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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
يطيب لي بداية أن أتوجو لمجمعكم الكريم ممثاُل في رئيسو األستاذ الفاضل 

تاحة الفرصة لي أن أتقدم بيذه الكممة ،عمى دعوتي لمحضور بغاية الشكر  وا 
المتواضعة التي أرجو من اهلل عز وجل أن يوفقني في عرضيا بالكيفية التي 

 في حقل 1987توضح ما بيا من أفكار بنيت عمى تجارب استمرت من عام 
. التطبيقات المغوية العربية عمى أجيزة الحاسوب

وقد كان لي شرف البدء في ىذا الطريق الطويل بإنتاج أول مدقق إمالئي 
  تاله عدة منتجات أخرى في المجال،عربي عمى أجيزة الحاسوب في ذلك العام

األخير   تشمل التحميل الصرفي والتدقيق النحوي والمعاجم وحتى منتجنانفسو
.  بالترجمة الفورية لمكممات والعبارات البسيطةيالمعن

وقد كان يحركني في ىذا كمو إيمان راسخ بوجوب استخدام التقنيات الحديثة 
 وتطويع ىذه التقنيات كي تتعامل مع المغة العربية بالشكل ،لخدمة لغتنا العربية

.  الذي تستحقو ىذه المغة التي أثق في أنكم جميعًا تشتركون معي في عشقيا
: ولقد اخترت عنوانًا ليذه الكممة

" المعالجة اآللية لمغة العربية بين الواقع والتحديات"
وىو اسم يعبر عما يجول بخاطري من ضرورة تكثيف الجيود المشتركة بين 
عمماء المغة والمتخصصين في كافة العموم األخرى من أجل تذليل أية مصاعب 

. تواجو تعميم االستخدام األمثل لمغة العربية في كافة مجاالت الحياة
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: وسوف أتعرض في ىذه الكممة لمنقاط اآلتية
مقدمة عن تقنيات المعالجة اآللية لمغات عمومًا والمغة العربية : أووًال 

. عمى وجو الخصوص
. الخصائص المميزة لمغة العربية:  انياًال 
حتمية تذليل المصاعب التي تواجو المعالجة اآللية لمغة :  ال اًال 

. العربية
. مثال لبعض العقبات التي تواجو المعالجة اآللية لمغة العربية: رابعاًال 

 في           أىمية تعميم االستخدام السميم لحركات التشكيل:  امساًال 
. الكتابة العربية
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مقدمــة 
في كافة مجاالت الحياة،  مع التنامي المتزايد لتطبيقات تكنولوجيا المعمومات

بحيث لم يعد ىناك مجال من المجاالت يخمو من مثل ىذه التطبيقات، ومع التزاوج 
المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت، ىذا التزاوج الذي  غير المسبوق بين تكنولوجيا

الذي أصبح بحق  (The Global Village)أدى إلى استحداث تعبير القرية العالمية 
تقف في معزل عن ىذا التطور أن ىو سمة العصر، لم يعد من الممكن ألي أمة 

ال فقد حكمت عمى نفسيا إما بالتخمف عن ركب العصر  التكنولوجي المتسارع، وا 
 أجياليا الجديدة نفسيا مضطرة إلى استخدام  وستجدأو فقدت لغتيا ومن ثم تراثيا،

ذا كان كال األمرين مرفوضًا من أي  ال لغة أخرى تبعدىا عن ثمرات الحضارة، وا 
أمة تعتز بنفسيا وبتراثيا، فإن األمة العربية تكون مسؤولة أكثر من غيرىا من 

عن الحفاظ عمى لغتيا  األمم أمام اهلل رب العالمين والحضارة البشرية جمعاء
. العربية لغة القرآن الكريم

قرآن ـاختياره وتشريفو لمغة العربية بترتيل البولقد تجمت حكمة المولى عز وجل 
 غير (Mathematical Structure) يرياضـالبناء الـبين، فـربي مـع سانـريم بلـالك

المتكرر لمغة العربية أتاح ليا القدرة عمى استيعاب العموم الحديثة والتطور غير 
محدود تبعًا لمقتضيات العصر من دون أن تفقد طابعيا المميز وال سماتيا ال

. األساسية
تقنيات المعالجة اآللية لمغات ىي البناء التحتي األساسي                وتعتبر

(Basic Infrastructure) ،الواجب توفيره، حيث يتم فوقيا بناء كافة التطبيقات األخرى 
  واستخراجياالبيانات والمعمومات وال تقف تقنيات المعالجة اآللية حاليًا عند حد إدخال

(Input / Output)بل تمتد إلى التطبيقات المغوية التخصصية من تدقيق إمالئي ،     

(Spelling Checking)  نحوي  و(Grammar Checking)صرفي   وتحميل
(Morphological Analysis)آلية  وترجمة (Machine Translation) ، 
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 عمى (Optical Character Recognition) وكذلك تقنيات التعرف الضوئي
 ، وتمييز الحديث (Hand written) واليدوية (Type Setting)الكتابات اآللية 

(Voice Recognition) وقراءة النصوص ((Text to Speechذلك من ى، وما إل 
. تقنيات أساسية

ولقد قامت عدة مؤسسات وشركات عربية رائدة بجيود كبيرة ال يمكن إغفاليا 
في مجاالت المعالجة اآللية لمغة العربية، بحيث أصبح من المتاح اآلن الحصول 

عمى العديد من التقنيات األساسية مثل التدقيق اإلمالئي والنحوي والتحميل الصرفي 
 Level 1 Machine)والمعاجم والمترجمات ذات المستوى األول  والقواميس

translators) التي تمبي احتياجات المستخدم العربي، إال أن الطريق ما زال طوياًل 
فر منيا في المغات العالمية افي اتجاه المزيد من التقنيات حتى نساير المتو

. األخرى
ويشيد العقد الحالي من القرن الحادي والعشرين تدفقًا سريعًا لمغاية لتطبيقات 
تكنولوجيا المعمومات من نظم تشغيل، وبرامج، وتطبيقات، ال يخفى ما لتطويعيا 
لمتعامل مع المغة العربية من أىمية حيوية وأثر إيجابي، وال يخفى عمى المراقب 

المحايد أن الوقت الذي يمضي بين طرح ىذه البرامج بمغتيا األصمية التي غالبًا ما 
تكون اإلنجميزية، وبين طرحيا بالمغة العربية وقت طويل لمغاية مقارنة مع 

اإلصدارات بالمغات األخرى أوربية كانت أو شرق أسيوية، وفي عصر يحسب فيو 
ما في ذلك من أثر لالزمن بكسور الثانية وليس باأليام أو األسابيع، يمكن الحدس 

. سمبي
ذا كان حجم السوق العربي الحالي يقف عقبة أمام المزيد من األبحاث  وا 

زال يقل بكثير عن حجم مثيمو ما ن حجم الطمب إالمطموبة في ىذا السبيل، حيث 
ولعل نسبة الحواسيب إلى تعداد السكان ىي أكبر دليل عمى )في الدول األخرى 

  وفى أوروبا 4:1ذلك، فبينما تبمغ ىذه النسبة في الواليات المتحدة وكندا نسبة 
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، كما أن أسموب الكتابة (200:1 تبمغ ىذه النسبة في العالم العربي حوالي 8:1

 حركات االتجاه، وأيضًا فإن غياب العربية الحالي يمثل عقبة أيضًا في نفس
التشكيل في الكتابات الحديثة، وغمبة الشكل الجمالي عمى القيمة العممية، وغير 

ذلك مما سوف نتعرض لو بالتفصيل في ورقة العمل ىذه كل ذلك يؤثر تأثيرًا سمبيًا 
. عمى ىذا المجال

وكما قام أجدادنا األوائل في العصور اإلسالمية األولى بتطوير أساليب الكتابة 
العربية حتى تتفق ومقتضيات العصر، فقاموا بإضافة حركات التشكيل، وتنقيط 

الحروف العربية، فقد أصبح من الواجب عمى جيمنا الحالي أن يستمر في تحقيق 
التناغم بين التقنيات المعموماتية الحديثة وأساليب الكتابة العربية، بحيث تحقق حاًل 

فعااًل ليس فقط لممشاكل التي قد تعترضنا اآلن، بل لما قد يستجد مستقباًل من 
. تقنيات اهلل أعمم بيا

ذا كان األوربيون في العصور الوسطى قد قاموا بتغيير أشكال الحروف  وا 
الغربية حتى تتفق مع تقنيات الطباعة التي استجدت في ذلك الحين، كما لم يجدوا 

 وما زالوا (Arabic Numerals)غضاضة في استخدام األرقام العربية  أية
يستخدمونيا حتى اآلن، فإن ذلك أدعى أن ندرس بكثير من االىتمام والجدية ما قد 
تحتاجو أساليب الكتابة العربية من تحديث، بمنظور متفتح يحافظ عمى التراث قدر 

. سعيو لتذليل العقبات
وفي ورقة العمل ىذه عرض متواضع لبعض المشاكل التي تعترض مسيرة 

دعي كاتبيا التخصص الدقيق في المجاالت يالمعالجة اآللية لمغة العربية، وال 
المغوية، أو قدرتو منفردًا عمى طرح الحمول الشافية، بل يعمن من البداية أنيا فوق 
طاقتو منفردًا، بل لنقل أنيا استعراض ليموم باحث عربي قضى سنوات طويمة من 

سالمو،   عمره في مجاالت المعالجة اآللية لمغة العربية، يعتز بمغتو وا 
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ويأمل أن يظل أبناؤه وأحفاده ومن بعدىم إلى ما شاء اهلل عمى نفس النيج، وىي 

. تكاتف سويًا والبدء في دراسة ىذه النقاطلدعوة لكافة األفراد والجيات الميتمة ل

المراحل الم تمفة ألي لغة 

 Lexiconالمفردات 

 (word list) 

 Morphologyالصرف 

 Grammar / Syntaxالنحو 

 Symantec الداللة

 Rhetoric البالغة

ال صائص المميزة لمغة العربية  

في ىذا السبيل البد أن نبدأ بالتعرف عمى الخصائص المميزة لمغة العربية وما 
، أو تغيير أشكال (RTL)أكثرىا، فال يقف الحد عند الكتابة من اليمين إلي اليسار 

، بل أن الدارس لمغة (Context Analysis)الحروف بتغيير موقعيا من الكممة 
العربية ال يستطيع أن ينكر العديد من المزايا األخرى التي ال تجتمع ألي لغة 

. أخرى
بدايًة فقوة أي لغة تكمن في قدرتيا عمى التعايش مع العصر الذي تعيشو، 
وعمى التأقمم مع مفرداتو، واستيعاب مستجداتو، كل ذلك في أسموب عممي يكفل 

 الدقة في توصيل المفاىيم بأقصى كفاءة، والمغة أي لغة ليست مجرد أسموب 
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كتابة، بل ىي نسق كامل من المفاىيم والمشارب التي تعبر عن نفسيا حديثًا 

. وكتابًة وقراءًة بل وتفكيرًا، لنقل أنيا وعاء كامل لتراث األمة
ولمغة العربية بناء رياضي فريد ال يتوافر ألي لغة أخرى، فأسموب االشتقاق 
الفريد من األفعال واألسماء بنسق رياضي دقيق يتيح ليا استيعاب أي مصطمح 
جديد والتعبير عنو بطريقة تمقائية مبسطة تقترب من العامة قبل الخاصة، بل 

 موسيقاىا الخاصة بما يتفق مع األذن العربية ىوتطويع مثل ىذا المصطمح إل
 ذلك قوانين رياضية واضحة إلضافة السوابق والمواحق إلىالسميمة، ويضاف 

(Prefixes and Suffixes)ألي كممة بما يضيف إلى معناىا وال ينتقص منو  .
ولو تأممنا فكرة تغيير الموقع اإلعرابي لمكممة في وسط الجممة تبعًا لممعنى 

المقصود، وما يعنيو ذلك من تغيير في تشكيل آخرىا أو في حروفيا، وتأثير ذلك 
. عمى وضوح معناىا، لتيقنا كم ىي قوية ىذه المغة، وكم تستحق من مجيود وعمل

دون الدخول في الكثير من التفاصيل التي ال يسمح بيا من وفي عجالة و
الوقت أحب أن أذكر بعض النقاط التي تميز المغة العربية عن غيرىا من 

... المغات
...  كإحصائيات مقارنة سريعة بين المغتين العربية واإلنجميزية:أووًال 
تراوح بين أربعمئة إلى خمسمئة ين إجمالي عدد الكممات بالمغة اإلنجميزية إف

. ألف كممة مستخدمة
أخذًا في )بينما تتعدى الكممات المستخدمة في المغة العربية عدة ماليين

 .(االعتبار الكممات المشتقة والمزيدة
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ن جذور الكممات العربية أقل بكثير من مثيالتيا إ ف نفسو في الوقت: انياًال 

اإلنجميزية، ولكنيا تخضع لجداول حاكمة يمكن من خالليا االشتقاق 
. المباشر ليذا العدد الكبير جداً 

تعامل ت يمكن حصر حوالي مئة وأربعة وأربعين جدواًل رياضيًا سميمًا : ال اًال 
. تقريبًا مع جميع األفعال العربية من دون استثناء

 تمثل تركيبات السوابق والمواحق في المغة العربية ثراء ال حد لو، ويمكن :رابعاًال 
من خالليا التعبير بالكممة نفسيا عن اإلفراد والتثنية وضمائر الفاعل 

.  الخ... والمفعول واألزمنة واالستفيام 
 يمثل البناء النحوي لمغة العربية عمقًا دالليًا ال نظير لو، حيث تقود : امساًال 

حركات اإلعراب المختمفة إلى حسم العديد من أوجو المبس حسمًا ال 
. يدع مجااًل لسوء الفيم

أم مة لبعض العقبات التي تواجو المعالجة اآللية لمغة العربية 

ال يخمو األمر من بعض نواحي القصور في أسموب الكتابة العربية الحديثة، 
 الكثير من السمبيات عند محاولة تطبيق التقنيات الحديثة في ىقصورًا قد يؤدي إل

أساليب المعالجة اآللية لمغة العربية، وفي ىذه الورقة سوف أتناول بقميل من 
 العربية، واالعتماد الكبير عمى (Vowels)التفصيل فكرة قمة حروف الحركة 

حركات التشكيل من فتح وضم وكسر التي قمما تستخدم، وتأثير ذلك السمبي عمى 
. تقنيات المعالجة اآللية

فمو قارنا المغة العربية بمغة مثل اإلنجميزية مثاًل، لوجدنا أن اإلنجميزية تحتوى 
 مقارنة بثالثة حروف (a, e,  i, o, u,  y, w)  عمى سبعة حروف متحركة أساسية

مثل  )، كما أن تركيبات حروف الحركة اإلنجميزية كثيرة جدًا (أ، و، ي)عربية 
(ea, ee, ei, ie, oa, ui مقارنة بندرة تركيب حروف الحركة      
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العربية، وىذا األمر مرده أساسًا إلى اعتماد العربية عمى حركات التشكيل، وبكل 
. أسف فإن الكتابات العربية الحديثة ال تستخدم حركات التشكيل إال فيما ندر

ينتج عن ذلك تشابو مفردات عربية كثيرة في حروفيا األساسية مع اختالف 
وقد تقرأ  (الفعل الماضي )فقد تقرأ َكَتَب  (مثل حروف ك، ت، ب )َبين في معناىا 

، وبالمثل العديد من الكممات العربية التي تكتب بالحروف نفسيا (جمع كتاب)ُكُتب 
وتتعدد طرق قراءتيا ومعانييا، ومرة أخرى عند المقارنة بالمغة اإلنجميزية فسوف 

 دون عناء أن نسبة المبس في العربية غير الُمَشكمَة تزيد أضعافًا  مننكتشف
مضاعفة عنيا في اإلنجميزية، عممًا بأن المبس يتضاءل جدًا في حالة التشكيل 

. بحيث يكاد ينعدم
ىل ىي " كتب المدرسين"وكمثال عممي لنفترض مدققًا نحويًا يفحص عبارة 

خطأ أم صواب، بالتأكيد سوف يأخذ في االعتبار حالة الفعل والفاعل وىي خطأ، 
              وحالة المضاف والمضاف إليو وىي صواب، ولممترجم اآللي أىي

"Teachers' books  " أو" Teachers wrote"  ؟، ناىيك عن برنامج قراءة النصوص
(Text to speech) .

حتمية تذليل المصاعب التي تواجو المعالجة اآللية لمغة العربية 
تمتد تطبيقات البرمجيات امتدادًا ال يحده سوى الخيال البشري، فمن أول 

األلعاب التي تخاطب الصغار، وحتى أعقد النظم العممية والصناعية، يوجد ىناك 
طيف ىائل من التطبيقات التي لم تدع مجااًل من مجاالت الحياة إال دخمتو، ومع 

تنوع ىذه التطبيقات لم يقتصر أسموب إدخال واسترجاع البيانات عمى لوحة 
يانات ـاشة البـلى شـ، وال ع (Traditional Keyboard)النمطية المفاتيح

(Monitor/Terminal) والتقارير الورقية (Reports / Hard copies)  بل تعدتيا إلى ،
 Optical)مكتوبة ـلى النصوص الـوئي عـعرف ضـن تـديثة مـقنيات الحـالت

Character Recognition)شرية ــوات البــمييز األصـ وت(Voice recognition) ،
  (Text to speech). مات مسموعة   ـيانات عمى ىيئة كلـواستعراض الب
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ويومًا بعد يوم يزداد انتشار مثل ىذه التطبيقات في كافة المحافل نظرًا لممزايا 
الشديدة التي توفرىا لمستخدمييا، فمن السيل عمى سبيل المثال تخيل الوقت 

والمجيود الذي توفره تقنية التعرف الضوئي مثاًل في حالة الرغبة في تغذية نظام 
معمومات ما بمئات الصفحات من المدخالت النصية، أو مدى اليسر الناتج عن 
تطبيق نظام حسابات مصرفي يتيح لمعمالء التعرف عمى أرصدة حساباتيم من 

خالل االتصال الياتفي، أو األفاق الرحبة التي يتيحيا نظام ترجمة فورية لألحاديث 
اليومية، كل ىذه التطبيقات يبنى أساسًا عمى تقنيات المعالجة اآللية لمغات 

. المعنية
إذًا فميس أمامنا كعرب إال أن نتوكل عمى اهلل ونمضي قدمًا في مجال البحث 

ذا تقاعسنا تزداد  فسوف لمحظة، والتطوير لتقديم تقنيات معالجة آلية لمغة العربية، وا 
الفجوة التكنولوجية بيننا وبين اآلخرين بما ينعكس سمبيًا عمى حاضرنا وحاضر 

. األجيال التي تأتي من بعدنا
ومن عمى ىذا المنبر منبر مجمع المغة العربية األردني وما يمثمو من حصن 
من حصون المغة العربية فإنني أتوجو بدعوة أرجو أن توافقوني عمييا إنني أدعو 

: إلى
ضرورة تكثيف الجيود المبذولة في مجاالت األبحاث والتطوير   -1

لتقنيات المعموماتية من خالل تفعيل آليات التعاون بين عمماء المغة 
وكافة المتخصصين في مجاالت المعموماتية من أجل تطويع ىذه 

. التقنيات لمتعامل الكفؤ والفعال مع المغة العربية
ضرورة التوصية باستخدام حركات التشكيل العربية في كافة   -2

الكتابات، ودراسة ذلك دراسة وافية تعظم االستفادة منو، وأن يتم 
اعتماد ىذه التوصية من جميع التجمعات المعنية بالمغة العربية، 

والبدء في نشرىا والدعوة ليا بحيث يتم تطبيقيا في المراحل الدراسية 
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المختمفة ووسائل اإلعالم المرئي والمقروء، تمييدًا لتعميم ذلك في 
 .مختمف االستخدامات
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