة العِلمِية
 2.7ال ُم َ

ض َعت خاللَها ما َّدةُ الكتاب للقراءة والتَّوثيق
وهي مرحلةٌ تاليةٌ لمراحل التَّأليفَ .خ َ
والتَّعقُّب المنهج ّي حرصًا على سالمة المعلومات و ُوضُوح األفكار ال ُمقَ َّدمة من
ي من الكتاب ال ُم َؤلَّف من ناحي ٍة أخرى.
ناحية ،وتحقيق الهدف التَّعليم ّ
راجعة اللُّ َغ ِوية
 2.8ال ُم َ

ض َعت خاللَها ما َّدةُ الكتاب للتَّدقيق
وهي مرحلةٌ تاليةٌ لمرحلة ال ُمراجعة ال ِعل ِميَّة؛ َخ َ
اللُّغ َِو ّ
ي واإلمالئ ّي؛ كما أعي َدت صياغةُ بعض فقرات األبواب وما تحويه من
ُ
يضمن تقدي َم
مفُصُول بما يُحافظُ على الما َّدة العلميَّة ال ُمقَ َّدمة وأفكار ُم َؤلِّفيها ،وبما
سليم.
ب لُغَو ٍّ
هذه الما َّدة بأسلو ٍ
ي ٍ
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 2.9التحرير واإلخراج

وهي مرحلةٌ موازيةٌ لجميع مراحل العمل األخرى .ت َّم خاللها االتِّفاق على هيئة
الكتاب ال ُم َؤلَّف وترتيب أبوابه وشكل صفحاته؛ باإلضافة إلى تعيين ال ُخطُوط
والصُّ َور الفوتوجرافيَّة ال ُمل َحقة بالمعلومات الببليوجرافيَّة؛ وإعداد ال ِّسيَر العلميَّة
تعاون
ض َّم ما َّدتَهم العلميَّة ال ُمقَ َّدمة .وقد
لل ُم َؤلِّفين وإلحاقها باألبواب أو الفُصُول الَّتي ت ُ
َ
ال ُم َحرِّران على إنجاز هذه المرحلة حتَّى اكتمال الكتاب ال ُم َؤلَّف وإخراجه فنِّيًّا.
ض ُح الجدو ُل التَّالي توزي َع مراحل ال َع َمل وما يختصُّ به ُكلُّ ُعض ٍو من أعضاء
ويُ َو ِّ
الفريق.
شاركات أعضاء الفريق
الجدول  .22.توزيع مراحل العمل و ُم َ

مراحل ال َع َمل
التَّخطيط واإلشراف العام

تأليف مادَّة الكتاب

تأليف المالحق

ترجمة ُمصطلحات ال َمس َرد

راجعة ال ِعل ِميَّة
ال ُم َ
تحرير المعلومات
الببليوجرافيَّة
عج ِمي
تأليف ال َمس َرد ال ُم َ

7

+

+
+

راجعة ال ُّل َغ ِويَّة
ال ُم َ

ُمح ِسن َرشوان
عل ّي فهمي
أحمد رافِع
أسامة إمام
ُم َح َّمد َعفِيفي
ُم َح َّمد َع ِطيَّة
نِزار َحبَش
سامح األنصار ّ
ي
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المادة العِلمِية

يشتم ُل كتابُ " ُمقَدِّمة في َحو َسبة اللغة ال َع َربِيَّة" على جُزأين ،يسبقهما تمهي ٌد،
ويعقُبُهما ثالثةُ مالحق و َمسر ٌد تفصيل ٌّي ل ُمصطلحات الكتاب (إنجليزيَّ /ع َرب ّي).
ونعرضُ لما َّدة الكتاب فيما يلي:
ِ
 3.1التمهيد

الباحثون صُورةً مو َجزةً للكتاب ،تحوي أهدافَهُ والمنه َج الَّذي
يُقَ ِّد ُم – من خاللِ ِه –
َ
ون في تأليفِ ِه وتحريره وتَعريب ُمصطلحاتِه تحقيقًا للغاية المنشودة
سا َر عليه الباحثُ َ
ب
منه؛ كما يحوي التَّمهي ُد عرضًا لجُزأي الكتاب وما يحويه ُك ُّل جُز ٍء من أبوا ٍ
وفُصُو ٍل ومباحث ،مع اإلبانة عن مالحق الكتاب.
الجزء األول
3.2
ُ

يَغلُبُ على هذا الجُزء الطَّابع التَّنظيريّ ،وإن لم تَخ ُل موضُوعاتُه من عرض
ب على
جوانب اإلفادة من التَّنظير في ال ِّ
صناعة والتَّطبيق .ويَشتَم ُل على تسعة أبوا ٍ
النَّحو التَّالي:
ُ
حيث يَعرضُ فيه
سبة اللُّغة :ويُ َع ُّد هذا البابُ تمهيدًا للكتاب،
 .1مدخل إلى َحو َ
ال ُم َؤلِّ ُ
ف ل ُمستويات التَّحليل اللُّغَو ّ
ي وآليَّات عملها في حوسبة اللُّغة ،مع تقديم
بين هذه ال ُمستويات؛ كما يَعرضُ ال ُم َؤلِّ ُ
ف للتَّحدِّيات الَّتي
إشكاليَّات التَّدا ُخل َ
تواجه تقنيات اللُّغات اإلنسانِيَّة ُع ُمو ًما والتَّحدِّيات الَّتي تُواجهُ ُمعالَجة اللُّغة
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ض ُّم البابُ مبحثًا للتَّعريف بتقنيات اللُّغات
ال َع َربِيَّة على وجه ال ُخصُوص .ويَ ُ
ُ
حيث يشر ُح ال ُم َؤلِّ ُ
ف ُك َّل مفهو َم ُك ِّل تقني ٍة على ِحدة ،مع تصنيف
اإلنسانيَّة،
هذه التِّقنيات في أربعة أقسام :تقنيات ُمرتبطة بالنُّصُوص ،وتقنيات ُمرتبطة
بالصَّوت ،وتقنيات ُمرتبطة بالكتابة ،وتقنيات ُمتدا ِخلة .ويَعقُبُ التَّ
عريف بهذه
َ
ٌ
َعريف بعد ٍد من ال ُم َؤسَّسات ال َمعنِيَّة بحو َسبة اللُّغة ال َع َربِيَّة؛ ثُ َّم يختم
التِّقنيات ت
الباب بتقديم مجموع ٍة من األفكار البحثيَّة الَّتي يراها صالحةً
ال ُم َؤلِّ ُ
ف
َ
ت علميَّ ٍة ُمستَقبليَّة.
ألطرُوحا ٍ
 .2ال ُم َد َّونات اللُّ َغ ِويَّة :ويَعرضُ فيه ُم َؤلِّفُه لمفهوم ال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة باعتبارها
أداةَ البَحث في لسانيَّات ال ُم َد َّونة؛ كما يَعرضُ لإلرهاصات المنهجيَّة وتَطَ ُّور
دراسة ال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة ،مع إلقاء الضَّوء على واقع ال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة
صيل ٍّي بأنواع ال ُم َد َّونات
ال َع َربيَّة وما أن ِج َز منها .ويشتم ُل البابُ على بيا ٍن تَف ِ
ُ
صنَّفَها ال ُم َؤلِّ ُ
ف باعتبار هيئة النُّصُوص إلى ال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة
اللُّغ َِويَّة،
حيث َ
صيَّة وال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة المنطوقة؛ وباعتبار تع ُّدد اللُّغة إلى ُم َد َّونات أحاديَّة
النَّ ِّ
اللُّغة و ُم َد َّونات ثنائيَّة اللُّغة و ُم َد َّونات ُمتعدِّدة اللُّغات؛ وباعتبار توافُق
النُّصُوص إلى ال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة ال ُمتوازية وال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة ال ُمتَقاربة [غير
ال ُمتوازية]؛ وباعتبار طبيعة النُّصُوص إلى ال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة ال ُمت َخصِّصة
نوع على حدةُ ،م َذيِّالً
وال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة العا َّمة .وقَ َّد َم ال ُم َؤلِّ ُ
ف شرحًا ل ُك ِّل
ٍ
ك بالحديث عن َعنونة/تذييل
ب ذل َ
َشر َحهُ بأمثل ٍة ل ُم َد َّونا ٍ
ت ُمنجز ٍة فعليًّا .وأعقَ َ
ال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة مع شرح األنواع الثَّالثة (ال َعنونة التَّركيبيَّة ،وال َعنونة
بين ال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة وآليَّة فهرسة
الدِّالليَّة والتَّرميز)؛ كما
عرض للعالقة َ
َ
النُّصُوص .ويعرضُ البابُ – كذلك – لمجاالت اإلفادة من ال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة
في ال َّدرس اللُّغَو ّ
ي وصناعة ال ُمعجمات و ُمعالَجة اللُّغات الطَّبيعيَّة .ثُ َّم يختم
الباب بتقديم مجموع ٍة من األفكار البحثيَّة الَّتي يراها صالحةً
ال ُم َؤلِّ ُ
ف
َ
بعرض لببلوجرافيا َمر ِجعيَّة
ت علميَّ ٍة ُمستَقبليَّةُ ،م َذيِّالً هذه األفكار
ألطرُوحا ٍ
ٍ
وتقديم لبعض المواقع اإللكترونيَّة التَّعليميَّة واإلرشاديَّة الَّتي تُساع ُد
ُم َوصَّفة
ٍ
على َحو َسبة ال ُم َد َّونات اللُّغ َِويَّة.
سوبِيَّة :يُقَ ِّد ُم ال ُم َؤلِّ ُ
ف في هذا الباب مدخالً إلى
 .3الموا ِرد ال ُمعجميَّة العربيَّة الحا ُ
الموارد ال ُمع َج ِميَّة ال َع َربِيَّة الحاسُوبيَّةُ ،م َع ِّرفًا بها من خالل اإلبانة عن
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ُ
حيث ال َّشكل (ال ُمع َجم المقروء آليًّا ،وقواعد البيانات ال ُمع َج ِميَّة)
أنواعها من
ُ
ي ومنهجيَّة تمثيلِه (الموارد ال ُمع َج ِميَّة،
ومن
حيث طبيعة ال ُمحتوى ال ُمعجم ّ
والموارد ال ُمع َج ِميَّة ال ِّدالليَّة) ،مع بيان جوانب اإلفادة منها باعتبارها روافد
ي .ويَعرضُ ال ُم َؤلِّ ُ
ك – لجوانب
ف – كذل َ
تطوير العمل ال ُمع َجم ّي الحا ُسوب ّ
اإلفادة من الموارد ال ُمع َج ِميَّة في ُمعالَجة اللُّغات الطَّبي ِعيَّة باإلبانة عن أنواع
المعارف اللُّغويَّة الَّتي تتطَلَّبُها ال ُمعالَجة ،واإلبانة عن متطلَّبات ُمعالَجة اللُّغات
الموارد ال ُمع َج ِميَّة [اللُّغ َِويَّة والحاسُوبيَّة] ،ثُ َّم اإلبانة عن أساليب
الطبيعيَّة في
ِ
الموارد ال ُمع َج ِميَّة في ُمعالَجة اللُّغات الطَّبيعيَّة .وأف َر َد ال ُم َؤلِّ ُ
ف مبحثًا
توظيف
ِ
صناعة ال ُمع َج ِميَّة الحاسُوبيَّة بد ًء بالتَّصميم ،و ُمرُورًا
تنا َو َل فيه مراحل ال ِّ
ي .وتناو َل البابُ شرحًا
بالتَّحليل ال ُمع َج ِم ّي الدِّالل ّي ،وانتها ًء بالتَّمثيل ال ُمع َج ِم ّ
َ
الموارد
الحديث عن
ل َمفهُو َمي التَّقييس والتَّقويم ال ُمع َج ِم ّي ،كما تناو َل
ِ
الموارد ال ُمع َج ِميَّة
ال ُمع َج ِميَّة العربيَّة الحاسُوبيَّة عب َر محو َرين ،هما :أنماط
ِ
للموارد العربيَّة
العربيَّة في عالقتها بالعمل الحاسُوب ّي ،و ُمراجعة نقديَّة
ِ
ال ُمعجميَّة .ويختم ال ُم َؤلِّ ُ
الباب بتقديم مجموع ٍة من األفكار البحثيَّة ال ُمقت َرحة
ف
َ
في إطار العمل ال ُمعجم ّي العرب ّي.
صرفي اآللي ل ُمفردات اللُّغة العربيَّة :استه َّل ال ُم َؤلِّ ُ
بتقديم
الباب
ف
 .4التَّحليل ال َّ
َ
ٍ
لمفهوم الكلمة باعتبارها وحدة أساسية في معالجة النص العربي ،وتنا َو َل
ُ
حيث قَ َّس َمها ال ُم َؤلِّ ُ
ف إلى صنفين،
البابُ أصناف الكلمات في النصّ العرب ّي،
هما :الكلمات األجنبية المكتوبة بحروف عربيَّة ،الكلمات العربية في أصلِها
وحالِها؛ كما تناو َل ال ُم َؤلِّ ُ
صنفَين .وتناو َل
بين ال ِّ
ف وسائ َل التَّمييز الحاسُوب ّي َ
البابُ مبحثًا حو َل طبيعة البناء ال َّ
َّض فيه
ي لل ُمفردات العربيَّة؛ وتعر َ
صرف ّ
ال ُم َؤلِّ ُ
ف للَّواصق البسيطة واللَّواصق ال ُمر َّكبة ،وشروط التحام اللَّواصق
بجذع الكلمة ،والتَّأثير البنيو ّ
ي ال ُمتبا َدل بين اللَّواصق والجذع ،باإلضافة إلى
صيغة البنائيَّة
ث آخ َر ال ِّ
مفاهيم اإلعالل واإلبدال والحذف .كما تناو َل في مبح ٍ
العا َّمة للكلمة العربية ،وأعقَبَهُ بالحديث عن حجم حصيلة المفردات العربية.
ثُ َّم تنا َو َل ال ُم َؤلِّ ُ
تعريف التَّحليل ال َّ
ي اآلل ّي وتطبيقاته ،والتَّركيب
ف
َ
صرف ّ
عرض ال ُم َؤلِّ ُ
صرف ّي باعتباره معبرًا لحوسبة التحليل ال َّ
ال َّ
ف
صرف ّي ،كما
َ
الموارد اللغوية الالزمة لف ّ
لاللتباس ال َّ
ك
ي وأساليب إزالته ،ووسائل بناء
صرف ّ
ِ
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ي .ويختم ال ُم َؤلِّ ُ
االلتباس ال َّ
بتقديم لبعض األدوات والبرمجيات
الباب
ف
َ
صرف ّ
ٍ
والمعايير الَّتي ينبغي ُمراعاتُها عن َد التَّحليل الصَّرف ّي اآلل ّي ل ُمفردات اللُّغة
العربيَّة.
 .5التَّحليل التَّر ِكيبي :يُقَ ِّد ُم ال ُم َؤلِّ ُ
بين منظومة النَّحو
ف في هذا الباب للعالقة َ
[التَّركيب] و َمنظو َمتَي الصَّرف وال ُمع َجم؛ كما يُقَ ِّد ُم مدخالً إلى تركيب الجُملة
ُ
يعرضُ من خاللِه لمفهوم القدرة التَّوليديَّة للقواعد وكيفيَّة
في علم اللُّغة،
حيث ِ
بين البنية
قياسها ،ثُ َّم يعرضُ للطَّريقة الَّتي تُبنى عليها قواعد التركيب ،ويُ َميِّ ُز َ
السطحية والبنية العميقة للجملة؛ كما يَعرضُ لمفهوم المركبات الوسيطة،
ث آ َخ َر مدخالً
وألوجُه التَّبايُن بين التَّركيب وال ِّداللة .ويُقَ ِّد ُم ال ُم َؤلِّ ُ
ف في مبح ٍ
ُ
عرضً لمنهج تصميم منطق بناء
إلى ُمعالجة تركيب الجملة آليًّا،
حيث يَ ِ
المحلِّالت النَّحويَّة مع اإلشارة إلى آلِيَّتَي التَّحليل النَّحو ّ
ي من أعلى إلى أسفَل
ث آ َخ َر لالتِّجاهات الثَّالثة ال ُمستَخ َدمة
ومن أسفل إلى أعلى .كما يُقَ ِّد ُم في َمبح ٍ
ي على
ي على القواعد ،وال َمبن ّ
عن َد بناء ال ُمحلِّالت النَّحويَّة [االتِّجاه ال َمبن ّ
ي على القواعد واإلحصاء] .ويَعرضُ البابُ لدقَّة
اإلحصاء ،واالتِّجاه ال َمبن ّ
المحلِّالت النَّحويَّة في التَّحليل ال َّسطح ّي والعميق؛ ثُ َّم يُقَ ِّد ُم أمثلة للمحلِّالت
النَّحويَّة .ويختم ال ُم َؤلِّ ُ
بتقديم لبعض النِّقاط البحثية الَّتي تدعم ُخطَّة
الباب
ف
َ
ٍ
ق لمعالجة التَّركيب في اللُّغة العربيَّة.
طري ٍ
ُ
حيث يأتي الفصل األ َّول
 .6التَّحليل الدِّاللي :يشتم ُل هذا البابُ على فَصلَين؛
بعُنوان "التَّحليل الدِّالل ّي على ال ُمستوى اللَّف ِظ ّي" .ويستهلُّه ال ُم َؤلِّ ُ
ف بتمهي ٍد
ي ال ُمع َج ِم ّي؛
حو َل مفهوم األنطولوجيا وداللة اللُّغة؛ ويتعرَّضُ للتَّحليل الدِّالل ّ
كما يتعرَّضُ لل ُمعالَجة الدِّالليَّة ال ُمع َج ِميَّة في اللُّغة العربيَّة .ويُفر ُد ال ُم َؤلِّ ُ
ف
كإطار أُ ْنطُولوج ٍّي جزئ ّي؛ ثُ َّم يتناو ُل
مبحثًا حو َل شبكات الدِّالالت ال ُم ْع َجمية
ٍ
االلتباس الدِّالل ّي ووسائل إزالته .ويستعرضُ ال ُم َؤلِّ ُ
ف تطبيقات التَّحليل
صيَّة
الدِّاللي ال ُم ْع َجم ّي؛ كما يتعرَّضُ لل َع ْنونة الدِّاللية ال ُم ْع َجمية للمد َّونات النَّ ِّ
ث حو َل التَّحليل الدِّاللي لما بعد المستوى
العربيَّة؛ ويختم الفص َل بمبح ٍ
ال ُم ْع َجم ّي .أ َّما الفص ُل اآل َخ ُر فيأتي بعُنوان "ال ُمعالجة اآلليَّة للدِّاللة في الجُملة
العربيَّة تحليالً وتوليدًا " .ويستهلُّه ال ُم َؤلِّ ُ
ف بتقديم لمح ٍة تاريخيَّة حو َل التَّحليل
الدِّالل ّي للجُملة؛ ثُ َّم يُ َعر ُ
ِّف بلُغة ال َّشبكات ال ِّدالليَّة الحاسوبيَّة العالميَّة.
11

ال ُمعت ّز باهلل السَّعيدُ ،مقَدِّمة في َحو َسبة اللُّغة "عَرض وتَقديم"

وستعرضُ في المبحث التَّالي ال ُمك ِّونات ال ُّلغويَّة للغة ال َّشبكات ال ِّدالليَّة
الحاسوبيَّة العالميَّة؛ كما يستعرضُ الموارد واألدوات ال ُمستخدمة في
إعدادات هذه اللُّغة .ويُفر ُد ال ُم َؤلِّ ُ
ف مبحثًا حو َل تطبيقات ال ُمعالجة اآلليَّة
لل ِّداللة باستخدام لُغة ال َّشبكات الدِّالليَّة الحاسوبيَّة العالميَّة؛ تعقُبُه دعوة
للمشاركة في إثراء هذه اللُّغة ودعمها.
ُ
حيث
صوت اللُّغوي :تأتي ما َّدةُ هذا الباب في مح َو َرين،
 .7الدِّراسة التَّحليليَّة لل َّ
ي؛ ويُقَ ِّد ُم فيه ال ُم َؤلِّ ُ
صوت اللُّ َغو ّ
يُعنَى المحو ُر األ َّو ُل بتحليل ال َّ
ف شرحًا
لمفاهيم الصَّوت اللُّغ َِو ّ
ي وسُرعة الصَّوت وال َموجة الصَّوتيَّة والتَّ َر ُّدد
األساس ّي وش َّدة الصَّوت والرَّسم التَّ َذب ُذب ّي؛ كما يعرضُ لعلم األصوات وطرق
ي ومفهوم الصُّ ورة الطَّيفيّة والكتابة ال َّ
التَّحليل ال َّ
صوتيَّة .أ َّما المحو ُر
صوت ّ
ي وإعداد قاعدة البيانات
اآل َخ ُر فيُعنى بآليَّات تنفيذ آليَّة التَّحليل الصَّوت ّ
صوتيَّة ،ويعرضُ فيه ال ُم َؤلِّ ُ
ف توصيفًا ألجهزة التَّحليل ال َّ
ال َّ
صوت ّي ،ثُ َّم
يستعرضُ األدوات والبرمجيَّات التَّحليليَّة الحاسوبيَّة.
 .8نم َذجة اللُّغة :يُقَ ِّد ُم ال ُم َؤلِّ ُ
ف في هذا الباب تعريفًا بنم َذجة اللُّغة وأه ِّمتها في
جوانب اإلفادة منها في ُمعالَجة اللُّغة
حوسبة اللُّغة؛ كما يُقَ ِّد ُم أمثلةً تعكسُ
َ
ال َع َربيَّة .ويَعرضُ البابُ للنَّحو ال َع َد ِد ّ
ي وطُرُق حساب احتماالتِه ،مع التَّمثيل
ك َم ٌ
له بالنَّحو األحاد ّ
بحث يتناو ُل مفهو َم التَّنعيم
ي .ويعقُبُ ذل َ
ي والنَّحو الثُّنائ ّ
وأنوا َعه [التَّنعيم بالخَصم ،والتَّنعيم باإلدراج ،والتَّنعيم بالتَّراجُع] .ويتناو ُل
ُ
ال ُم َؤلِّ ُ
حيث
بعض الموضوعات الَّتي تُساعد على اإلفادة من النَّحو العدديّ،
ف
َ
ي الفئو ّ
يَعرضُ في هذا المبحث للنَّحو ال َع َدد ّ
دي الموضُوع ّي
ي والنَّحو ال َع َد ِ
ي متغيِّر ُّ
الطول .كما يتناو ُل ال ُم َؤلِّ ُ
والنَّحو العدد ّ
ف وسائ َل تقويم قوة النَّحو
ال َع َدد ّ
ي ،مع تقديم أمثلة على مجاالت اإلفادة من النَّحو ال َع َدديّ؛ ثُ َّم يختم
الباب بتقديم مجموع ٍة من األفكار البحثيَّة الَّتي يراها صالحةً
ال ُم َؤلِّ ُ
ف
َ
ت علميَّ ٍة ُمستَقبليَّة.
ألطرُوحا ٍ
نموذجا" :يَسعى
 .9ال ُمعالجة اآلليَّة لتقنيات اللُّغة العربيَّة "التَّشكيل اآللي
ً
ُم َؤلِّ ُ
ف الباب إلى اإلبانة عن طبيعة ال ُمعالَجة اآلليَّة لتقنيات اللُّغة العربيَّة،
ُمتَّخ ًذا من التَّشكيل االل ّي نمو َذجًا؛ فيُقَ ِّد ُم تعريفًا بعالمات ضبط ال ُحرُوف
(التَّشكيل) في اللُّغة ال َع َربيَّة ،تَعقُبُهُ صياغةٌ رياضيَّة لحسم ُمشكالت التَّشكيل.
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كما يعرضُ لفكرة اإلفادة من مصنِّف بايز المبسط في التَّشكيل اآلل ّي ،ولفكرة
اإلفادة من خوارزم فيتربي كوسيل ٍة أخرى .ويتناو ُل ال ُم َؤلِّ ُ
بعض
ف
َ
ي في ُمعالَ َجتِها ،كما يعرضُ للنَّتائج الَّتي
الموضوعات ال ُمشابهة للتَّشكيل اآلل ّ
الموارد
ت للتَّشكيل اآلل ّي؛ ثُ َّم يتعرَّضُ بالحديث لطبيعة
َس َّجلَتها ثالث برمجيَّا ٍ
ِ
اللُّ َغ ِويَّة الالزمة إلنجاز آليَّة تشكيل النُّصُوص ال َع َربيَّة .ويختم ال ُم َؤلِّ ُ
الباب
ف
َ
ت علميَّ ٍة
بتقديم مجموع ٍة من األفكار البحثيَّة الَّتي يراها صالحةً ألطرُوحا ٍ
ُمستَقبليَّة.
الجزء الثاني
3.3
ُ

ي الَّذي يَستَ ِم ُّد معالِ َمهُ من أسُس الصِّناعة
يَغلُبُ على هذا الجُزء الطَّابع التَّطبيق ّ
ب على النَّحو التَّالي:
المعلوماتِيَّة القائمة على مناهج ومعايير .ويَشتَم ُل على ِستَّة أبوا ٍ
استرجاع المعلومات :يُقَ ِّد ُم هذا البابُ شرحًا ُمبَ َّسطًا لتقنيات استرجاع
.10
المعلومات .ويستهلُّهُ ال ُم َؤلِّفان ب ُمقَدِّم ٍة حو َل مفهوم استرجاع المعلومات
صيَّتَي البَحث والتَّح ِّري ،مع التَّقديم لنُظُم استرجاع المعلومات
والفرق بين خا ِّ
الَّتي تُ َمثِّلُها ُم َحر ُ
ِّكات البَحث وآليَّة عملها .ويتعرَّضُ البابُ لعمليَّة الفهرسة
الَّتي يُستفا ُد منها في ال ُوصُول إلى البيانات والوثائق الَّتي تحوي ُمصطَلحات
ُم َعيَّنة بشك ٍل سريع ودقيق .ويُفر ُد ال ُم َؤلِّفان مبحثًا لتقديم آليَّة البحث مع التَّمييز
الباب لوسائل تقييم البَحث،
ي .ثُ َّم يُقَ ِّد ُم
َ
بين البحث المنطق ّي والبَحث اإلحصائِ ّ
ٌ
مبحث حو َل ُم َحرِّكات بحث الويب ثُ َّم ُمحرِّكات البحث المكتبيَّة.
يعقبها
الباب بتقديم مجموع ٍة من األفكار البحثيَّة الَّتي تبدو صالحةً
ويختم ال ُم َؤلِّفُان
َ
ت علميَّ ٍة ُمستَقبليَّة.
ألطرُوحا ٍ
ف لهذا الباب بلمح ٍة عا َّمة عن ُّ
التَّرجمة اآلليَّة :يُقَ ِّد ُم ال ُم َؤلِّ ُ
الطرُق
.11
ال َّرئِيسة الثَّالثة للتَّرجمة اآللية ،وهي :الطَّريقة القائمة على القواعد اللُّغوية،
والطَّريقة القائمة على استخدام أمثلة لجمل سبقت ترجمتُها ،والطَّريقة القائمة
صوص ال ُمتَر َجمة؛ ثُ َّم يُ َعر ُ
ِّف
ت من النُّ ُ
على أسس إحصائِيَّة باستخدام مجموعا ٍ
ال ُم َؤلِّ ُ
ف بأه ِّم ال ُمصطلحات ال ُمستخدمة في ُك ِّل طريق ٍة على حدة .ويُقَ ِّد ُم البابُ
لتقنيات التَّرجمة اآلليَّة وتوجُّ هاتها ،كما يُقَ ِّد ُم توصيفًا للبرمجيَّات اللُّغويَّة
المطلوبة لنُظُم التَّرجمة اآلليَّة .ويستعرضُ ال ُم َؤلِّ ُ
ف عددًا من المواقع
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للموارد والتِّقنيات ال َمعنِيَّة بالتَّرجمة اآلليَّة؛ ي ثُ َّم يختم
واألدوات ال ُمساعدة
ِ
ال ُم َؤلِّ ُ
ت ثنائيَّة اللُّغة باستخدام الما َّدة
ف
الباب باقتراح أفكار لتطوير ُم َد َّونا ٍ
َ
األساس
ض ُح
ق يُ َو ِّ
َ
المترجمة ال ُمتاحة على شبكة الويب .و ُذيِّ َل البابُ ب ُمل َح ٍ
النَّظر ّ
ي.
ي لبناء نظام ترجمة آل ّي إحصائ ّ
ُ
حيث
صوص :يشتم ُل هذا البابُ على خمسة فُصُول؛
.12
التَّنقيب في النُّ ُ
يأتي الفصل األ َّول بعُنوان "التَّجميع والتَّصنيف"؛ ويُقَ ِّد ُم فيه ال ُم َؤلِّ ُ
ف للتَّجميع
والتَّصنيف ُك ٍّل على حدة؛ كما يُقَ ِّد ُم نماذ َج من التطبيقات العملية للتجميع
والتصنيف للنُّصوص ،تعقُبُها خوارزمات التَّجميع والتَّصنيف ،مع بيان
جوانب اإلفادة من الخوارزمات فيما يتعلَّ ُ
ق باللُّغة العربيَّة .ويأتي الفصل
الثَّاني بعُنوان "تلخيص النُّصُوص"؛ ويُقَ ِّد ُم فيه ال ُم َؤلِّ ُ
ف أنواع التَّلخيص اآلل ّي
وطريقة قياس جودته؛ كما يعرضُ ألساليب التَّلخيص ،مع تقديم نماذج من
ي .ويأتي الفصل الثَّالث بعُنوان "استنباط اتِّجاهات الرَّأي
أنظمة التَّلخيص اآلل ّ
العام"؛ ويُعنى ب ُمتابعة
تطور اآلراء على ال َّشبكات االجتماعيَّة .ويعرضُ
ُّ
ال ُم َؤلِّ ُ
وأساليب التنقيب عن
ف في هذا الفصل أهميَّة تنقيب اآلراء ،ومها َّم
َ
اآلراء؛ كما يتعرَّضُ لواقع التَّنقيب في اآلراء في اللُّغة العربيَّة .ويُقَ ِّد ُم
لموارد اللُّغوية الالَّزمة ،مع عرض التَّوجُّ هات المستقبليَّة والتَّح ِّديات الَّتي
ل
ِ
ي
تواجه تنقيب اآلراء .ويأتي الفصل الرَّابع بعُنوان "التَّصحيح اآلل ّ
لالمتحانات"؛ يتناو ُل فيه ال ُم َؤلِّ ُ
ف مفهو َم األسئلة المقالية وأنوا َعها؛
ويستعرضُ طرق تقييم المقال آليًّا؛ كما يتعرَّضُ لتقييم اإلجابات القصيرة،
وتقييم درجات الكالم .ثُ َّم يستعرضُ عددًا من أنظمة تقييم الرياضيات وأنظمة
ي
الكشف عن ال َّسرقات األدبيَّة؛ ويُلقي الضَّو َء على واقع أنظمة التقييم اآلل ّ
في دعم اللُّغة العربيَّة .وأخيرًا ،يأتي الفصل الخامس بعُنوان "التَّنقيب في
النُّصوص وشبكات الويب الدِّالليَّة"؛ ويُقَ ِّد ُم فيه ال ُم َؤلِّ ُ
ف بإيجاز لسُبل إنجاز
تقنيات متطورة لإلفادة منها في بناء أدوات بحث وتتبع أكثر قدرة وكفاءة؛
كما يتعرَّضُ الستخدام ويب ال ِّداللة.
تطبيقات تقنيات ُمعالجة اللُّغة العربيَّة في مجال التَّعلِيم :ويستهلُّ
.13
ٌ
ال ُم َؤلِّ ُ
مبحث
الباب ب ُمقَدِّم ٍة حو َل تقنيات ُمعالَجة اللُّغات الطَّبيعيَّة؛ يعقبُها
ف هذا
َ
ي على الكالم ،مع التَّركيز على
حو َل تَ َعلُّم النُّطق باستخدام تقنية التَّعرُّ ف اآلل ّ
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برمجيَّة (حفص) لتعليم تجويد القرآن الكريم برواية "حفص عن عاصم"
باعتبارها تموذجًا .كما يُفر ُد ال ُم َؤلِّ ُ
ف مبحثًا حو َل تعلُّم الكتابة باستخدام تقنية
ي على الكتابة؛ ثُ َّم يختم ال ُم َؤلِّ ُ
الباب بتقديم مجموع ٍة من
ف
َ
التَّعرُّ ف اآلل ّ
ت علميَّ ٍة أو مشروعات
ال ُمقترحات البحثيَّة الَّتي يراها صالحةً ألطرُوحا ٍ
ُمستقبليَّة
ُ
حيث
ال ُمعالَجة اآلليَّة للكالم :يشتم ُل هذا البابُ على ثالثة فُصُول؛
.14
ي على الكالم"؛ ويسته ُّل ال ُم َؤلِّ ُ
ف هذا
يأتي الفصل األ َّول بعُنوان "التَّعرُّ ف اآلل ّ
ي على الكالم ،ثُ َّم يستعرضُ مك ِّونات
الفص َل ب ُمقَدِّم ٍة حو َل تقنية التَّعرُّف اآلل ّ
نُظُم التَّعرُّف على الكالم؛ كما يُقَ ِّد ُم ُملَ َّخصًا لبناء نظام للتَّعرُّف على الكالم.
ويعرضُ في ختام الفصل لواقع تقنية التَّعرُّ ف على الكالم في اللُّغة العربيَّة.
ويأتي الفصل الثَّاني بعُنوان "نُظُم تحويل النَّصّ إلى كالم"؛ ويستهلُّه ال ُمؤلِّ ُ
ف
بالتَّوصيف اللُّ َغ ِو ّ
ي لهذه النُّظُم ،ثُ َّم يَعرضُ لطريقَتَي إنتاج إشارات الكالم،
وتتمثَّالن في :طريقة اختيار الوحدات ،والطَّريقة اإلحصائِيَّة باستخدام تماذج
ماركوف المخفيَّة .ويأتي الفصل الثَّالث بعُنوان "نُظُم التَّ َعرُّف على اللُّغة
ُ
وال ُمتَ َكلِّم"؛ ويقَ ِّد ُمه ال ُم َؤلِّ ُ
حيث يستعرضُ في المب َحث
ف في مب َحثين رئِي َسين،
األ َّول نُظُم التَّ َعرُّف على اللُّغة؛ ثُ َّم يستعرضُ في المبحث اآلخَر نُظُم التَّ َعرُّ ف
على ال ُمتَ َكلِّم.
ك – على
.15
ُمعالجة النَّص العربي المكتوب :يشتم ُل هذا البابُ – كذل َ
ُ
حيث يأتي الفصل األ َّول بعُنوان "طبيعة رسم النَّصّ العرب ّي –
ثالثة فُصُول؛
ال ِخطاطة"؛ ويُقَ ِّد ُم له ال ُم َؤلِّ ُ
ف بخلفية تاريخية لتطور ال ِخطاطة العربية؛ ثُ َّم
يُوج ُز تاريخ حوسبة ال ِخطاطة العربية .ويستعرضُ تحديات ال ِخطاطة العربيَّة
ف عليها آليًّا .ويأتي الفصل الثَّاني بعُنوان "أنواع التَّعرُّ ف
الَّتي تُواجهُ التَّعرُّ َ
ف ويُقَ ِّد ُم فيه ال ُم َؤلِّ ُ
ي المكتوب"؛ ويستهلُّه ال ُمؤلِّ ُ
ف
اآلل ّي على النَّصّ ال َع َرب ّ
تصنيف أنماط الكتابة وتمثيلها من منظور حاسوبي؛ ثُ َّم يستعرضُ تطبيقات
َ
التَّعرُّ ف اآلل ّي على النَّصّ العرب ّي المكتوب .ويأتي الفصل الثَّاني بعُنوان
ي المكتوب"؛ ويستهلُّه ال ُم َؤلِّ ُ
ف
"أساليب التَّعرُّ ف اآلل ّي على النَّصّ العرب ّ
بتمهي ٍد حو َل التَّعرُّ ف على النَّصّ المكتوب باعتباره أحد أنظمة التَّع ُّرف على
أساليب التَّعرُّ ف على الكتابة العربيَّة بتعقُّب خطّ اليد؛ ثُ َّم
األنماط؛ ويستعرضُ
َ
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أساليب التَّعرُّ ف
أساليب التَّعرُّ ف على الكتابة العربيَّة المطبوعة ،و
يستعرضُ
َ
َ
الموارد
على الكتابة العربية المخطوطة يدويًّا .وأخيرًا ،يُفر ُد مبحثًا حو َل بناء
ِ
اللُّغويَّة لتدريب وتقويم أنظمة التَّعرُّ ف على الكتابة العربية.
 3.4المالحق

َ
اشتم َل الكتابُ في
ُوح رياضيَّ ٍة لطبيعة التِّقنيات الَّتي يَعرضُ
مباحث ُمختلفة على ُشر ٍ
لها؛ وسعيًا إلى استيعاب ما َّدة الكتاب – إجماالً وتفصيالً – على ال ُمستَ َويَين
التَّنظير ّ
ت
ب ال ُم َحرِّران أبوابَهُ بثالثة مالحق ،تَ ُ
ض ُّم تعريفا ٍ
ي والتَّطبيقِ ّي ،فقد أعقَ َ
ت بحثيَّة ترتبطُ بفهم تقنيات
ضيًّا ُمبَ َّسطًا في ثالثة مجاال ٍ
و ُشرُوحًا ُمو َجزة وبسطًا ريا ِ
اللُّغات اإلنسانِيَّة .وتَ َمثَّلَت هذه المالح ُ
ق فيما يلي:
 َم َدخل إلى نَظَريَّة االحتماالت :يُقَ ِّد ُم ال ُم َؤلِّ ُ
ف لهذا ال ُملحق تمهيدًا حو َل نظريَّة
االحتماالت وجوانب اإلفادة منها؛ يعقُبُه تقدي ٌم لبعض المفاهيم األساسيَّة في
نظريَّة االحتماالت ،فيتعرَّضُ للتَّجربة العشوائِيَّة وفضاء ال َعيِّنة وال َح َدث
وأنوا ِعه .ويُفر ُد مبحثًا حو َل مفهوم االحتمال وكيفيَّة حسابه وقوانينِه ،مع
ك على مسائل تتعلَّ ُ
ق بحو َسبة اللُّغة؛ ثُ َّم يُفر ُد مبحثًا آخَر حول
تطبيق ذل َ
ف بإيجاز ُمبَرهنة بايز الَّتي ترتبطُ
االحتمال المشروط .ويشر ُح الم َؤلِّ ُ
باالحتمال المشروط ،مع التَّمثيل على تطبيقاتها .ويعرضُ ال ُمل َح ُ
ق لمفهوم
ال ُمتَ َغيِّرات العشوائِيَّة وانواعها؛ كما يَعرضُ للتَّوزيعات االحتماليَّة وأنواعها،
ي نموذجًا .ثُ َّم يتناو ُل ال ُم َؤلِّ ُ
ث آخ َر
ف في مبح ٍ
مع التَّمثيل بالتَّوزيع الطَّبيع ّ
محو َر تحليل المصداقيَّة؛ ويتعرَّضُ في هذا المبحث لتحليل المصداقيَّة على
ي واختبار
ال ُمستوى التَّطبيق ّي ،مع كيفيَّة تقدير ُمتوسِّط ال ُمجت َمع اإلحصائ ّ
ضه.
فُرُو ِ
الجبر َ
 َم َالخطِّي :يسته ُّل ال ُم َؤلِّ ُ
بتقديم لمفهوم ال َجبر
ق
ف هذا ال ُمل َح َ
دخل إلى َ
ٍ
ال َخطِّ ّي وتطبيقاتِه وموضُوعاتِه .ويَعرضُ ال ُم َؤلِّ ُ
ف ما َّدةَ الفصل في ثالثة
ُ
حيث يُعنى المبحث األ َّول بال ُمتَّ َجهات وتطبيقاتها؛ ويُعنى
مباحث رئِيسة،
المبحث الثَّ ُ
ُ
ال َم ُ
الث فيُعنى بال َع َملِيَّات
بحث الثَّاني بالمصفوفات وتطبيقاتها .أ َّما
على المصفُوفات وال ُمتَّ َجهات.
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 َم َدخل إلى التَّعلُّم اآللي :ويُقَ ِّد ُم ال ُم َؤلِّ ُ
ف في هذا ال ُملحق شرحًا ُمو َج ًزا و ُمبَ َّسطًا
ُ
حيث يعرضُها في خمسة مباحث.
لألساليب ال ُمستخ َدمة في التَّعلُّم اآلل ّي،
بحث األ َّول ب َشجرة القرار ،ويُعنى ال َم ُ
يُعنى ال َم ُ
صنِّف بايز
بحث الثَّاني ب ُم َ
ُ
ال ُمبَسَّط ،ويُعنى ال َم ُ
المبحث الرَّاب ُع فيُعنى
صبيَّة .أ َّما
بحث الثَّالث بال َّشبكات ال َع َ
بآليَّات ال ُمتَّ َجهات ال َّداعمة؛ وأخيرًا ،يُقَ ِّد ُم ال ُم َؤلِّ ُ
ف في المبحث الخامس لنماذج
ماركوف ال َمخفِيَّة ،مع العناية باألمثلة ال َّشارحة لها.
سرد ال ُم َ
صط َلحات
َ 3.5م َ

اشتم َل َمسر ُد ال ُمص َ
طلحات ال ُمل َحق في خاتمة الكتاب على ِمئة وواحد وثمانين
ُمصطَلحًا إنجليزيًّا ُمتَر َج ًما إلى ال َع َربِيَّة و َمشرُوحًا بها .ويحوي هذا ال َمس َر ُد جمي َع ما
ت تنتمي إلى َحو َسبة اللُّغة أو ال ُعلُوم الَّتي تتداخ ُل
َحواهُ الكتابُ في ثناياه من ُمصطَحا ٍ
ضيَّات واإلحصاء و ُعلُوم الحاسُوب .وقد تعا َو َن فري ُ
ق
معها بينِيًّا ،كاللِّسانيَّات وال ِّريا ِ
ُ
حيث قا َم ُك ٌّل منهم
ال َع َمل في اختيار التَّرجمات ال َعربِيَّة ل ُمصطلحات ال َمس َرد،
صويت للتَّرجمةَ العربيَّةَ الَّتي يراها أكث َر ُمنا َسبةً ،بع َد أن هُيِّئَت ال ُمصطلَ ُ
حات مع
بالتَّ ِ
ُمقتَ َرحات التَّرجمة لك ّل ُمصطلَح على ِحدة .ولم يتدخل ال ُم َحرِّران إال قليالً بهدف
ين إالَّ فيما
ي البا ِحثِ َ
إحداث قدر من االتِّساق والتَّجانُس بين الخيارات ،فالتَزَما رأ َ
بين اللُّغ َِويِّين على هيئ ٍة ُم َعيَّنة أو اقتَضى االلتزا َم بمعايِير التَّعريب الَّتي تجري
شا َع َ
ُ
قوانين اللُّغة العربيَّة.
عليها

4

توصيات الدراسة

وا َجهَ فري ُ
بعض الصُّ عوبات في مراحل إنجاز الكتاب ال ُم َؤلَّف .وكانَت أبر ُز
ق العمل
َ
هذه الصُّ عوبات ُخلُ ّو المكتبة العربيَّة من المراجع ال َمعنِيَّة بحوسبة اللُّغة ،و ُخلُ ّو
ت أو مسارد ُمفَصِّلة للمفاهيم ال ُمستَخ َدمة في
المكتبة العربيَّة – كذل َ
ك – من ُمع َجما ٍ
هذا المجال ،والتَّفاوت في تعريب ُمصطلحات العلم حا َل ُوجود تعريب لبعضها.
واجتيا ًزا لهذه الصُّ عُوبات ُمستقبالً ،توصي الدِّراسةُ بما يلي:
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ث
 .1توجيه عناية الباحثين في حوسبة ال ُّلغة إلى إثراء المكتبة العربيَّة بأبحا ٍ
ودراسات ،مع تشجيع النَّشر العلم ّي باللُّغة العربيَّة.
 .2توجيه عناية المجامع اللُّغ َِويَّة العربيَّة والهَيئات العلميَّة ال َمعنِيَّة بتعريب ال ُعلُوم
إلى ضرورة صناعة ُمع َجمات ومسارد ُمفَصِّلة لل ُمصطلحات ال ُمستخ َدمة في
حوسبة اللُّغة وتقنيات اللُّغات اإلنسانيَّة – مع اإلفادة من ال ُمن َجز الفِعل ّي على
نُد َرته.
 .3توجيه عناية المجامع اللُّغ َِويَّة العربيَّة والهَيئات العلميَّة ال َمعنِيَّة بتعريب ال ُعلُوم
إلى ضرورة التَّنسيق فيما بينها لتوحيد ُمصطلحات ال ُعلُوم في حوسبة اللُّغة
فهم دقيق لهذه ال ُمصطلحات.
وال ُعلُوم ال ُمتعلِّقة بها سعيًا إلى ٍ
بين اللُّغ َِويِّين والمعلوماتيِّين في
 .4وتُوصي الدِّراسةُ أخيرًا بتشجيع التَّعا ُون َ
ت علميَّة تفي بحاجة اللُّغة العربيَّة
ي وإنجاز مشروعا ٍ
التَّأليف والنَّشر العلم ّ
ت ُموافق ٍة لطبيعتها االشتقاقيَّة ونظامها ال ُمع َج ِم ّي.
إلى برمجيَّا ٍ
5

الخاتمة

وبَعد؛ فقد َس َعت هذه الدِّراسةُ إلى عرض وتقديم كتاب ( ُمقَدِّمة في حوسبة اللُّغة)
الَّذي أن َج َزهُ فري ٌ
وكان الهَ َد ُ
ف الرَّئيسُ من المشروع الَّذي قَ َّدمته هذه
ق من الباحثين.
َ
الباحثون في حوسبة اللُّغة،
ف عرب ٍّي ،يُفي ُد منهُ
َ
الورقة إثرا َء المكتبة العربيَّة ب ُم َؤلَّ ٍ
يطرقون المجا َل للمرَّة األولى .وتحقيقًا لهذا الهدف الرَّئيس فقد
ك الَّذين
َ
السيَّما أولئ َ
خال الكتابُ ال ُم َؤلَّ ُ
ف من المسائل العميقة والموضُوعات الَّتي قد تبدو صعبةً على
ض فري ُ
ق العمل ع َد َم ُوجود الخلفيَّة
َ
الباحثين ال ُّشداة .ومن ناحي ٍة أخرى ،فقد افت َر َ
الكافية لدى ال ُمستَه َدفين الستيعاب جميع ما حوى الكتاب من موضوعات .لهذا ،فقد
َ
ت؛ األولى في نظريَّة االحتماالت ،والثَّانية في الجبر
ألحقوا بالكتاب
ثالث ُمقَدِّما ٍ
ال َخطِّ ّي ،والثَّالثة في التَّعلُّم اآلل ّي؛ وهي الموضوعات الَّتي تُساعد على فهم الكثير
ك عنايةَ الفريق بتعريب
م َّما يصعُبُ استيعابُه من ما َّدة الكتاب .أضف إلى ذل َ
ضها.
ي وشرحها َ
ُمصطلحات المس َرد ال ُمع َج ِم ّ
دون االكتفاء بعر ِ
قائمة المصطلحات المترجمة
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الترجمة االنجليزية
Computational Lexicography
Computational Linguistics (CL)
Corpus Linguistics
Hidden Markov Model (HMM)
Human Language Technologies
(HLT)
Information Extraction (IE)
Information Retrieval
Language Modeling
Language Resources
Lexical Resources
Linear Algebra
Linguistic Corpus
Machine translation

Machine learning
Morphological analysis
Naïve Bayesian Classifier
Natural Language Processing
(NLP)
N-gram
Optical Character Recognition
Pattern recognition
Probabilities theory
Semantic analysis
Speech Processing
Syntactic analysis
Text Mining

المصطلح باللغة العربية
صناعة ال ُمع َج ِميَّة الحاسوبيَّة
ِّ ال
اللِّسانيَّات الحاسُوبيَّة
لسانيَّات ال ُم َد َّونة
نماذج ماركوف المخفِيَّة
]تقنيات اللُّغة الطَّبيعيَّة [اإلنسانِيَّة
استخالص المعلومات
استرجاع المعلومات
نمذجة اللُّغة
الموارد اللُّغ َِويَّة
ِ
الموارد ال ُمع َجميَّة
ي
ّ ِّالجبر ال َخط
ال ُم َد َّونة اللُّغ َِويَّة
التَّرجمة اآلليَّة
التَّعلُّم اآلل ّي
ي
ّ التَّحليل الصَّرف
مصنِّف بايز البسيط
ُمعالَجة اللُّغات الطَّبيعيَّة
ّ النَّحو ال َع َد ِد
ي
التَّعرُّ ف اآلل ّي على الكتابة
التَّعرُّ ف على األنماط
نظريَّة االحتماالت
التَّحليل الدِّالل ّي
ُمعالَجة الكالم
]ّحوي
ِ َّالتَّحليل التَّر ِكيب ّي [الن
التَّنقيب في النُّصُوص
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لغةُ الشبكات الدِّاللية الحاسوبيَّة
العالميَّة
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Universal Networking Language

السيرة الذاتية للباحثين

اسم الباحث األول :الدكتور /ال ُمعت ّز باهلل السَّعيد طه.
يَعمل ُم َد ِّرسًا بقسم علم اللُّغة والدِّراسات السَّا ِميَّة وال َّشرقِيَّة في ُكلِّيَّة دار ال ُعلُوم –
جامعة القاهرة .حص َل من جامعة القا ِهرة على درجة اللِّيسانس في اللُّغة ال َع َربِيَّة
وآدابها وال ُعلُوم اإلسالميَّة في عام  ،2004وعلى درجة الماجستير في علم اللُّغة
والدِّراسات السَّاميَّة وال َّشرقِيَّة عام  ،2008وعلى درجة ال ُّدكتوراه في التَّ َخصُّص
ذاته عام  .2011عم َل باحثًا في شركة حرف لتقنية المعلومات قب َل أن يتَّجهَ إلى
العمل األكاديم ّي؛ ويعم ُل – في الوقت الحالي – ُمستشارًا لُغ َِويًّا ومعلوماتِيًّا لعدد من
ك – باحثًا وخبيرًا و ُمستشارًا – في
ال ُم َؤسَّسات ال َمعنِيَّة بحوسبة اللُّغة؛ وقد شا َر َ
بعض المشروعات ال َمعنِيَّة بحو َسبة اللُّغة ال َع َربِيَّة والبرمجيَّات ال ُحرَّة برعاية مدينة
الملك عبد العزيز لل ُعلُوم والتِّقنية بالرِّياض وال ُمنَظَّمة ال َع َربِيَّة للتَّربية والثَّقافة
ت علميَّ ٍة
ق بحثِيَّة في دوريَّا ٍ
وال ُعلُوم  .ALECSOنَ َش َر أكث َر من عشر أورا ٍ
ب في ال ُمع َج ِميَّة ال َع َربِيَّة والدِّراسات
ت دوليَّة ،باإلضافة إلى ثالثة ُكتُ ٍ
ومؤتمرا ٍ
صرة .وهُو ُعض ٌو بهيئة تحرير المجلَّة ال َّدوليَّة ل ُعلُوم وهندسة الحاسوب
اللُّغ َِويَّة ال ُمعا ِ
"باللُّغة ال َع َربيَّة" .وتتركز اهتماماتُه البَحثِيَّة حول حوسبة اللُّغة ولسانيَّات ال ُم َد َّونة
واإلحصاء اللُّغ َِو ّ
ي وقضايا ال ُمع َج ِميَّة ال َع َربِيَّة.
اسم الباحث الثاني :الدكتورُ /مح ِسن عبد ال َّرازق علي رشوان.
يشغل منصب أستا ٍذ بقسم اإللكترونيات واالتصاالت الكهربائية في ُكلِّيَّة الهندسة –
سم عام  ،1977وحص َل على درجة الماجستير
جامعة القاهرة .تخ َّر َج في هذا القِ ِ
األولى من القِسم ذاتِه عام  .1980حصل على درجة الماجستير الثَّانية في الهندسة
الكهربائية من جامعة كارلتون بكندا ،ثم حص َل على درجة ال ُّدكتوراه من جامعة
كوين بكندا عام 1987؛ كما حص َل على درجة الماجستير في إدارة األعمال عام
 2002من األكاديمية ال َع َربِيَّة لل ُعلُوم والتكنولوجيا والنَّقل البَ َح ِر ّ
ي في ِمصر .أشرف
س وسبعين أطروحة ِعلميَّة (ماجستير ودكتوراه) ،ونشر ما يربُو
على أكثر من خم ٍ
ت دوليَّة؛ كما َس َّج َل أربع
ت علميَّ ٍة ُمتَ َخصِّصة ومؤتمرا ٍ
على ثمانين بحثًا في دوريَّا ٍ
براءات اختراع .يدير ال َّشركة الهندسيَّة لتطوير النُّظُم الرَّق ِميَّة  RDIال ُمتَ َخصِّصة
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" ُمقَدِّمة في َحو َسبة اللُّغة "عَرض وتَقديم،ال ُمعت ّز باهلل السَّعيد

 وحص َل من خاللها على العديد من الجوائز المحليَّة،في مجال تقنيات اللُّغة العربيَّة
 عن تقنية حفص لتعليم أحكام تالوةWSA 2007  الجائزة العالميَّة: ومنها،وال َّدوليَّة
صيَّة
ِّ َّ وتتركز اهتماماتُه البَحثِيَّة حول تقنيات اللُّغة العربيَّة – الن.القُرآن الكريم
ُ يَعت ُّز ال ُّدكتور َرشوان بأنَّه. وتقنيات التَّعرُّ ف على ال ُحرُوف العربيَّة،والصَّوتيَّة
ت علميَّة (ماجستير أو دكتوراه أو األطرو َحتَين معًا) لستَّ ٍة من
َ أش َر
ٍ ف على أطروحا
.ُم َؤلِّفي الكتاب موضوع الدِّراسة

الملخص باللغة االنجليزية
Display and Providing for:
“Introduction to Computational Linguistics book”

Abstract. With the need for references which dealing with
Computational Linguistics in Arab library of the hand, and
recency of this area on the other hand, This study seeks to
display and providing an attempt in the way of enriching the
Arab library including that sings and meets the need of
researchers - especially of linguists - to understand the Human
Language Technologies and stand on the nature of its work.
This attempt is represented in preparation a project to writing a
scientific book entitled "Introduction to Computational
Linguistics". This book is a result of collaboration between a
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team of scientists and researchers - writing, editing and
revision - who combined academic expertise and experience
gained from working in companies and institutions involved in
information technology and natural language processing.
Working team has taken into account - at all levels - to achieve
the learning objective from the desired book in an attempt to
bridge the gap which the Arab library experienced. The team
also committed to using simplified Arabic language, both in
the authoring and editing phases or in the Arabization of the
terms used in the book sections and chapters.
Keywords: Human Language Technologies; Computational
Linguistics; Corpus Linguistics; Language Resources; Text
Mining
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