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ÖZ 
Bu araştõrmamõzda, Arapça cümlenin hesaplanmasõ ve değerlendirilmesiyle 

ilgili olarak bilgisayarlõ dilbilim veya hesaplamalõ dilbilim alanõndaki en önemli 
hesaplama yaklaşõmlarõnõ ve kullandõklarõ yšntemleri tanõtmayõ amaçlamaktayõz. 
Konu ile ilgili bilgisayarõ bu görevi yerine getirmek için kullananlarõn hesaplama 
ile ilgili kavramlar ve yaklaşõm-modeller tanõtõlacaktõr. Ayrõca araştõrmamõzda 
cŸmleyi sayõsal ve bilgisayar kullanarak analiz etmeye yardõmcõ olan dilbilimsel 
konular tartõşõlacaktõr. Bu araştõrmanõn kavramlarõnõ ve çõkarõmlarõnõ oluştururken 
benimsenen yöntem, Arapça cümleyi işlemek için kullanõlan ve halen 
kullanõlmakta olan betimleyici-analitik yöntemdir. Bu araştõrmanõn sonuçlara 
gelince; Bir yanda bilgisayarla hesaplama modellerinin ve karmaşõklõğõ, diğer 
yandan onlarõn doğal dile uygun olmayõşõ söz konusu istatistiksel modellerin dil ile 
ilgili hesaplama için kõsmen de olsa terk edilmesine yol açmõştõr. Buna rağmen 
Sayõsal Dilbilgisi modeli, Konuşma bölümleri modeline ek olarak Arapça 
cŸmlenin bilgisayarlõ hesaplanmasõnda kullanõlan en šnemli istatistiksel 
modellerden biridir. Aslõnda, Konuşma bölümleri modeli, Sayõsal Dilbilgisi 
modelinde gšzlemlenen eksiklikleri gidermek için ortaya çõkmõştõr. 
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalõ Dilbilim, Otomatik İşleme, Sayõsal Sentaks, 
Derlem Dilbilimi, Konuşma BšlŸmleri 

 
Computing The Arabic Sentence: From Markov’s Model To Numerical 

Grammar Models 
 

ABSTRACT 
This research aims to discover the most important computational approaches that 
are concerned with computing the Arabic sentence. Thus, it presents the 
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computational concepts and models that the computer users use to complete this 
task, in addition to the type of linguistics corpus that aids in dealing with the 
sentence. The method adopted in constructing the conceptualizations and 
inferences of this research was descriptive-analytical, as it attempted to explore the 
most important approaches and computer models that were used, and are still being 
used, for processing the Arabic sentence. As for some reached results, we may 
mention; The fact that both complexity rigor of computer models and natural 
language and that leads up to the abandonment, even partially, of linguistic models 
in order to calculate statistical models. The Numerical Grammar model is one of 
the most important statistical models used in processing the Arabic sentences, in 
addition to the Sections of Speech model. In fact, the Parts of Speech model came 
to cover the shortcomings observed in the Numerical Grammar model. 
Keywords: Computational Linguistics, Automatic Processing, Finite States, 
Numerical Grammar, Linguistics Corpus, Parts Of Speech 
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 الجملة العربیة: من نموذج ماركوف إلى نماذج النحو العدديحوسبة 

 سفیان وعكيد. 

 د. محمد مرزوق

 ملخص

یھدف ھذا البحث إلى رصد أھم المقاربات الحاسوبیة التي ُعنیت بحوسبة الجملة العربیة 

ي باعتبارھا لغة طبیعیة یمكن معالجتھا آلیا. فھو، بذلك، یعرض المفاھیم والنماذج الحاسوبیة الت

التعامل مع  على تُساعدهالحاسوبي للقیام بھذه المھمة، إضافة إلى نوع المدونات التي  یستخدمھا

تحلیلیا،  -. لقد كان المنھج المتبع في بناء تصورات ھذا البحث واستدالالتھ وصفیاالعربیة الجملة

تُستعمل، ، وما زالت تحیث حاول استكشاف أھم المقاربات والنماذج الحاسوبیة التي استُعمل

بعض النتائج التي توصل إلیھا نذكر أن طبیعة التعقید ب ما یتعلق لحوسبة الجملة العربیة. أما

سببا في  تاكانوالصرامة في النماذج الحاسوبیة من جھة، واللغة الطبیعیة من جھة أخرى 

عددي نموذج النحو ال، ویعتبر غویة لحساب نماذج إحصائیةالتخلي، ولو جزئیا، عن النماذج الل

باإلضافة إلى نموذج أقسام من أھم النماذج اإلحصائیة المستعملة في حوسبة الجملة العربیة، 

القصور الذي لُوحظ في نموذج النحو  لیغطّي الكالم جاء نموذج أقسام والواقع أن الكالم،

  العددي.

 -حو عددين -سالسل متناھیة -نموذج حاسوبي -معالجة آلیة -لسانیات حاسوبیة كلمات مفتاحیة:

 أقسام الكالم -مدونة لغویة
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 مقدمة

ھدف اللسانیات الحاسوبیة ھو إعادة إنتاج التحویل الطبیعي للمعلومات عن طریق نمذجة 

إنتاج المتكلم للغة الطبیعیة من جھة، وتأویل إنتاج المستمع لھا من جھة أخرى على نحو مناسب 

قلة (روبوتات) یمكنھا التواصل بحریة بلغة في الحاسوب. ویرقى ھذا إلى بناء آالت معرفیة مست

اآلالت  تطویر ينحو المستقبل ھ ةنیات الحاسوبیة الموجھاطبیعیة. إن المھمة المركزیة للس

فعلى المدى الطویل، ستضمن  المعرفیة التي یمكن للبشر التحدث معھا بحریة بلغتھم الطبیعیة.

عیة للتحقق من كفاءتھا، ومجموعة ھذه المھمة تطویر نظریة وظیفیة لـلغة، وطریقة موضو

 واسعة من التطبیقات التي تساعد على تنفیذھا حاسوبیا.

 اإلشكاالت من وفي سیاق سعیھا لتحقیق األھداف السابقة تواجھ الحاسوبي مجموعة

تصورات إذ یطرح منذ الوھلة األولى فرضیات والحاسوبیة التي تھتم بھا المعالجة اآللیة للغة، 

النظر إلى ف ،لتركیب والصرف واألصوات والداللةمكونات اللغة المختلفة؛ اتعلقة بحوسبة م

الحاسوبي  نظرة یمیز ما وھ اللغة على أساس أنھا مكونات إجرائیة جزئیة من السمات األساسیة

ویعني ذلك أّن حوسبة كل مكون من المكونات السابقة ال یتم إال بوضع برامج حاسوبیة،  ،للغة

 ول تحقیق الكفایة الالزمة بھذا الصدد. وأنظمة تحلیلیة تحا

من ھنا، تحاول ھذه الورقة البحث في إشكال حوسبة الجملة في اللغة الطبیعیة، وفي 

األول: یھتم  ،ثالثة أقسام أساسیةاللغة العربیة من بین لغات أخرى. وعلیھ، تنقسم الورقة إلى 

ملة في اللغة الطبیعیة، وإبراز بعرض مجموعة من المفاھیم األساسیة التي ترتبط بحوسبة الج

بعض المشاكل التي تفرضھا الطبیعة الِوجاھیة للغة. والثاني: یسعى إلى رصد أھم المقاربات 
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أما الثالث: فیسعى إلى الكشف عن نوع المدونات التي  الحاسوبیة التي ُعنیت بحوسبة الجملة.

  للغة العربیة خصوصا.تُسعف الحاسوبي في التعامل مع الجملة في اللغة الطبیعیة، وا

 تحدیدات مفھومیة .1

 مفھوم اللغة. 1.1

من المفید بدایةً تحدید المادة األساس التي تشتغل علیھا حوسبة الجملة وھي اللغات 

منھا مبنیة من مجموعة  مجموعة من الملفوظات، كل واحدة" ،بھذا الصدد ،واللغة ،الطبیعیة

صوت نفسھ مجموعة... واللغات المقصودة یعتبر ال حیث ،Alphabets واألصوات من الرموز

إّن  .)Regular languages" )Brain, Roark and Richard, Sproat, 2007, p2  العادیةھھنا ھي اللغات 

أّن اللغة العادیة لھا بنیات مخصوصة یمكن التعامل معھا حاسوبیا انطالقا  یشیر إلىھذا التحدید 

سمُح ببناء وحدات أخرى ھي ت أولىوحدة الصوت ك ویعني ذلك أن االنطالق من ،من مكوناتھا

 ات الصوتیة والصرفیة والتركیبیة وجاھیة في اللغة. البنی تعتبر ؛بعبارة أخرىو ،الكلمة والجملة

 التحلیل التركیبي للجلمة. 2.1

غلفان أّن تحلیل الجملة "یتطلب الوقوف على بعض أساسیات التحلیل  مصطفى یالحظ

دید طبیعة الوحدات المكونة للجملة، وما یرتبط بھا من مقوالت النحوي، ومن ضمنھا تح

األساسي في تحلیل  النموذج. إّن )261، ص 2010غلفان وآخرون، ( ووظائف وأدوار داللیة"

الجملة، في األدبیات التولیدیة خصوصا، موروث من الفكرة القائمة على التصور التوزیعي 

 ھذا النموذج بالنموذج المركبي. ميوسُ الجلمة،  فيت الكلماتوزیع  بمعنى للوحدات اللغویة،

مستقلة عن السیاق تدمج بعض المنطلقات المنھجیة تم اقتراح قواعد إلعادة كتابة "وقد 

غلفان ( "]القاعدة التالیة[األساسیة المعروفة في التحلیل للمكونات المباشرة على نحو ما نجُد في 

 :)262، ص 2010 وآخرون
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وھي، أي الجملة، كلٌّ من مجموعة من الكلمات،  ن المالحظ، إذا، أّن الجملة تتكونم

أّن الجملة بنیة تشمل مجموعة من الكلمات،  ویعني ھذا، ى عن مجموع أجزائھ (الكلمات)امَ سَ یتَ 

وأي تحلیل للجملة  ،لطبیعیة، كما سنرى في فقرة الحقةوھذه الكلمات ھي أقسام الكالم في اللغة ا

 حاولة لفھم طبیعة الوحدات المكونة لھا من جھة، وما یربطھا من عالئق من جھة أخرى.ھو م

بمنھجین أو طریقتین،  یتم تربط بین وحدات الجملة حاسوبیافھم العالئق التي  إنّ  

األولى: ھي التحلیل التركیبي للجملة نفسھا، ویعني ذلك ضرورة االلتزام بقواعد التألیف. أما 

بھذه ویمكن القول بأننا  ،في مقاربة الجملة ومن ثم حوسبتھاتماد طرق إحصائیة فھي اع :الثانیة

من ھنا یكون السؤال مشروعا للحاسوبي،  ،النحو المركبي إلى النحو العددي ننتقل منالخطوة 

 أي الطرق أسھل في الحوسبة؟ وأیھما یحقق الكفاءة الالزمة حاسوبیا؟

مجموعة من مطوري البرامج الحاسوبیة أن  Ralph Grishman یذكر رالف غریشمان

یقترحون إمكانیة القیام بالمعالجة اآللیة للغة الطبیعیة دون اللجوء إلى التحلیل التركیبي... 

ویُرجع ھذا األمر إلى مجموعة من المالحظات التي تتعلق أساسا بإشكالیة حوسبة المكون 

 Grishman 1987, p(إلى آخره تركیبي...الداللي، وإمكانیة تأثیر المكون الداللي على التحلیل ال

12(. 

تبدو ھذه المالحظة خطوة منھجیة مھمة لفھم طبیعة ھندسة المكونات اللغویة في  

 ،سیرورة المعالجة اآللیة للغة، بمعنى أّن كون الصوت والكلمة وحدات قاعدیة تشكل الجملة

 .رامتھا القواعدیةكیبیة وصتسِھُم في بناء برامج حاسوبیة تساعد على تجاوز التعقیدات التر

إّن جعل النموذج المركبي مكون الداللة معیارا أساسیا في تحدید المقوالت النحویة  

یجعلھ صعبا في التطبیق الحاسوبي، ذلك أّن المشكالت التي تطرحھا الداللة یصعب صورنتھا 

النماذج صیاغة  ىإلأو صیاغتھا ریاضیا، ومن المعروف أن أي انتقال من الوصف اللغوي 
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الحاسوبیة والبرامج الحاسوبیة یقتضي المرور من الصیاغة الریاضیة للمكونات اللغویة، وھذا 

 تیحھ الداللة بحال.ما ال تُ 

 

 

 

 

 

یرى أّن التحلیل التركیبي للجملة لھ نوعین أساسیین من ورغم ذلك فإّن غریشمان 

والثاني ھو: تنظیم البنیة  قان بكل فعل.المتعلفعول والم الفاعلالوظائف؛ األول ھو: تعین 

إّن ھاتین الوظیفتین تحیالن إلى نوع البرامج  .)Grishman 1987, p 10( لةالتركیبیة للجم

تحدد اشتقاقات جملة معینة  التي Parsers بَاترِ الحاسوبیة الممكنة في حوسبة الجملة وھي الُمع

تسھل  النماذج الحاسوبیة الریاضیة التيجھة، و من للغةو الخاص حوإعرابھا بالعودة إلى الن

عملیة الحوسبة من جھة أخرى، أي الطرق الریاضیة واإلحصائیة الممكنة لوصف الجملة 

 نظریا.

ویمكن االستدالل على ھذا الطرح بما یُطلق علیھ نظریة العامل في اللغة العربیة، مثال،  

 التي تأتي بعدھا، ومثال ذلك قولنا:حیث تتحكم المقولة األولى في الجملة في إعراب المقوالت 

 علّم األستاُذ الطالبَ -

یشیر الدرس النحوي إلى أّن الفعل "علّم" یعمل في الفاعل "األستاذ" ویُسنُد إلیھ الرفع، 

غیر أّن ھذه المالحظة في تحدید العالقة  ،بھ "الطالَب" ویُسنُد إلیھ النصبكما یعمُل في المفعول 

في بعض الجمل خصوصا االسمیة منھا، إضافة إلى الجمل التي تتغیر  العاملیّة قد تكون معقدة

وصف المعارف 
اللغویة، ووضع 

 النظریات

صورنة المعارف، 
 ووضع النماذج

حوسبة المعارف اللسانیة 
المصورنة في التطبیق 

 الحاسوبي

 حوسبة صورنة ونماذج لسانیات
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بمعنى أنّھ إذا كانت الرتبة المفترضة في  ،رتبة (ترتیب الكلمات في بنیة الجملة) الجملةفیھا 

اللغة العربیة ھي: فعل+ فاعل+ مفعول بھ، فإّن أي تغییر فیھا قد یجعل حوسبتھا على أساس 

 فمن المعلوم أّن التقدیم والتأخیر، مثال، من خصائص الجملة العربیة.نظریة العاملیة معقدة، ال

 على نحو ما، وذلك بالتدقیق في اًال ورغم أّن التحلیل التركیبي یمكن اعتباره فعّ 

إال وتحدید البرامج الحاسوبیة التي یمكن استعمالھا،  ،المعلومات التي یمكن أن یقدمھا للحاسوبي

لحساب مقاربات ونماذج حاسوبیة  جزئیا نّھ یمكن االستغناء عنھظھر أأّن أدبیات المجال تُ 

 ، وھو ما سنتحدث عنھ في الفقرة الموالیة.أخرى

 مقاربات ونماذج حوسبة الجملة  .2

 finite states approaches   ناھیةالمتمقاربة السالسل  1.2

عد ی"، وAndrey Markov ماركوف أندري الروسي إلى المتناھیة السالسل یرجع نموذج

حالة خاصة من نموذج عام ھو النموذج المركبي، وذلك من خالل تقییده بمجموعة من القیود 

وینطلق نموذج ماركوف من النتائج  ،د التي یقترحھا إلنتاج جمل اللغةالصارمة على القواع

المتوصل إلیھا في الریاضیات، والسیما في الجانب المتعلق بحوسبة البنیات اللغویة وإعادة 

 .)53غلفان وآخرون، مرجع سابق، ص (جھا آلیا"إنتا

االحتماالت الممكنة لورود كلمة في تحدید  نموذج ماركوف یتطلّبُھاالصرامة التي  إنّ  

راجٌع إلى طبیعة القواعد والقیود الصارمة التي تقّر بأّن طریقة اشتغال النموذج  معینة في الجملة

ة لنق، بحیث ترسل اآللة في كل طور أو صوریا "عبارة عن آلة تمر عبر عدد من الحاالت

Transition غلفان  واحدا ال أكثر، وتطابق كل نقلة من حالة إلى أخرى موقعا في الجملة" رمزا)

 .)54وآخرون، مرجع سابق، 

طبیعتھ العالقیة، بمعنى أّن كل  ھيمن المالحظ أّن أھم سمة تمیز نموذج ماركوف  

 ة، كما أّن ھذا العنصر تكون لھ عالقرمز واحد فقطیكون لھا  السلسلة المقترحة عنصر في
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ھذا النموذج على أساس  یقوم ،بعبارة أخرى. وبعنصر واحٍد فقط من العناصر التي تسبقھُ 

 العددیة.یقوم على أساس االحتماالت  ؛ إنّھالعالئق الریاضیة والعددیة، وبكلمة أدق

 التي تعتمد التحلیل التركیبيالنماذج  أكثر أن مقاربة السالسل المتناھیة من یبدوو 

إّن مقاربة  ،فیما یتعلق بحوسبة اللغة أھمیة كبرى ، وإن كانت تولي اإلحصاءَ مًعا واإلحصائي

أقسام و، N-gramكنماذج  والنماذج الصغرى، تضمن مجموعة من التقنیاتالسالسل المتناھیة ت

 .parts of speech مالكال

  N-gram العدديالنحو  نموذج .1.1.2

 العددي النحو تعریفیمكن أنّھ  F. J. Smith and others وآخرون سمیث ف.ج. كریذ

 كلمة احتماالتحالة الكلمات السابقة أثناء حساب متغیر یقیس  وھو n-1بأنّھ نموذج یھتم بقیاس 

نماذج ھذا أّن  ویعني ،)Smith and others, 1994, Pp337-349( ما معینة موجودة في جملة

أن كل عنصر في سلسلة ب قرّ وتمتعددة مبنیة على نتائج نموذج ماركوف العام، ال النحو العددي

من الوحدات یمكن افتراض ارتباطھ بآخر العناصر التي وردت قبلھ مباشرة، وقد یكون عنصرا 

  واحدا أو أكثر.

یمكن تفسیر أھمیة العالقات الكامنة بین العناصر  ،العالقيبالعودة إلى مفھوم النحو و

في كل سلسلة متناھیة بغض النظر عن عدد الوحدات التي تتضمنھا، غیر أنّھ من  الموجودة

المفید ھھنا أیًضا مالحظة أھمیة حساب االحتماالت الممكنة في ربط العناصر فیما بینھا بغض 

 تركزلغویة، ویعني ھذا أن تقنیات النحو العددي النظر عن الصرامة التي تفرضھا القاعدة ال

على حساب الجوانب اللغویة في النحو  ، أي اإلحصائیة،یةالعدد االتاالحتم جانبعلى 

األخرى، فھدف نمذجة اللغة ھو معرفة احتماالت الجمل في اللغة الھدف وفي البرنامج الھدف، 

 ,Jurafsky Daniel & Martin James H 2021)(  التالیةكما ھو مبین في المعادلة  سل الكلمةواحتمال تسل

Pp 1-29: 
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P (w1, w2…wn-1wn) = 

P (w1) xP (w2|w1) xP (w3|w1, w2) x…xP (wn|w1, w2…wn-1) 

 

یمكن إبداء مالحظة مھمة بصدد حساب االحتماالت الممكنة في كل سلسلة من جھة، 

عالقة بالكلمات التي تسبقھا،  للكلمة المحتملة الورود في السلسلة فیھا یكونوعدد العناصر التي 

 Conditionally independency المشروطاالستقالل بن نطلق علیھ االفتراض الذي یمكن أ وھي

فإذا  ،عالقة بكلمة أو أكثر قبلھاأّن الكلمة قد یكون لھا في نماذج النحو العددي بمعنى  ،للكلمات

تفترض حساب احتمال واحد فقط، فإّن تعقید المدونة  n-1بقیمة  n-gramكانت معادلة حساب 

رى، السیما أّن النموذج العام یتیح التعامل مع قیم ھائلة في نفسھا یفرض تطویر نماذج أخ

  النموذج.اإلحاطة بالقیم التي یسمح بھا  ا فيقاصرالمدونة، ویعد حساب احتمال واحد 

 n-gram يف n "أنّ  Brain Roark and Richard  وریتشاردبراین  ، یالحظوبعبارة أخرى

، وبھذا dependencies اتمجال المتتالی رلحص تشیر إلى أن النموذج یجعل افتراض ماركوف

 order في الكلمات السابقة...، وفي رتبة n-1فاالحتمال المشروط لكل كلمة مستقل فقط عن 

 :)n+1" )Brain Roark and Richard, Ibid, P 141موذج ماركوفن

 

مة وبالتالي فإّن ھذا االحتمال یعطي إمكانیة توسیع النموذج األول الذي یقتصر على كل

، إلى نماذج أخرى یضاف على أساسھا عنصر آخر إلى العنصر n-1واحدة قبل االحتمال أي 

 Jurafsky Daniel & Martin( ، وعلى ھذا األساس یمكن صیاغة ھذه النماذج كاآلتيn+1األول أي 

James H 2021, Pp 1-29(: 
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ا في ویعني أّن ورود كلمة في مكان م ،Unigramویسمى  :n=1 النموذج األحادي -1

 السیاق لیس مرتبطا بما قبلھا من كلمات:

P (wk|w1,w2…wk-1) =P (wk) 

ویعني أن ورود كلمة ما في السیاق یرتبط  ،bigramویسمى :n=2 الثنائيالنموذج  -2

 فقط بالكلمة التي قبلھُ:

P (wk|w1,w2…wk-1)=P(wk|wk-1) 

لسیاق یرتبط ، ویعني أن ورود كلمة ما في اtrigramویسمى  :n=3 النموذج الثالثي -3

 بكلمتین قبلھا:

 

P (wk|w1, w2…wk-1) = P (wk|wk-2,wk-1) 

، ویعني أن ورود كلمة ما في السیاق quadrigramویسمى  n=4 :النموذج الرباعي -4

 یرتبط بثالث كلمات قبلھا:

P (wk|w1, w2…wk-1) = P (wk|wk-3, wk-2, wk-1) 

نطلقات إحصائیة، ومن الحسنات تساعد في حوسبة الجملة من مإّن نماذج النحو العددي 

التي یمكن مالحظتھا في ھذه النماذج تسھیلھا إلمكانیة التعامل مع قیم ھائلة من المعلومات 

 ونةالمد في المتضمنة w أي المدونات، ویمكن التمثیل لھذه الخاصیة التي تسمح بتوزیع ،اللغویة

على  w1المدونة، فیما یحیل مجموع كلمات  على  Wفیھاعلى السلسة اللغویة بمعادلة یحیل 

على أقصى عدد ممكن من الكلمات المفترض وجودھا  wkالكلمة القاعدیة األولى، فیما یحیل 

 في السلسلة:

W= w1….wk 
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لفكرة نموذج ماركوف العام القائم  ،النحو العددي ، أي نماذجتجاوزھا ك،إضافة إلى ذل

ھذه النماذج یمكن  الریاضي، وعموما فإنّ على النحو المركبي واستبدالھ بفكرة النحو العالقي 

 لیة، والمقبوdistributionالتوزیع  :ن في عالقتھا بحوسبة الجملة وھماربطھا بمفھومین أساسیی

Acceptance،  بمعنى أّن العملیات اإلحصائیة تقوم على احتمال الوحدات، ثم توزیعھا في سیاقھا

ألخیرة فھي البحث في مقبولیة التوزیع داخل المناسب داخل السلسلة المفترضة، أما العملیة ا

 السلسلة، وھنا یُطرح سؤال كفاءة النموذج وقدرتھُ.

 ،مشروعا سیكونالنحو العددي  عن المشاكل التي تعترض نموذج التساؤلیبدو أن 

یمكن طرحھا بھذا الصدد  ، من بین مشاكل أخرى،وعموما فإّن ھنالك ثالث مشاكل أساسیة

: القصور ثانیا .النحو العددي وذج ماركوف نفسھ الذي قامت علیھ نماذج: قصور نمأوال ،وھي

مشكل ما یسمى ب وھو نفسھ، المشكل الذي یخلقھ قصور المدونات :ثالثاالذي یكتنف المدونات. 

 القیم الصفریة.

من بین االنتقادات التي وجھت لنموذج ماركوف المركبي اعتباره نموذجا غیر اقتصادي 

حساب اللوغاریتمات  أنّ  ، إذبیعة العناصر اللغویة من حیث النوع والعددألنھ ال یراعي ط

الضابط لآللة ال یمكنھ، وھو ینتج الوحدات المكونة للجملة، أن یمیّز بین المذكر والمؤنث، وبین 

تحتاج اآللة مثال إلى قاعدتین مختلفین  ]قد[ فالمفرد والمثنى، أو أن یطابق بین الفعل وفاعلھ، 

 .)55وآخرون، مرجع سابق، ص غلفان( فقطلة واحدة في متغیر موسوم ید جملتول

بتدریب البرامج المعتمدة على تحقیق كفایة التمییز التي غیر أّن ھذا االنتقاد یمكن تالفیھ  

یفتقر إلیھا النموذج، وحصول ھذا األمر ممكن عندما تكون المدونة التي یعتمدھا الحاسوبي 

بمعنى أّن  ،ة كل االحتماالت الممكنة التي ترد فیھا المشاكل السابقةكافیة، ومواردھا تسمح بتغطی

عن طریق  یتم تجاوز القاعدة اللغویة الصارمة، التي تُلزم بالتمییز بین المفرد والمثنى مثال،

 .تدریب الحاسوب على ھذا النوع من الجمل الموجودة في اللغة
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ونة ما یُعد أمرا عسیرا، السیما أن افتراض وجود كل الجمل الممكنة في اللغة في مد إن 

على ھذا األساس فمشكل قصور تمییز الحاسوب وبداع من سمات القدرة اللغویة، الاالتولید و

المدونة، وضعف تقدیر  عدم كفایةبین مجموعة من القواعد اللغویة یمكن تفسیره حاسوبیا ب

 الصفریة. شكل القیممالقصور ى ھذا أُطلق عل، وقد الجمل ااالحتماالت التي ترُد فیھ

في سعیھا لتحقیق الكفاءة الالزمة في المدونة من جھة، وتالفي وجود قیم صفریة من 

جھة ثانیة، یُقترح إقحام قیمة زائدة في السلسلة المقترحة، ویعني ذلك افتراض وجود الكلمة 

 :)Teemu, Hirsimäki and others, 2009, Pp 724-731( إلى السلسلة 1بإضافة الرقم 

 

لحل مشكل القیم الصفریة  إضافیتینطریقتین إضافة إلى ذلك، یذكر براین وریتشارد 

ویعني النزول درجة واحدة من  في درجات النموذج، back-offالتنازل التدریجي  طریقة ھما:

 ثم طریقة المزج بین النماذج. ،ذج إلى النموذج الذي تحتھ مباشرةنمو

 class-based language model اللغوينموذج أقسام الكالم  2.1.2

نموذج أقسام الكالم ھو محاولة لتعویض المعطیات القلیلة عن طریق القیام بتعمیم 

  Wi وفي ھذا النموذج المبسط یكون لكل كلمة ،انطالقا من الكلمات المشابھة لھاخصائص كلمة 

الطبیعة الخالقة أھمیة ھذا النموذج إلى محاولتھ مسایرة  وترجع ،تعیین في خانة واحدة محددة

، ووْسمھا مجال معیّنفقد نجد أن حصر كلمات لغة  ،غة، وقابلیة تطور موارد المدوناتلل

خالل أسبوع واحد فقط، وحصر االحتماالت التي ترد فیھا جملة  كالصحافة واالعالم مثال،

المعلوم أن وسم المدونات  منو ،n-gram بشكل معین یحتاج عملیات كثیرة باستعمال نموذج

یستغرق زمنا طویال في سیرورة الحوسبة، وبذلك فاعتماد نموذج أقسام الكالم یتیح تصنیف 
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من أقسام الكالم المتاحة في اللغات  فقط الكلمات وتعیینھا تحت كلمة واحدة، بل في خانة واحدة

 الطبیعة.

 أما الفائدة النموذج،على ھذا األساس، یمكن مالحظة فائدتین على األقل باستعمال ھذا و 

أما الفائدة و ،الكالم: تعیین الكلمات في خانة واحدة مرتبطة بقسم واحد من أقسام فھي األولى

ویقترح براین وریتشارد  ،كلمات المتشابھة في الخانة نفسھا: تجاوز التكرار، ووسم الفھي الثانیة

 :)Brain Roark and Richard, Ibid, P 141 الترسیمة التالیة لتوضیح ھذه العملیة

 

  

 

 

 

صنف ضمن خانة واحدة فقط، ویتم ربطھا بالسلسلة من ا، أن كل كلمة تُ من المالحظ، إذً 

التي تكون  بھدف أجرأة نموذج أقسام الكالم،و ،شابھات التي تربطھا بكلمات مثلھامنطلق الت

جموعة من العملیات منھا: یتطلب البرنامُج الحاسوبي القیام بم غالبا (اسم، فعل، حرف أو أداة)

(معرب، مبني، حالة اإلعراب، حالة  ، تعیین الوظیفة التركیبیة(بأحد أقسام الكالم) التوسیم

(المعطیات اللغویة، خوارزمیة التحلیل، المدونة  ثم تحدید الوسائل التركیبیة ،البناء...إلخ)

 .اللغویة)

 Algorithms تحدید خوارزمیات لىع في حوسبة الجملة العربیة د نموذج أقسام الكالمعتمی

التحلیل التي تستوعب معطیات اللغة المتنافرة، بل والمتعارضة أحیانا، ثم تحدید نوع الُمعِربات 

parsers بمعنى أن الحاسوبي بصدد مشكلتین في آن مًعا ھما: التي تحدد الوظائف التركیبیة ،

C1 C3 C2 Ck 

Wk          	W3                                                                                           	W2                                                    	W1                                                              	
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أّن ھذه اإلشكاالت ستؤثر على  ي ذلكویعن فرة للغة، وضرورة تحدید المعربات،المعطیات المتنا

  التحلیل التركیبي، كما ستؤثر على وسائلھ أیًضا.

إضافة إلى ذلك، یُطرح مشكل كیفیة التعامل مع المدونات الضخمة التي تُستقى منھا 

النصوص، وبالتالي الجمل، ویعني ھذا أّن الحاسوبي بحاجة إلى تقنیات وأدوات تمكنّھ من 

 لجمل المكونة لنصوص المدونات قبل التعامل مع الجمل بشكل مباشر. التحلیل التركیبي ل

 والعنونة التركیبیة الوسم 2.2

على أساس  وعْنونَتھا یمكن، بدایةً، طرح سؤال حول المادة اللغویة التي نرید وسمھا

أنھ یجب تحدید العالئق الممكنة بین الموارد اللغویة، والنصوص،  ویعني ذلك ،المأقسام الك

جمل، والوحدات المكونة لھا، ذلك أّن االنطالق من المورد اللغوي واالنتھاء إلى الوحدة وال

 .حوسبة الجملةاللغویة یقتضي المرور من عملیات عدیدة، قبل االنتقال إلى أي عملیة 

أّن "الغرض األساسي الذي یسعى إلیھ علماء اللغة من  تشانغ نینغ وجوان تزيیرى 

ھو استخدام تلك الذخائر في عملیات استقراء التراكیب اللغویة وتحلیلھا إنشاء الذخائر اللغویة 

إّن  ،)65، ص 2016نینغ وجوان تزي، لي، ، تشانغ خوانغ("والتعرف على طرق استخدامھا

 ، أو یكتبھااستقراء التراكیب اللغویة، أو الجمل، یقوم على وصف اللغة الطبیعة كما یتحدثھا

 .المتكلم األصلي لھا

؛ فالذخیرة وذخیرة متطورةذخیرة ثابتة  :إلى قسمین اثنین ھماتتفرع للذخیرة أن  ویمكن 

 n-gramلة لفترة تاریخیة محددة، ویمكن التعامل معھا بواسطة نماذج مثِّ نة مُ الثابتة تكون عیّ 

أما الذخیرة اللغویة المتطورة فتسمح بحركیة النصوص وإمكان  كانت ضخامتھا، أیًضا مھما

 ،معھا بواسطة نموذج أقسام الكالم خرى إلیھا، وھي التي یمكن التعاملإضافة نصوص أ

فالذخیرة اللغویة على ھذا األساس تمكن الحاسوبي من النصوص الالزمة لحوسبة تراكیب اللغة 

 .نفسھا كما ھي في الذخیرة
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أن الحاسوب ال یمكنھ التعامل مع كل نصوص  ھو اإلشكال المطروح ھھنا غیر أنّ  

لغویة دفعة واحدة من جھة، ال سیما أن الذخیرة تكون ضخمة، كما أنّھ ال یمكنھ انتقاء الذخیرة ال

ص، حتى لو كانت ھذه النصوص الوحدات التي تشكل الجمل بشكل عشوائي من النصو

من ھنا یكون التسویغ العقالني لضرورة تحدید وسوم للنصوص اللغویة وعنونتھا كي و ،قصیرة

 لى أساسھا من النصوص.یتسنى للحاسوب االنتقاء ع

من بین البرامج التي تُستعمل للوسم والعنونة التركیبیة في اللغة العربیة برنامج ستانفورد 

Stanford:ویمكن توضیح طریقة عمل ھذا البرنامج كالتالي ، 
)http://nlp.stanford.edu:8080/parser/( 

امج، وقد توصل إلى تّم اختیار نص قصیر من مدونة من ألفي كلمة ونسخھا في البرن

 الیة: النتائج الت
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دھا البرنامج إلى كل مقولة من مقولة النص التي یُسن Tagges وممن المالحظ أّن الوس

المنتقى من المدونة ال تخرج عن أي قسم من أقسام الكالم المعروفة، أي االسم والتي یشیر إلیھا 

 .INیشیر إلیھا  أو األداة والتي، Vأو الفعل والتي یشیر إلیھا ب ، Nب 

وإذا  ،ویُسند إلیھا وسًما خاصا بھا عالمات الترقیم یحددإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج  

كانت أقسام الكالم السابقة ھي الوحدات القاعدیة التي یُعتمُد علیھا في الحوسبة، فإّن المحلل 

ر ذلك من خالل ، ویظھالنص في الموجودة phrases العباراتیبي یقوم قبل ذلك بتحدید الترك

 وسوم برنامج ستانفورد الموضحة كالتالي:

  verbal phrase (Vp) مركب فعلي:. 1

 Noun phrase (Np): اسميمركب . 2
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(أقسام  ومن ناحیة أخرى یسمح البرنامج نفسھ بتحدید العالئق اإلعرابیة بین الكلمات

 المعنونة في النص السابق، ویمكن توضیح المثال كالتالي: الكالم)
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وعموما فإّن التحلیل التركیبي لھ آلیة تمر من ثالث مراحل تعنى كل مرحلة منھا بتحدید 

 :اختزالھا كالتالي المعلومات، ویمكننوع من 

المرحلة األولى: یتم فیھا تحلیل النص إلى مجموعة من الجمل واستخالص المعلومات  -

 المرتبطة بھا.

الناتجة من المرحلة السابقة إلى مجموعة من  یتم فیھا تحلیل الجملالمرحلة الثانیة:  -

 المركبات/ العبارات.

تحدید أقسام الكالم یتم فیھا تحلیل المركبات إلى عناصرھا األولیة مع المرحلة الثالثة:   -

ویتم بعد ذلك دمج المعلومات المتعلقة بأقسام الكالم مع السمات اإلعرابیة  ،المصاحبة لھا

 المتعلقة بھا.

 غویة وحوسبة الجملة في اللغة العربیةالمدونات الل .3
وعبر مراحل تم عملیة حوسبة الجملة من منطلق نموذج أقسام الكالم بشكل نسقي، ت

ن فالعملیة األولى ھي تحدید المدونة اللغویة التي یمكن أن تكو ،یؤدي بعضھا إلى اآلخر
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عْنصَرْي التوسیم ثم االنتقال إلى التحلیل التركیبي القائم على أساس  ،ثابتة أو متطورة

 والعنونة التركیبة.

إّن وسم كل العبارات التي ترُد في النصوص تحدد العالئق اإلعرابیة الكامنة في  

الوحدات التي تشكل العبارات، وھكذا تكون العالقة جدلیة، بمعنى أن التحلیل ینطلق من 

بشكل عكسي الوحدة الكبرى ھي نص المدونة، ثم العبارات، فالوحدات، ویتم التحلیل 

 خالل السعي لتحدید العالئق اإلعرابیة.

 أنواع المدونات الحاسوبیةمفھوم و 1.3

كتلة غیر منتظمة "یمكن تعریف المدونة اللغویة بأنھا یشیر المعتز با¢ السعید إلى أنھ  

من النصوص المكتوبة أو المنطوقة، یمكن التعامل معھا آلیا والتحكم في بیاناتھا ومدخالتھا 

)، 11، ص 2016 السعید( "و التعدیل من خالل محررات النصوصأو الحذف أ باإلضافة

فالمدونة اللغویة بھذا المعنى تعتبر نصوصا أصیلة من اللغة الطبیعیة التي یكتبھا أو ینطقھا 

غة ما، وھدف لسانیات المدونة الحاسوبیة ھو جمع تلك النصوص والتحكم في مدخالتھا ل متكلمو

 ومخرجاتھا آلیا.

 ، إذتعریف المدونة اللغویة، یبدو أن التساؤل حول أسالیب بنائھا، وأقسامھا مشروعابعد 

تعددت األفكار واآلراء بخصوص معاییر بناء المدونة، وكذلك حول تسمیّة أقسامھا بین 

 المختصین.

 أوال: معاییر بناء المدونة

على عدة  التعریف،، كما رأینا في اختیار نصوص المدونة اللغویة المعنیة بالتحلیلیقوم 

وھي كما لخصھا عبد هللا یجب مراعاتھا في ضوء الھدف المنشود من التحلیل،  وأسالیب معاییر

 :)88، ص 2017 وآخرون (الفیفي الفیفي وآخرون كالتالي

 العامي) -المعاصر -الفصیحانتماء النصوص ألي مستوى ( .1
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 الصحف االلكترونیة). -الصحف الورقیة -الكتب( مصدر النصوص .2

 العینات اإلحصائیة). -طریقة اختیار النصوص (الحصر الشامل .3

 تنوع النصوص أو التركیز على نوع محدد من النصوص. .4

وباإلضافة إلى معاییر اختیار المدونات، فإن الحاسوبي یستعین بثالثة أسالیب محّددة 

سلوب أسلوب الحصر الشامل، وأالسعید:  الحظلبناء المدونة اللغویة الحاسوبیة وھي كما 

 ).4، ص 2017(السعید  االستبانة، وأسلوب العینات اإلحصائیة

) 2017)، والسعید (2017( وآخرون إن المعاییر واألسالیب السابقة كما عددھا الفیفي

: نوعیة اللغة أوالتشیر إلى ثالث خطوات شاملة في جمع المدونات الحاسوبیة وبنائھا وھي، 

: كیفیة ثالثا. (ورقیة، الكترونیة) مصدر النصوص: اثانیمعاصرة).  -قدیمة -عامیة -(فصیحة

 حصر النصوص وانتقائھا (أسلوب الحصر الشامل، أسلوب اإلحصاء).

 ثانیا: أقسام المدونات اللغویة الحاسوبیة

یمكن تقسیمھا بالنظر وآخرون أن المدونات اللغویة الحاسوبیة  صالح العصیميیذكر 

ورغم تعدد  )،241، ص 2015 العصیمي وآخرون( م،؛ النوع، والغرض، والعدد، والتصمیإلى

على المدونات المتعلقة بالعدد، وذلك  العصیميالمدونات اللغویة الحاسوبیة واختالفھا، ركّز 

راجع في نظره إلى أن المدونات المتعلقة بالغرض والنوع تنحصر أبحاثھما فقط على مستویات 

یم فمنتھى اھتمامھ ینحصر في مجال تطویر لغویة محددة، وأجناس كتابیة معیّنة، أما التصم

، 2015 صالح العصیمي وآخرونتصمیم المدونة ومعالجتھا من حیث أنواع التوسیم والتحشیة (

 ).241ص 

نوع المدونة الحاسوبیة الذي یمكن اعتباره كافیا  أن ، كذلك،وآخرونالعصیمي ویرى 

العدد إلى  مدونة وتُعزى أھمیة ،واععلى الرغم من أھمیة بقیة األنبالعدد،  ھو النوع المتعلق

 ).241، ص 2015 وآخرونالعصیمي . (كونھا األكثر شمولیة لمستویات اللغة



56

Arapça Cümleyi Çözümlemek: Markov’un Dil Modelinden Sayısal Dil Bilgisi Modellerine

22	
	

یتضمن  ؛أوالوتنقسم أنواع المدونات الحاسوبیة العربیة المتعلقة بالعدد إلى ثالثة أقسام: 

وفر محرك بحث نصوص اللغة العربیّة المكتوبة والمنطوقة أو أحدھما، والمدخلة حاسوبیا مع ت

شبكي فیھا من أجل البحث عن كلمة محددة في النصوص الُمدخلة فیھا حاسوبیا، وإمكانیة 

إظھار عدد مرات تكرارھا، وإتاحة إخراج كشافاتھا السیاقیة، كلھ من أجل كشف السلوك البیئي 

 السیاقي اللغوي الطبیعي لتلك الكلمة وما یرج قبلھا وبعدھا من وحدات معجمیة نظمیة

syntagmatic lexical units  تعرف بمصطلح (المتصاحبات اللفظیةcollocations .(یتضمن ؛ ثانیا

مدونتین منفصلتین؛ األولى: عربیة، والثانیة: لغة غیر العربیة، ویُعَمل على جمعھا مًعا وفق 

من حیث النوع  Domainsوالمجاالت  genresعدة معاییر ھي على النحو اآلتي: تقابل األوعیة 

الحجم، وتوافق أزمنة إنتاج النصوص الحیّة في كلتا اللغتین، وتقارب خیارات محرك البحث و

في بدایة انطالقتھ بین  یُعرف بالمدونة المتوازیة، وھذا النوع من المدونات مازال: ثالثا فیھا.

 العربیة واالنجلیزیة.

أن  تزي، لي تشانغ نینغ وجوانیرى  وآخرون،العصیمي وبخالف التقسیم الذي اقترحھ 

في التقسیم والتسمیة، وال یوجد اصطالح واحد ألنواعھا تالفا واضحا المدونة اللغویة تعرف اخ

)، وعلى ھذا األساس اقترح أربعة أقسام 100-99، ص ـ2016 تشانغ نینغ وجوان تزيوعددھا (

 للذخیرة اللغویة وھي:

 الذخیرة المختلطة:  .1
ل ذخیرة لغویة، حیث یسعى المصممون قدر وسیلة لجمع المادة اللغویة داخ ھي أبسط

اإلمكان إلى جمع كل ما یمكن جمعھ من أنواع النصوص المختلفة، وال یكون ھناك 
 أیة قواعد سابقة فیما یتعلق باختیار المادة اللغویة.

 الذخیرة المتجانسة: .2
التابعة للحكومة األمریكیة  tipoterوھي عكس النوع السابق، وتُعتبر ذخیرة تیبوتر 

 خیر مثال على ھذا النوع من الذخائر.
 

 الذخیرة المنظومیة:   .3
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الغرض من إنشاء ھذا النوع من الذخائر اللغویة ضمان جمع الممادة اللغویة بما 
 یُغطّي إطارا لغویة واسعا، بحیث تمثّل الذخیرة اللغویة أكبر مساحة من اللغة.

 ذخیرة االستخدام المتخصص:  .4
یرة العلوم اإلنسانیة خع الذخائر المتخصصة، مثل ذل أنوایخّزن بتلك الذخیرة ك

 بأمریكا الشمالیة إلى آخره.
یبدو، إذا، أنھ رغم اختالف التسمیة وتِْعداد أنواع المدونات اللغویة الحاسوبیة كما رأینا 

)، إال أنھم یتفقون جمیًعا 2016( تشانغ نینغ وجوان تزي)، و2015(وآخرون العصیمي عند 

صوص، ام تغطي الجوانب الضروریة في كل مدونة لغویة من حیث نوع النعلى أن تلك األقس

فرغم اتجاھھم إلى تغلیب شمولیة مدونة العدد، أو المدونة  وأغراضھا، وسعتھا، وتصمیمھا،

المنظومیة، نظًرا للمجاالت الواسعة التي تغطیھا، واإلمكانات الضخمة التي تُتیحھا في معالجة 

 ھم ال ینكرون أھمیة األنواع األخرى وضرورتھا بحال.البیانات اللغویة، إال أن

بعد الحدیث عن مفھوم المدونة اللغویة، ومعاییر بنائھا، وأقسامھا، أصبح لِزاما الحدیث 

ویمكن القول، أننا سنركز على جانب واحد  .دة منھا في حوسبة الجملة العربیةعن كیفیة اإلفا

 بیة.فقط بھذا الصدد وھو الوسم والعنونة التركی

 الوسم والعنونة في المدونات اللغویة 2.3

عن نوع  لاؤسالتویبدو  ،اللغویة الكثیر من اإلشكاالت عن طریق المدونةحل  یمكن

المدونة المقصود ھھنا مشروعا، وكیف یمكن أن تساعد في حوسبة الجملة في اللغة العربیة، من 

 بین لغات أخرى.

مُد علیھا الباحثون في بناء أدوات التحلیل یالحظ السعید أنّھ "ثمة ثالثة مناھج یعت

التركیبي الموافقة لطبیعة اللغة العربیة؛ حیث یقوم المنھج األول على المعطیات اللغویة 

المستمدة من قواعد النحو العربي، سواء أكانت في صورة قوالب أم قواعد بیانات، ویقوم المنھج 

ل صورة ریاضیة لقواعد النحو العربي. أما الثاني على خوارزمیة التحلیل التركیبي التي تمث

المنھج الثالث؛ فیقوم على المعالجة اإلحصائیة لقواعد التركیب المستخلصة من المدونات اللغویة 
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العربیة باعتبارھا تمثیال لواقع اللغة، حیث یتم تدریب نصوص المدونات اللغویة بھدف 

، ص 2017السعید ( والتفاعل معھا" لنتائجال الستقبااستخالص األنماط التركیبیة، ثم تھیئة اآللة 

311-344(.  

ال یحقق الكفایة اللغویة  ، أي القائم على القواعد اللغویة،لقد رأینا سابقا أّن النحو المركبي

الالزمة في حوسبة الجملة العربیة، ذلك أّن القواعد اللغویة صارمة وكثیرة من جھة، كما أنّھا ال 

الصرامة والكثرة، یطال النحو، فإّن  أي وإذا كان ھذا القصور، ،ثانیة تمثل حقیقة اللغة من جھة

عملیات الصورنة تكون صعبة، بل إّن صرامة الصورنة ذاتھا تمنع من خاصیة أساسیة یجب أّن 

 تتوفر للحاسوبي في سیرورة الحوسبة وھي المرونة.

العربیة سیكون  من الواضح إذن أن اعتماد منھج المدونات في التحلیل التركیبي للغة

غیر أنّھ یُطرح إشكال أساسي یرتبط بنوع المدونات المطلوب  ،كثر فائدة، وأكثر قابلیة للتطبیقأ

بنائھا، وكیف یُستفاد منھا في التحلیل التركیبي، ومن ثم حوسبة الجملة ناءھا من جھة، وكیفیة ب

 في اللغة العربیة.

تتوافق ومنھج تدریب نصوص المدونات  یقترح السعید المدونة الموّسَمة تركیبیا كطریقة

 ، حیث أنوواقعھااللغویة الستخالص األنماط التركیبیة، ذلك أّن ھذه المدونات تمثل حقیقة اللغة 

وسم المدونات تركیبیا یعني إحصاء أنماط الجمل الممكنة في أي لغة طبیعة، واللغة العربیة 

 .لھاھھنا، واستخالص خصائص كل جملھا بھدف إسناد وسم 

لتباس التركیبي مواطن اال الستكشاف أنماط الجملة العربیة، وتعیینالتوسیم یعد تقنیة  إن

السیاق ذاتھ یذكر السعید أنّھ "ثمة ثالثة أسالیب  وفي ،)344-311 ص، 2017 السعید( فیھا

رئیسیة لبناء المدونات اللغویة المحوسبة، وھي: أسلوب الحصر الشامل، وأسلوب االستبانة، 

 .)344-311 ، ص2017 السعید( العینات اإلحصائیة" وأسلوب



59Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 3 Sayı 1 - Haziran 2021 (35-61)

Muhammed Merzouk, Soufiane Ouaki

25	
	

فإذا  ،یة كبرى في حوسبة الجملة العربیةمة تركیبیا ستكون لھا أھمیبدو أّن المدونة الموسّ 

م موسّ كانت أنواع المدونات المختلفة تسمح باالستفادة منھا ألغراض متعددة، فإّن النوع الُ 

ذلك أّن التوسیم قائم  ت الضروریة لحوسبة الجملة،یمكن الحاسوبي من انتقاء المعلوماتركیبیا 

 إن التوسیم یبدأ من ،ن جھة، وعلى إحصائھا من جھة أخرىعلى تعیین أنماط الجمل في اللغة م

حسب كیفیة  لھاتحلیل ھذه األنماط إلى وحداتھا الصغرى، أي أقسام الكالم، وإسناد وسوم 

 ورودھا في نمط الجملة.

ویعني  ،حسب برنامج ستانفورد النصوص والجمل وعنونة م وسملقد رأینا سابقا كیف یت

ذلك أّن اللجوء إلى نماذج النحو العددي تسھل عملیة وسم أي مدونة كیفما كان عدد الكلمات 

فیھا، كما یتیح الوسم على أساس أقسام الكالم التحكم في المدونة، بمعنى أّن المدونة إذا كانت 

أّما إذا كانت  ،، ووسمھا تركیبیا على ھذا األساسج النحو العدديثابتة یسھل التعامل معھا بنماذ

المدونة متطورة ودینامكیة، فإن نموذج أقسام الكالم یسھل عملیة التعامل مع ھذا التطور 

 د، وواحٍد فقط، من أقسام الكالم.والزیادة عن طریق تصنیف كل الكلمات الجدیدة تحت قسم واح

النحو العددي، ونموذج أقسام الكالم یُسعفان في حوسبة وبھذا، یمكن القول أّن نماذج 

الجملة العربیة من خالل إمكانیة تطویع الحاسوبي لھما في إحصاء أنماط الجملة الممكنة في 

إّن  ،ات المكونة للجمل في النموذج الثانياللغة في النموذج األول، ومن خالل تصنیف الوحد

لوظائف االعرابیة الممكنة لكل جملة، وبالتالي تكون تحدید أقسام الكالم یسھل عملیة إسناد ا

 تستجیب لقواعد اللغة. أنھا الجملة محوسبة بشكل إحصائي لكن مخرجاتھا تكون مركبیة، أي

 ـةـــــــــــــــخاتمــ

لقد رأینا في ثنایا الفقرات السابقة ثالث موضوعات أساسیة؛ األول ھو: مفھوم اللغة 

الجملة ومفھوم التحلیل التركیبي. أما الثاني فھو: مقاربات ونماذج  والجدال الدائر حول مفھوم

نحو حوسبة الجملة في اللغة الطبیعیة واللغة العربیة، وقد ركزت الورقة على نموذجي ال
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وتأتي الفقرة الثالثة لتحدد أھمیة المدونة في حوسبة الجملة،  ،العددي، ونموذج أقسام الكالم

 بین أنواع أخرى للمدونات لتسھیل ھذه العملیة.ونوع المدونات الممكنة من 

، فتحدید معھا مقدمة منطقیة للمادة التي نتعامل لوضعإّن تحدید تعریف اللغة ضروري  

موضوع العلم من أھم ما یجعلھُ دقیقا ومتماسكا منطقیا، أما الجزئیة المتعلقة بالتحلیل التركیبي 

 .. إلى آخرهن إشكاالت في بنیتھا..فھو نقاش في الجملة ومكوناتھا، وما تطرحھا م

مدى صرامة  یبلور فكرةویبدو أن الفھم الدقیق للنماذج اللسانیة التي تعاطت مع الجملة  

ولما كان الحاسوبي یبحث  ،ُن القواعد السابقةرِ والقواعد اللغویة، والنماذج الریاضیة التي تُصَ 

 التعقید ُجملیة إلى الحاسوب، فقد كانت الالطرق الممكنة لنقل المعلوما وأكفأ أساسا عن أسھل

، اذج اللغویة لحساب نماذج إحصائیةوالصرامة السابقین سببا في التخلي، ولو جزئیا، عن النم

إّن نموذج النحو العددي من أھم النماذج المستعملة في حوسبة الجملة العربیة، باإلضافة  حیث

حظتھا ھھنا ھو أن نموذج أقسام یكمل إلى نموذج أقسام الكالم، ولعل النتیجة التي یمكن مال

 وحظ في نموذج النحو العددي.القصور الذي لُ 
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