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     : مقدمة

. العربيةواآلثار املكتشفة عن الكتابة العربية ال تعود إال لفترات متأخرة من تأريخ اللغة . اللغة العربية أم اللغات السامية
وما يعنينا يف هذه احملاضرة هو احلرف العريب بشكلية . فاللغة العربية أساسا لغة متوارثة نطقا قبل أن تتوارث كتابة

وحيث أن حقل احلوسبة الذي يتعامل مع اللغات الطبيعية يدعى بالذكاء . املنطوق واملكتوب وعالقتهما باحلوسبة 
  . ذا احلقل وتقدمه يف العقود األخرية وما ينتظره من تطورات يف املستقبلاإلصطناعي فال بد من إعطاء مقدمة عن ه

إن أمهية معاجلة اللغة العربية باحلاسوب مل يعد أمر رفاه أو أمرا ثانويا ، بل هو أمر يف غاية األمهية وعليه يعتمد مستقبل 
  . اللغة ومكانة العرب يف احلضارة احلالية بل ومستقبلهم اإلقتصادي والعلمي

        

    الذكاء اإلصطناعي 

وأن السرعة . بعد فترة وجيزة من إختراع احلواسيب ، تبني أن بإمكان احلاسوب القيام بعمليات غري احلسابات الرياضية
فقد تبني إن هناك إمكانية إلختاذ . اليت يقوم ا احلاسب بعملياته ميكن إستعماهلا يف الكثري من املهام غري الرياضية البحتة

وقد تكونت حقول جديدة تقع . ارات وأن هناك إمكانية لتمييز األمناط  و أن هناك إمكانية  للتعرف على الصورالقر
وقد تطور هذا احلقل ليشمل العديد من . حتت مظلة الذكاء اإلصطناعي كان من أمهها حقل معاجلة اللغات الطبيعية



إلمالء والقواعد النحوية والصرف واملعاين والترمجة بل جوانب معاجلة اللغات الطبيعية من نواحي الكتابة وتصحيح ا
  . وحىت البالغة والشعر

أما حقل التعرف على األشكال والصور والنماذج فقد دخل يف تطبيقات عديدة مثل التعرف على املواقع والتطبيقات 
رف على  الكتابة سوى واحد وما التع. العسكرية والتنقيب عن املعادن واإلحبار يف احمليطات وسفن الفضاء وغري ذلك

  . من هذه التطبيقات

ومن اجلوانب األخرى للذكاء اإلصطناعي النظم اخلبرية اليت تستخدم يف معاجلة املرضى وإصالح األعطال والتحكم اآليل 
  وغريها 

    

    بعض الوسائل احلديثة يف الذكاء األصطناعي 

  )  Fuzzy Logic(املنطق الظين 

فأنت تقول اجلو حار وقد . سوب أنه يتعامل مع األرقام بدقة هائلة بينما احلياة ليست كذلك يعيب الكثريون على احلا
ويعين . درجة مئوية 40درجة مئوية يف عمان أما يف ديب فحينما تقول اجلو حار فال يعين ذلك أقل من  30يعين ذلك 

مستعملة بكثرة يف اللغة مثل طويل وقصري  ومثل ذلك كلمات. ذلك أن لفظة حار نسبية وقد تعين هنا ما ال تعنيه هناك
جدا "و"  ما يقرب من"هذا باإلضافة إىل كلمات أخرى تضاف إىل مثل هذه الكلمات مثل . وثقيل وبعيد وما يشبهها 

  . وغري ذلك من اإلضافات" 

ها كما يتعامل وهكذا وجد حقل جديد للتعامل مع األلفاظ اللغوية العادية حبيث يفهمها احلاسوب وحيسن التعامل مع
  معها اإلنسان 

  إذا كان هناك مدة طويلة بني حرفني فعلى الغالب هي حرف سني وسطية : مثال ذلك 

إذا كان هناك حرف سني بثالث ركزات وفوقه نقطة واحدة فرمبا هو حرف شني والثالث نقط قد جتمعت بنقطة 
  واحدة 

ئق الرياضية التقليدية بل جيب أن تعامل وفق منطق هذه القواعد ليست صارمة حبيث ميكن التعامل معه بالطرا
 اإلحتماالت واملنطق الظين 

  



  ) Neural Networks( الشبكات العصبية 

فالشبكات العصبية يف دماغ اإلنسان ويف جسمه تعمل بطريقة غاية يف . لقد تعلم اإلنسان من خلقته اليت خلقه اهللا عليها 
ت ال ختزن يف دماغ اإلنسان يف موقع معني بل تتوزع على خاليا عصبية عديدة فقد وجد أن املعلوما.  الدقة والتعقيد

وهكذا إستطاع اإلنسان أن حياكي ذلك فيستعمل . وعندما حياول املرء تذكر أمر ما فإنه جيمع هذه املعلومات من شتاا
ا إىل مترين وتعلم وإستفادة شبكات عصبية إصطناعية داخل برامج احلاسوب تقوم حبل مسائل عديدة خاصة ما حيتاج منه

  . من املاضي 

 ). 1(مثال ذلك إستعمال الشبكات العصبية يف قواعد حروف اجلر يف اللغة العربية

  

  )  Genetic Algorithms(اخلوارزميات اجلينية 

تطور وتغري دائم وحركة دائمة حنو السمو والكمال يف كل شيئ واخلالق جل شأنه تعلم اإلنسان مما حيدث يف الكون من 
  ومبحاكاة ذلك أمكن إجياد وسائل رياضية حتاول الوصول . خلق كل شيء فأحسن خلقه

إىل حلول مسائل متعددة يف احلياة العملية ومنها ما يتعلق باللغات الطبيعية وهي حقل جديد بدأ الدخول مؤخرا يف 
  . ة اللغات الطبيعيةمعاجل

    

       ترميز احلرف العريب على احلاسوب   

وملعرفة .  )unicode(مر ترميز احلرف العريب على احلاسوب مبراحل عديدة كان آخرها ظهور الرمز العاملي املوحد 
الرابع عشر  اليت ألقيت يف املوسم الثقايف" احلروف العربية واحلاسوب "تفاصيل ذلك ميكن الرجوع إىل حماضرة املؤلف 

  ) 2( 1996للمجمع عام 

ملعاجلة التداخل بني اللغات املختلفة ومشكلة استعمال الرمز نفسه  1988بدأ مشروع الرمز العاملي املوحد وذلك عام 
املوحد تؤدي إىل غموض فعند إدخال وثيقة تعمل بلغتني كانت الرموز قبل الرمز العاملي . من قبل أكثر من لغة واحدة

وقد امتاز الرمز العاملي املوحد مبزايا منها احلسن  1991وقد أقر استعمال الرمز العاملي املوحد عام . وتداخل بني الرموز
رمزا ثنائيا أي ضعف عدد الرموز الذي كان مستعمال قبل ذلك وبذلك أصبح  16ومنها السيئ ، فمثال مت استعمال 

  . املكتوب ذا الرمز ضعف ما كان عليه سابقا احليز الذي يشغله النص



خصصت مواقع للرموز وليس ألشكال احلروف كما أن الرموز كانت للنصوص العادية دون أية إضافة كنوع اخلط أو 
إضافة خط حتت احلرف وغري ذلك وقد استعمل الرمز نفسه للحرف الذي يظهر يف أكثر من لغة فحرف الباء بالعربية له 

حلرف الباء بالفارسية أو األوردية كما أن هذا الترميز يستطيع قبول التشكيل مبا يناسب اللغة العربية ولكن  الرمز نفسه
  . رمز احلرف املشكول سيكون مضاعفا أي مكونا من رمز احلرف ورمز حركة التشكيل

تاج ضعف حجم طرائق أهم تلك املساوئ هو الكفاءة فهو كما ذكرنا حي. وعلى هذا مل خيلُ هذا الترميز من مساوئ
الترميز السابقة كما أن استعمال الرمز نفسه للُّغات ذات األجبديات املتداخلة قد يؤدي إىل التباس بني اللغات فرمبا كان 

فقد ترد الكلمة ويراد ترمجتها إىل . هناك جمموعة حروف تعطي كلمة ذات معاين خمتلفة بني لغتني مثل العربية والفارسية
يس هناك ما يشري هل أن الكلمة مراد ترمجتها من العربية أم من الفارسية كما أن جمموعات احلروف اإلجنليزية ول

املشتركة قد وضعت بشكل ال خيدم كل اللغات بوقت واحد مما يتسبب يف صعوبات يف وضع تطبيقات لكل لغة على 
للغات املشتركة يف احلروف اهلجائية كما حدة وخاصة يف ما يتعلق بالترتيب األجبدي حيث ال يتوفر هذا الترتيب لكل ا

أن عمليات نقل املعلومات من الترميز القدمي إىل هذا الترميز املوحد تعاين من مشاكل عديدة وكذلك من الترميز املوحد 
  . إىل الترميز القدمي

 جدول الرمز العاملي جدولني مبواقع احلروف العربية أو حروف اللغات القريبة من العربية يف) 2(و ) 1(يبني الشكالن 
  ) 2.(1991عما سبق أن صدر عام  1996وهذان الشكالن مها صيغتان معدلتان عام . املوحد

    

    الترميز املتعدد 

يف ضوء القصور الذي يعاين منه الرمز املوحد برزت هناك حاجة إىل رمز يعتمد على اللغات املختلفة فقد إقترح ما 
 16أو ( رموز ثنائية للحروف  8والذي حيوي على رمز خاص باللغة و)multicode ) (3املتعدد ( يسمى بالترميز 

وبذلك ميكن مشول مجيع لغات العامل عدا بعض اللغات ذات األجبدية الطويلة كالصينية ) حرف إن إحتاجت اللغة ذلك
  . والكورية واليابانية فيمكن أن تعامل بشكل خاص

لعملية ) بالنظام السداسي عشر  FF(  255لرمز وهو الرمز األخري املرقم  وقد إقترح يف هذا الرمز أحد الرموز وهو ا
  . االنتقال من لغة ألخرى لكي يبني كيف ميكن االنتقال من لغة إىل أخرى

ورغم كل ذلك فإن مسألة التشكيل يف اللغة العربية مل تعاجل بشكل مرضي حلد اآلن حيث تعامل حركات التشكيل 
  . إىل صعوبات عديدة كحروف مستقلة مما يؤدي 

    



    متييز احلروف العربية 

. الكتابة هي سجل التاريخ األنساين ، وقد حفظت لنا وقائع ونصوص آالف السنني منذ نشأة الكتابة إىل يومنا هذا
ورغم أن هناك من يتصور إن الكتابة األلكترونية على رقائق . وستبقى الكتابة على الورق أو غريه كذلك يف املستقبل

  . لسليكون يف ذاكرات احلواسيب قد حتل حمل الورق ، إال أن ذلك مشكوك فيه على األقل حلد هذا اليوما

فالكتابة العربية قبل األسالم ويف . الكتابة العربية مرت مبراحل عديدة ومل تصل وضعها احلايل إال بعد تطورات عديدة
واليت تبني كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املنذر ) 3(لشكل أنظر الوثيقة املبينة يف ا. ( صدر األسالم مل تكن منقوطة

وقد ظهرت العديد من أنواع اخلطوط وتفنن . لكن التشكيل إضيف للكتابة حىت قبل التنقيط) بن ساوي أمري البحرين 
  . اخلطاطون العرب بابتداع خطوط يف غاية الروعة واجلمال

وقد . اعت خطوط معينة وقل إستعمال الشكل على األقل يف املشرق العريبوبعد دخول الطباعة إىل العامل العريب ، ش
  . أدى ذلك إىل شيوع اللحن يف القراءة وضعف التزام القارئ العريب بضبط أواخر الكلمات

وعند دخول احلواسيب يف العقود األخرية من القرن املنصرم ، استعملت الطابعات اليت تكتب العربية مث ظهرت 
 تظهر الكتابة العربية وحتسن مجال هذه الكتابة وأصبح باألمكان تشكيل النصوص العربية إال أن التشكيل الشاشات اليت

. وقد إعترب لبعض احلروف رموز عديدة كاهلمزة حبسب وضعها من الكلمة. إعترب رمزا مستقال ، شأنه شأن احلروف 
ابة كرمز وليس كشكل ومل يكن هذا اإلستعمال وعلى هذا فإن استعمال الرموز يف احلاسوب إستند إىل خدمة الكت

  . خدمة أمينة حملتوى الكلمة العربية أيضا

وإذا ما أريد هلذا الوضع أن يصحح ، فإن مقدارا من الذكاء جيب أن يدخل للربامج العربية اليت يتعامل معها املستخدم 
  . حبيث تساعده لألقتراب من اللغة العربية السليمة

النص العريب من قبل احلاسوب على املسح الضوئي للنصوص املطبوعة أو املكتوبة، وهي عملية سهلة تعتمد عملية قراءة 
لكن الصور اليت تنتج نتيجة هذا املسح الضوئي قد تنتج بعض التشويش وما يسمى بالضوضاء اليت قد . ومتيسرة اليوم

  تشوش عملية التمييز يف املراحل الالحقة 

    

     : خطوات عملية التمييز

تتكون عملية التمييز من خطوات أوىل تلك اخلطوات هي عملية املسح الضوئي وذلك بتحويل الصفحة إىل جمموعة من 
نقطة  300ويعتمد عدد هذه النقط على دقة املاسح الضوئي وتتراوح دقة املاسحات حوايل . النقط السوداء والبيضاء

  . لكل بوصة أو أكثر من ذلك



. وهذه املرحلة تتضمن معرفة املواصفات العامة للوثيقة. ات يئة تدعى مبرحلة ما قبل التمييز تتضمن اخلطوة التالية عملي
فهل حتتوي على رسوم وأشكال وهل حتتوي على عدد من األعمدة أم عمود واحد وهل أصال كان تصويرها مائال أم 

جيري حتديد األسطر ووضع حدود وخالل هذه العملية . إىل غري ذلك من املواصفات.. عموديا وهل حتوي جداول 
  . فارقة بني سطر وآخر وحتديد إرتفاع الكتابة يف السطر الواحد وهكذا

مث . أما اخلطوة األخرى فهي تتعلق بالتعرف على الكلمات واملقاطع واحلروف مبختلف أشكاهلا ومواقعها يف الكلمة
يت تقوم بعملية مطابقة هذه السمات مع ما يعرف استخالص مسات كل جزء من املقطع وذلك متهيدا للمرحلة الالحقة ال

وقد أجريت أحباث معمقة فيما . وهذه أهم وأصعب خطوة يف عملية التمييز . من مواصفات للحرف أو املقطع الواحد
عدد النقاط ومواقعها وإستقامة احلرف وعرضه وارتفاعه : من السمات اليت متيز حرفا عن غريه . خيص الكتابة املطبوعة 

وه عن متوسط السطر وامليل وعدد احللقات املقفلة وشكلها واحلجم الكلي ومركز ثقل احلرف ومواقع نقاط وعل
خمططا يبني أحد الطرائق املقترحة ) 4(يبني الشكل . اإلتصال مع ما قبله أو مع ما بعده وغري ذلك من السمات األخرى
أما الكتابة املكتوبة خبط اليد فال تزال تعاين من ). 4( للتعرف على احلروف العربية بشكل متسلسل وفق بعض مواصفاا

إخنفاض يف الدقة وكثر أخطاء ولبس بني حرف وآخر نظرا إلن الذكاء اإلصطناعي املدخل يف هذه الربامج مل يبلغ درجة 
إال . غري ذلكوتتبع يف عملية التمييز وسائل متعددة رياضية ومنطقية وشكلية وقواعد بيانات و. عالية من النضج والعمق

. أن ما جتدر اإلشارة إليه أنه كلما كانت الربامج أقرب إىل ما يفعله اإلنسان يف قراءة النصوص كلما كانت الدقة أعلى 
وجتدر اإلشارة إىل أن بعض . ولكن إستنباط ما يقوم به اإلنسان وحماكاته يف اآللة ليست عملية سهلة على اإلطالق

ويشبه ذلك ما تدعو إليه بعض املناهج التعليمية . ييز املقطع أو الكلمة أصال وليس احلرفمناهج متييز الكتابة تعتمد مت
  . لألطفال من تعليم الطفل الكلمات قبل تعريفه على احلروف

ورغم أن هذه امليزة ميزة مفيدة ، إال . وما مييز اللغة العربية هو تشابه حروف كثرية مع اختالف يف عدد النقط ومواقعها
د تكون عائقا يف بعض األحيان وذلك عند عدم قدرة اآللة على متييز النقطة الضعيفة أصال أو اخللط بني النقطة أا ق

  . إىل غري ذلك من صعوبات .. والنقطتني والثالث أو الظن بوجود نقطة نتيجة عدم دقة املاسح الضوئي 

بالكلمات املتداولة وإعطاء احتماالت ملاهية الكلمة املعنية إن كان هلا معىن بوجود ويفيد يف هذه احلقل وجود قاموس 
لذلك . كما أن سياق اجلملة قد يفيد يف ذلك. النقطة أو عدمه وكذلك التفريق بني أن يكون فيها نقطة واحدة أو أكثر

  . اجلة الكلمة واملقطعفغن عملية متييز الكتابة ال تنفصل عن معاجلة اجلملة العربية ككل وال عن مع

    

    املشكل اآليل املقترح 

ولنأخذ مثاال على . فيما يأيت مشكل آيل مقترح يساعد الكاتب على تشكيل النص الذي يدخل إليه بأقل عناء ممكن
  : ذلك



  : إذا قام املرء بإدخال اآلية التالية من القرآن الكرمي

مفتوحة فال تقبل العربية أية حركة قبل األلف اللينة غري الفتح كما أنه إن اآللة بإمكاا أن تدرك بسهولة أن الياء : يا 
  يا ليس هناك حاجة لتشكيل األلف وعلى ذلك فيمكن للكاتب أن يكتب يا وتظهر الكلمة 

هذه الكلمة كذلك ليس فيها غري إحتمال واحد وهو الفتح على اهلمزة والشدة املضمومة على الياء والفتحة على : أيها 
  وهذه الكلمة من الكلمات اليت جيب أن حيتفظ احلاسوب بتشكيلها شأا شأن الكلمة األوىل يا  أَيهااء فتصبح اهل

   الَّذيِن: هذه كلمة أخرى ليس فيها سوى نوع واحد من التشكيل : الذين 

مكسورة ولكن سياق اجلملة  إن هذه الكلمة حتتمل أن تكون آمنوا أو آمنوا  فامليم ميكن أن تكون مفتوحة أو: آمنوا 
يوحي بأن الكلمة جيب أن تكون فعال ماضيا وليس فعل أمر فإذا ما احتوى الربنامج على إعراب آيل فإن الكلمة سرعان 

وعلى فرض أن الربنامج مل يصل بعد إىل ذلك املستوى من الذكاء . ما يتبني أن هناك إحتماال واحدا لتشكيلها ال غري
خيتار الكاتب أحدمها بالضغط على الشكل ) آمنوا / آمنوا ( امج ميكن أن يظهر األحتمالني معا األصطناعي فإن الربن

  الصحيح 

وعلى أقل تقدير ميكن أن تظهر أمام الكاتب ) كُتبا / كُتبٍ / كُتب / كُتب / كَتب ( هذه الكلمة حتتمل : كتب 
  . ليختار أحدها رغم أن السياق ميكن ان حيذف بعض هذه األحتماالت

كما أنه قد يشري فورا إىل أن كلمة كتب اليت قبلها مبنية للمجهول . تشكيل هذه الكلمة يكاد يكون مباشرا : عليكم 
  وبذلك تصحح الكلمة اليت سبقتها مباشرة 

  .. وهكذا

لتشكيل اآلين ليس مهمة صعبة ولكن حتتاج إىل حبث علمي وقليل من الدعم من املثال أعاله يتبني إن تدريب اآللة على ا
فالشكل يساعد القارئ على اللفظ الصحيح آنيا . لنشر مثل هذا الربنامج كي يكون أداة على تصحيح اللفظ الصحيح

  . وعلى إمتالك ملكة للفظ املشكول حىت وإن مل يكن الشكل ظاهرا على الكلمات

    

     : طبوعةمتييز احلروف امل

فالكتابة املطبوعة اليوم ما . تعترب عملية متييز الكتابة املطبوعة أسهل وأقل تعقيدا من عملية متييز الكتابة املكتوبة خبط القلم
فحرف اجليم اليت يف هذه الصفحة هلا الشكل نفسه . هي إال  صور متشاة متاما للحرف نفسه حسب موقعه من الكلمة



واجليم نفسها تكون متطابقة مع أية . الكلمة أو حينما يسبقها حرف غري متصل مثل الواو أو الراءمتاما إن وقعت يف أول 
وتتم عملية متييز احلروف املطبوعة . وهكذا. جيم أخرى يف الصفحة إن وقعت يف وسط الكلمة واتصلت من جهتيها

التعرف على احلرف مبقارنة شكله مع عادة مبطابقة شكل احلرف مع خمزون شكله يف احلاسوب ومن مث تستطيع اآللة 
وقد ظهرت أنواع .  Fontsوميكن أن تقوم اآللة خبزن أنواع خمتلفة من أشكال احلروف اليت تدعى . الشكل املخزون فيها

ويتوفر على األنترنيت اليوم عدد . خمتلفة من أشكال احلروف الطباعية وتفنن اخلطاطون العرب يف رسم خطوط مجيلة 
ويتوفر يف األسواق أقراص مدجمة للكثري من أشكال اخلطوط ) 1 –أنظر امللحق (ملتخصصة باخلطوط العربية من املواقع ا

وعلى هذا فإن برامج متييز احلروف . العربية اجلميلة اليت ميكن نصبها على أي حاسوب اليوم واإلفادة منها يف الكتابة
طبوعة بالطابعات احلاسوبية احلديثة وقلما تستطيع التعرف على واليت تدعى أحيانا بالقارئ اآليل تتعرف على الكتابة امل

  ). 5(كيف تتم عملية تقطيع الكلمات املطبوعة إىل حروف متتالية ) 4(يبني الشكل . الطباعة القدمية 

    

     : متييز احلروف املكتوبة خبط اليد

املطبوعة نظرا ألن الكاتب نفسه ال يعيد كتابة إن عملية متييز احلروف املكتوبة خبط اليد أكثر صعوبة من متييز احلروف 
كذلك فإن األشخاص املختلفني ال تتطابق . احلرف بالشكل نفسه متاما عند إعادة احلرف نفسه يف موقع آخر من الكتابة

لذلك فإن عملية تدريب احلاسوب على التعرف على الكتابة اليدوية ال يزال يف . كتابام ائيا مهما حاولوا ذلك
  . احل التطوير والبحث ومل يصل مراحل التطبيق الفعلي حىت يف اللغات األوربية حلد اآلنمر

لذلك فإن متييز الكتابة . إن عملية متييز الكتابة املكونة من حروف مقطعة كاإلنكليزية مثال أسهل من متييز الكتابة املتصلة
وقد أجري العديد من األحباث . عربية ال تكتب إال متصلةالعربية أصعب من متييز الكتابة اإلنكليزية نظرا ألن اللغة ال

وال تزال الدراسات جارية يف هذا . العلمية على متييز الكتابة العربية يف جامعات عربية وأجنبية ومراكز أحباث عديدة
مسألة كتابة  إن إحدى الصعوبات املهمة يف  متييز الكتابة العربية باإلضافة إىل مسألة فصل احلروف عن بعضها. الصدد

يبني . بعض احلروف متداخلة عموديا أي بعضها أعلى بعض وقد يؤدي ذلك إىل تداخل احلروف والكلمات مع بعضها
  ). 5(كيف تتم عملية تقطيع الكلمات املكتوبة خبط اليد إىل حروف متتالية ) 5(الشكل 

    

    : متييز الكتابة آنيا

. كن متييز احلروف بسهولة أكثر من مالحظة صفحة مكتوبة مسبقاعندما يتم مالحقة يد الكاتب حلظة بلحظة، مي
فاحلاسوب يقوم بالتعرف على احلروف أوال بأول وهذه املعلومات اليت تنقل للحاسوب هي معلومات مفيدة تسهل 



جدا وهذا حبد ذاته عائق كبري . لكن الكتابة جيب أن تتم بقلم خاص وعلى لوحة خاصة متصلني بأسالك. عملية التمييز
  . وسوف لن يكون بديال لربامج كفوءة للتعرف على الكتابة خبط اليد

هناك حاجة للتعرف على اخلطوط عدا الغرض العادي وهو متييز احلروف املكتوبة خبط اليد وذلك لنقلها اىل خط مطبوع 
نص واختاذ إجراء معني نتيجة ومن مث قابليتها للمعاجلات اآللية املختلفة كالتشكيل والتصحيح واألعراب والترمجة وفهم ال

ومثل هذه احلاجات ميكن أن تكون توثيق توقيع شخص ما أو التأكد من أن اخلط يعود . النص وغري ذلك من األغراض
  . إىل غري ذلك من األغراض املختلفة.. لشخص ما أو حدوث حتريف ما يف خمطوطة معينة

رز اآليل لرسائل الربيد وذلك بالتعرف على العناوين وتوجيه إن هناك تطبيقات عديدة لتمييز الكتابة منها عملية الف
ومنها قراءة الصكوك املصرفية وصرفها آليا بعد التأكد من صحة التوقيع . الرسائل إىل الوجهة اليت قصدها مرسل الرسالة

  . وقراءة املبلغ الذي حتويه

ىل حروف بل هناك حماوالت للتعرف على الكلمات كما جتدر اإلشارة إىل أن متييز الكتابة ال تستدعي تفكيك الكتابة إ
  . وال شك بأن هذه املهمة أصعب من سابقتها. مجلة واحدة بدل تفكيكها إىل مكوناا حرفا حرفا 

    

     الصوتيات واحلاسوب 

. اهلواء وال ينقل إال خالل وسط مادي سواء كان هواء أو مادة صلبةينتج الصوت نتيجة حدوث متوجات يف 
فالرئتان تعمالن كمنفاخ . واألصوات الكالمية تنتج يف جهاز الصوت يف اإلنسان من خالل اهلواء اخلارج من الرئتني 

تعديل يف مساره ويتعرض اهلواء لتضييق و. للهواء الذي عند مروره عرب احلنجرة واحللق واألنف والفم حيدث الصوت
ومتر عملية الكالم . والصوت هو الوسيلة الطبيعية اليت تنقل من خالهلا اللغات الطبيعية. فتنتج أصوات احلروف املختلفة

  ): 6(بعدد من املراحل ميكن تلخيصها مبا يأيت 

  مرحلة الترميز الداليل بأن يصوغ املتكلم ما يريد قوله بلغته  – 1

  عدي وذلك بأن حيدد املتكلم ما سيقوله وفق قواعد لغته مرحلة الترميز القوا – 2

  وذلك بأن يصوغ الكالم بسلسلة من املورفيمات وفق قواعد لغته ) الفونولوجي ( مرحلة الترميز الصويت  – 3

  يرسل الدماغ تعليماته إىل أعضاء النطق مبينا هلا احلركات الالزمة لكل مورفيم  – 4

  ات املنتجة لألصوات قيام أعضاء النطق باحلرك – 5



  تنتقل األصوات يف اهلواء  – 6

  تدخل الذبذبات أذن السامع الداخلية والوسطى  – 7

  ألف خيط عصيب  30تنتقل الذبذبات من األذن إىل الدماغ من خالل حوايل  – 8

  يقوم الدماغ بفك رموز الصوت إىل فونولوجيا  – 9

  اليت يعرفها يقوم الدماغ بفك رموز األصوات وفق اللغة  – 10

  الداللة ) ومفاهيم ( يقوم الدماغ بفك قواعد اللغة إىل معاين  – 11

اجلهاز النطقي )  8( كما يبني الشكل . إنتقال الرسائل الشفوية من املتكلم إىل السامع وبالعكس)  7( يبني الشكل 
  لدى اإلنسان  أنواع الفونيمات 

    

     فونيمات أولية أو أساسية وتنقسم اىل نوعني 

  الصوامت ) أ (   

والكالم اإلنساين هو حقيقة سلسلة صوتية متصل بعضها ببعض اتصاال وثيقا . ومنها تتكون جزيئات الكالم   
فاجلمل ليست تتابعات صوتية منفصلة وال توجد فجوات بني . وال وجود لألصوات املنفردة أو املنعزلة خارج السياق

  . توجد وقفات بني الكلمات املنطوقة األصوات اليت تتكون منها الكلمات كما ال

وتقسيم األصوات اىل صوامت وحركات هو الشائع لكنه ليس حامسا فهناك أصوات كالمية ذات حالة وسطية بني 
الصامت واحلركة مثل اهلاء اهورة ، ويرجع ذلك أساسا اىل صعوبة رسم احلدود بني الصوامت واحلركات وذلك 

  . يف تعريف كل منهاإلختالف املعايري املستخدمة 

تتفاوت اللغات يف عد الصوامت واحلركات فيها وتبلغ أعلى نسبة من احلركات للصوامت يف  اللغة الفنلندية حيث تصل 
  فونيم  21حركات من أصل  8أي  % 40

ت يقسم  علماء األصوات الصوامت حسب طريقة النطق اىل سبعة أصناف هي الوقفات واملركبات واجلانبيات واملكررا
وتقابل الوقفات ما كان يعرف عند األقدمني من علماء العربية باحلروف . واألنفيات واألحتكاكيات مث أشباه احلركات

. الشديدة ومتتاز اللغة العربية بأن األصوات الوقفية فيها تتوزع على مخسة خمارج ونادرا ما يالحظ ذلك يف لغات أخرى



اللثوية فتشمل الضاد  –ة احلنجرية والقاف والكاف أما الوقفات األسنانية والوقفات العربية هي اهلمزة وتعرف بالوقف
  . أما حرف الباء فهو وقفي شفهي جمهور مرقق. والطاء والدال والتاء 

  أما األصوات اجلانبية فتشمل الالم املرققة واملفخمة . أما املركبات ففي العربية صوت واحد هو اجليم 

واألنفيات تشمل امليم والنون واألحتكاكيات تشمل اهلاء واحلاء . كررة والراء غري املكررة أما املكررات فتشمل الراء امل
اما الثاء فتنطق بوضع طرف اللسان بني أطراف الثنايا وحنو ذلك . والعني واخلاء والشني والغني والسني والزاي والصاد 

) 9(يبني الشكل . مها الياء والواو ومها أشباه حركات  ويف العربية حرفان.تنطق الذال والظاء والفاء مبثلث بني األسنان
األصوات العربية الصامتة ) 11(رموز األصوات العربية ويبني الشكل ) 10(األجبدية العاملية لألصوات كما يبني الشكل 
  . حبسب نطق املتخصصني وقراء القرآن الكرمي

  احلركات ) ب ( 

وقد توصل املختصون اىل تقسيم احلركات إىل مثاين حركات . إن وصف احلركات أصعب بكثري من وصف الصوامت     
وتقع احلركات العربية الفتحة والكسرة والضمة ومواقع احلركات العربية منها ) 12( معيارية أولية وهي متثل كما يف الشكل 
أما اخلطوط الطولية فتمثل . ويات ارتفاع النقطة العليا للسان يف الفم مست) األفقية( ويف هذا الشكل متثل اخلطوط العرضية 

جزء اللسان الذي تقع فيه النقطة العليا ونظرا لضيق الفراغ احملصور بني النقطة العليا للسان وبني احلنك مسيت احلركات اليت 
م فتكون سعة الفراغ احملصور بني جزء تقع على هذا اخلط ضيقة أما اخلط األفقي السفلي يكون اللسان مسجى يف قاع الف

أما . أما اخلط الطويل األمين فيمثل اجلزء اخللفي للسان فتسمى احلركات خلفية . اللسان واحلنك فتسمى احلركات متسعة
  . اخلط األيسر املائل فيمثل اجلزء األمامي من اللسان فتسمى احلركات أمامية

   فونيمات ثانوية    

النرب ووظيفتها التعبري عن التوكيد أو :وهي عبارة عن مالمح صوتية إضافية تؤثر يف األصوات الكالمية ومن هذه املالمح  
الطالب يكتبون " ويقع يف اللغة العربية يف مثل . األنفعال وهناك وظيفة أخرى للنرب يف بعض اللغات للنرب داخل الكلمة

وهكذا ميكن استنتاج أن النرب يف الكلمة العربية " كتب " تبون أو يف الكاف يف كلمة من يك" بو " ويقع النرب يف " دروسهم 
ويستعمل التنغيم للتمييز بني صيغة . يعتمد على عدد املقاطع يف الكلمةالنغمة والتنغيم وهي عبارة عن إضافة اللحن للكالم 

  : مجلة وأخرى مثل 

  ! ما أحسن زيدا

  ما أحسن زيد؟ 



ما أحسنِ زيد .  

ويف اللغة العربية منيز درجات كثرية من الطول رمبا مخسا أو ستا مثل احلركات : الطول أو الكمية أو املدة ) جـ(
  ) مثل ضال ( واملديدة ) مثل صحراء وهدوء وبرئ( والطويلة جدا ) مثل كاتب( والطويلة ) مثل كَتب( القصرية 

زيد أو مثل السكتة بني ها / كتاب / هذا : مقاطع كلمة معينة مثل  وهو سكتة خفيفة بني كلمات أو بني: املفصل ) د(
  تاب / ذا أو كِـ/

    

     حتليل األصوات العربية 

 200-80وتنحصر قيمة هذا التردد للرجال بني . حتتوي األصوات بصورة عامة على تردد أساس خيتلف وفق املتكلم
  . دورة بالثانية لألطفال 600-200ا هي بني دورة بالثانية بين 450-150دورة بالثانية وللنساء بني 

تقسم الدراسات احلديثة األصوات إىل قطع صوتية مكونة من أنواع خمتلفة ولكل منها طول خمتلف يتراوح بني حدود 
  . معينة

لية بيني إال أن املشكلة الرئيسة تكمن يف املراحل االنتقا. ويتم الرجوع إىل قاموس حيتوي على ترمجة معاين القطع اللفظية
وكيفيات تقسيمها إىل فونيمات أو دايفونات خمتلفة " كَتب " لفظة كلمة ) 14( يبني الشكل .القطع الصوتية املتتالية

  . خاصة للصوامت

أما الصوامت اخلاصة باللغة العربية . وقد أجريت العديد من الدراسات حول الصوامت املستعملة يف اللغات األوربية
  . والقاف فقد لقيت هي األخرى اهتماما خاصا من قبل الباحثني مؤخرا كحروف الضاد والطاء

أما متييز األصوات فيحتاج إىل حتليل لإلشارة الصوتية ومعاجلة كل حيز من الترددات على حدة ملعرفة اخلواص الدقيقة 
نظرا الختالف  لكل مكون من مكونات الصوت وتعترب عملية تقسيم الصوت اىل قطع متتالية من أصعب هذه املهام

مواصفات الصوت بني متكلم وآخر بل واختالف نطق املتكلم نفسه وسرعة كالمه ودقة نطقه وكيفية ربط الكلمات 
  . بعضها بالبعض

إن عملية متييز األصوات ال . وجتري عملية التمييز بعد عملية التقطيع وهي ال تقل صعوبة عن سابقتها لألسباب نفسها
روف املكتوبة خبط اليد نظرا ألن كليهما خمتلف بني شخص وآخر بل وللشخص نفسه بني تقل تعقيدا عن متييز احل

  . حرف وحرف آخر



إن إحدى التطبيقات املهمة املؤملة من متييز األصوات العربية هو تطوير وسيلة إمالء آلية حبيث يتم حتليل الصوت وحتويله 
شوائبه وإضافة ما مل ينطق بشكل كامل أو صحيح إىل  وبالطبع فإن ختليص الصوت املنطوق من. إىل كتابة صحيحة

  . الكتابة هو أمر يف غاية األمهية

إن املصاحف اليوم مبا حتويه من عالمات وقف وترتيل هي أمثلة على ما حتويه اللغة من مكنونات لفظية غري ظاهرة 
ات األخرى الالزمة لضمان دقة فهناك احلركات اخلاصة بالشكل وهناك العالم. للعيان عند تدوينها باحلروف فقط

  . اللفظ

إال أن احلقيقة أن . حركات هي الفتحة والضمة والكسرة 3إن النظرة السريعة للحركات يف اللغة العربية توحي بوجود 
قبلها وبعدها وكذلك وجود ) األلف والواو والياء ( هناك عددا أكرب من ذلك نتيجة تعاقب احلركات مع حروف العلة 

  )   مثل عليا ( هي غري الكسرة قبل الياء املفتوحة ) مثل سوى ( فالكسرة قبل الواو املفتوحة . حرف العلة الشدة على 

وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن بعض احلروف العربية هلا أكثر من فونيم كالالم املرققة واملفخمة والراء املرققة واملفخمة 
أما اهلمزة فهي حرف صامت بينما األلف هو . كات يف الوقت نفسه كما أن الياء والواو مها حرفات صامتان ومها حر

  . حركة فقط

 سني ( كما أن بعض احلروف تنقلب إىل حروف إخرى وفق موقعها يف الكلمة وحركتها مثل أسفَر ( َلوأسد ) زاي (
  ) . صاد ( ويسطَع 

    

    هل حنن حباجة إىل دراسة االفصحى والعامية أيضا؟ 

إىل دراسة حتليل اللغة العربية الفصحى أمر يف غاية األمهية نظرا للحاجة إىل ذلك يف فهم الكالم العريب  إن احلاجة! نعم 
  . املنطوق وحتويله إىل نص مكتوب أو ترمجته إىل لغة أخرى سواء كان ذلك ترمجة فورية أم غري فورية

ة عن فهم الفصحى وذلك ألن احلاسوب ميكن أن أما فهم وحتليل اللهجات العامية فهو من الناحية العملية ال يقل أمهي
فاملتكلمون . يكون وسيلة لتعليم الفصحى، وإن عملية فهم العامية واستنباط ما يقابلها من فصحى هو أمر يف غاية األمهية

عامية لذلك فيمكن أن يكون احلاسوب وسيلة فعالة للقضاء على ال. بالعامية اليوم هو أكثر بكثري ممن يتقن اللغة الفصحى
من خالل التصحيح الفوري للحن بالفصحى أو استبدال العامية بالفصحى أو تصحيح األخطاء اللفظية يف تشكيل أواخر 

وكل هذا حيتاج إىل دراسات وأحباث للغة العربية وكيفية برجمة . الكلمات أو غري ذلك من املعاجلات اللفظية للغة العربية
" بيت " العامية غري " بيت " هجات العامية غري مستعملة يف الفصحى مثل يالحظ أن هناك أصوات يف الل. أصواا



مجع " بِيض"الفصحى وهي غري الكسرة يف كلمة " بِيض"غري " بيض"أو . الفصحى" لَوح"غري " لوح"أو . الفصحى
  وهكذا . أبيض 

     

     تركيب األصوات العربية 

ميكن أن تفهم من احلاسوب فإن احلاسوب ميكن أن يكون أصواتا عربية كما سبق وأن تبني أن األصوات العربية 
وذا الصدد فإن تكوين مثل هذه األصوات يف غاية األمهية نظرا ألنه وسيلة لتعليم اللغة العربية الصحيحة نطقا . صحيحة

    .وتشكيال وتداوال وهو وسيلة للعودة إىل الفصحى بدل العامية

عض الباحثني يشريون إىل أن خمارج احلروف الشائعة اليوم يف بعض البلدان العربية مثل الضاد وجتدر اإلشارة إىل أن ب
. والظاء واجليم وغريها بعيدة عن النطق العريب الصحيح كما وصفه علماء اللغة العربية يف القرنني الثاين والثالث اهلجري

 سالف عهده بل وإىل توحيد النطق الصحيح بني وقد يكون احلاسوب وسيلة هامة يف تصحيح هذا النطق وإعادته إىل
  . العرب مجيعا إذا ما أحسن استخدام ذلك

    

     أمهية الدراسات اإلحصائية للغة العربية

ال شك بأن هناك مهام كثرية جيب أن يقوم ا الباحثون العرب يف حقل اللغة العربية حنوا وصرفا وداللة وبالغة ونطقا 
العربية ويف حقل برجمة اللغة العربية من قبل أخصائيي احلاسوب ومن قبل علماء اللسانيات  من قبل املتخصصني باللغة

إن كثرة هذه املهام تفرض عليهم مجيعا أن ينتقوا . فيما يتعلق بعالقة اللغة العربية مع اللغات األخرى ترمجة ومفاهيم
ونظرا لسعة اللغة العربية وتعقد حنوها وصرفها . وقتاملهام األكثر أمهية ومن مث ينتقلوا إىل ما هو أقل أمهية مبضي ال

وبالغتها ونطقها، فإن اختيار ما هو أكثر شيوعا للبدء به مث اإلنتقال إىل ما هو أقل شيوعا جيعل املهام أيسر وأقرب إىل 
  . التطبيق العملي

صحف وحمطات فضائية ال تشكل سوى إن مما ال شك فيه أن اللغة العربية املتداولة يف احلياة اليومية من مدرسة وسوق و
لذلك فإن نقطة . نسبة قلية من جممل األلفاظ واملعاين الداللية العربية املدونة يف أمهات الكتب اخلاصة باللغة العربية

وهذا ال يتأتى إال من خالل دراسات إحصائية ملا هو . البداية جيب أن تكون من املتداول وليس من املعاجم العربية
  .  يوم تتطور شيئا فشيئا لتزداد دائرا ولتقوم بتصحيح اخلطأ مث حتسني املتداول متداول ال



إحصائية بسيطة على عدد احلروف العربية اليت قمنا ا على أحد الكتب واليت تبني عدد احلروف ) 1(يبني اجلدول 
ا ومن مث تعطي فكرة عما جيب وهي تساعد على فهم تكون الكلمة العربية رمس) من ناحية الرسم ( املكونة للمقاطع 

  . على الباحث يف حقل متييز الكتابة العربية فهمه ومن مث متييز الكلمة العربية حرفا حرفا أو مقطعا مقطعا

    

    ترابط الدراسات مع بعضها 

  . إن الدراسات اخلاصة باللغة العربية واحلوسبة مترابطة مع بعضها البعض وكل منها يعتمد على اآلخر

ودراسة الداللة من السياق ميكن أن يصحح . فاملخزون اللغوي املستعمل يف حقل ما ميكن أن يستعمل يف حقل آخر
لذلك فإن نشر األحباث وعقد . وهكذا.. كثريا من األخطاء عند متييز الكتابة العربية أو فهم كالم منطوق بسرعة 

ثني مع بعضهم البعض ، كل ذلك مما يثري املعرفة يف هذا املؤمترات وتعاون الباحثني ونشر املطبوعات وتعارف الباح
  . اال ويزيد من سرعة الوصول إىل أهداف خدمة اللغة العربية العاجلة منها واآلجلة

    

     خطر ترك األحباث عن اللغة العربية بيد غري العرب  

ت ذلك الشركات الكربى ومراكز وقد أدرك. أصبحت كثري من املتعلقة باللغة العربية واحلاسوب ذات طابع جتاري
األحباث الغربية ، لذلك فهي تقوم بأحباث ثرية متعلقة باللغة العربية وتنتج برامج تباع ملن يتعامل مع اللغة العربية على 

وهذه تنشر ثقافات وتثبت قواعد وأسس هلا ما بعدها وما يستند إليها وتوجه التعامل مع . احلاسوب أو عرب األنترنيت
وقد تشيع هلجات . وجهات ليست يف صاحل العربية ولكن هي يف أحسن أحواهلا وجهات ذات أهداف جتارية احلاسوب

  . عامية أو إحنراف عن القواعد النحوية أو احنراف يف معاين ألفاظ عربية عن معناها املعتمد يف اللغة

ئها من خالل مراكز أحباث رصينة أو جامعات لذلك فإن خدمة اللغة العربية عرب التقنيات احلديثة ال تتم إال بأيدي أبنا
  . عربية تفهم اللغة وتدافع عنها وحتمل مهومها
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