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 تحليل اللغة العربية بوساطة الحاسوب 
 د. سعد بن هادي القحطاني

 معهد اإلدارة/ الرياض –مركز اللغة اإلنجليزية 

ممااااا   ياااا  حيااااإ ضن محاللااااة لغةاااااح اللغااااة  ضي لغااااة  لل حلياااا  بلساااااطة  
الحاسااال    باااد لضن يع رةاااها العدياااد مااان اإلياااكاليا  لالعقباااا . ل نااادما   ياااابإ 

دة حإنااإ باا  ياا    يااابإ طاارر حلهااا.  ياار ضن  حلياا  اللغااة العقبااا  حااي لغااا   دياا
العربيااة بلساااطة الحاساال  يك ناااإ  قبااا  ك ياارة  ضك اار ماان ضي لغااة ضغاار . لمع اا  
هذه المياك  م علقة بالجلان  ال ي  غ لف حيها العربية  ن اللغاا  اولرلبياة   لا  

 ساااللك        اللغاااا  ال اااي عااامم  مع ااا  البااارامً الحاسااالبية ضعااا   ل حليلهاااا    
   .Slocum&Aristar  2993لآريس ر 
ل  ي  ضن محاللة قللبة اللغة العربية حي الحاسل  من ضه  المياك  ال ي  

 ع رض طرير لةع المعطلحا  العربية. للذل  يق رح                        
 Slocum & Aristar لجل  حعر اولزان العربية حعرا  دقيقا  ل حليلها لحر  

   عنياي معين  لهل ما سيمكن من لةع رملز رياةية لها حي الحاسل . ن ا
ليج  ضن يكلن هذا ال عنيف من اليمللية بحيث يس ل   الارلر بين الكلما  
النا جة  ن اغ  ف ال يكي .    ي   بعد ذل   طلير برامً آلية يمكنها اس يعا  

  الجم  الغاطئة  ند القلا د النحلية العربية  بحيث ي مكن الحاسل  من  علي
 قراء ها. لمن الجان  الن ري  حإن  طلير م   هذه البرامً ليس مس حي  .

لقااد  هاار  محااال   ك ياارة للةااع باارامً آليااة ل حلياا  اللغااة العربيااة بحيااث   
يمكنها ال عام  مع المعطلحا  لحر مغزلن كبير من اللغة. للكن هذه المحال   

ي  علد حي المقاا  اول  للاا ال ركيا  العارحي للغاة يع رةها العديد من العلائر ال 
العربياة  باإلةاااحة للاا بعااض هاذه العلائاار النايائة  اان  ملياة ال عرياا  ناسااها  ضي 
 عاادد الطاارر المساا غدمة حااي ال عرياا  ل باينهااا حيمااا بينهااا. لحيمااا ياا  ي س ساا عرض 

 بعض القةايا الم علقة بمحاللة  حلي  اللغة العربية بلساطة الحاسل .
 طبيعة النحو العربي  
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ماااان المعاااارلف ضنا النحاااال العربااااي ينطلاااار ماااان منطلقااااا  رياةااااية  لازنيااااة  
 . للا ضن دراساة القالانين النحلياة العربياة والقلا ادو 2991عرحة. لييير الملللدي 

مبنية بيك  ضساسي  لا الم ح ة  لالمقارنة لاإللحار. لالنحل العرباي حاي مجملاإ 
لقياااس  لقااد حقاار اللاغاالي العرباي الغلياا  باان ضحماد لماان  بعااإ مبناي   لااا المقارناة لا

 ااااددا  ماااان الغطاااالا  المهمااااة حااااي  حلياااا  النحاااال العربااااي  لغعلعااااا  حيمااااا يعاااارف 
 بالمجمل ا  البنائية  لاوعل  لالارلح لالقياس.

لحااي اللاقااع ضن الغلياا  باان ضحمااد لماان  بعااإ لةااعلا مرا اا  مغ لاااة ل حلياا   
ن  ل  المرا   ال ي ل  يسبقه  ضحد للا  حليلها. لمن هاذه النحل العربي  ل حد لا  

المرا   المر بة اللسطا للد     لالع قة بين البناء لاللع   لهذه اوغيرة  يابإ 
للااا حااد كبياار ن ريااة القلا ااد ال حليليااة ال ااي  حاادث  نهااا اللغاالي اومريكااي اليااهير 

  .2991 يلمسكي 
ة ل رميزها بلساطة الحاسل  حإناإ   باد للكي ي سنا لنا  حلي  اللغة العربي 

ماان الاهاا  العمياار لهااذه الع قااا  حااي اللغااة العربيااة بااناس القاادر الااذي  اا  بلساااط إ 
 حلياا  اللغااة اإلنجليزيااة ل رميزهااا. لممااا   ياا  حيااإ ضن هااذه البرمجيااا  المساا غدمة 

 حاليا  بني   لا  عنيف دقير لقلا د اللغة اإلنجليزية.
ل ي  ع رض اس غدا   قنياا  الحاسال  حاي  حليا  اللغاة لمن ضه  العقبا  ا 

العربياااة هااال اغااا  ف بنااااء الجملاااة العربياااة  ااان اللغاااا  اوغااار . لحياااث لن مع ااا  
ال قنياااا  الحاسااالبية المسااا غدمة عااامم  ضعااا   لمعالجاااة الجملاااة اإلنجليزياااة  حإنهاااا 

     قاعرة  ن ال عام  مع العيغ العرحية العربية بكااءة.
 و لةاااع برناااامً آلاااي ي عامااا  ماااع العااايغ العااارحية 2993ي ليق ااارح وبياااا 

العربياااة  لالاااد    الرئيساااية لفساااماء لاوحعاااا  لالحااارلف باااد   مااان  حااالير  مااا  
الباااارامً المساااا لردة ال ااااي عاااامم  ضعاااا   للغااااة اإلنجليزيااااة  بحيااااث يقاااال  م اااا  هااااذا 

باإحراز  البرنامً باارز العايغ ال اي   اار ماع قلا اد اللغاة العربياة لحسا   ل  يسام 
 عيغ غارجة  ن قلا د اللغة.

لهناااا  بعاااض الملاعااااا  ال اااي   باااد مااان  لاحرهاااا حاااي هاااذه البااارامً لكاااي  
   عام  مع الغعائص النحلية اآل ية ال ي   ميز بها العربية:
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الاعاا  حااي اللغااة العربيااة يساابر الاا اا  لبال ااالي حااإن  ر ياا  الجملااة الاعليااة  -
 العربية هل حع   حا    ماعل  بإ.

دما يكااالن الاا ااا  ةاااميرا  حإناااإ ي عااا  بالاعااا  ليكااالن حاااي هاااذه الحالاااة  نااا -
  حقة  لليس كلمة مناعلة كما هل الحا  حي اللغة اإلنجليزية.

هناااا  كلماااا  اسااا دراكية حاااي اللغاااة العربياااة م ااا ولكنو لوإلنو لهاااي   طلااا   -
لجلد الاا   قب  الاع   لبال الي حإن  ر ي  الجم  ال ي  بدض بهذه الكلما  

لف  ن القا دة ال ي ضيير لليها آناا. كماا ضن اوحعاا  العربياة   اار ماع يغ 
الاا ا  ماان حيااث العاادد لالجاانس بعكاس اللغااة اإلنجليزيااة لذ لن الاعاا  يبقااا 

 مجردا .

يااد  الةااامير حااي اللغاااة العربيااة  لاااا الاا اا   الاااذي ساابر ذكاااره حااي بداياااة  -
و الللادو  بينماا حاي الجملة حي نحل وجاء الللد الاذي رضي اإو حالهااء  عالد  لاا

 اللغة اإلنجليزية   يلجد م   هذه الغاعية.

  لاحر العاا  ماع اوساماء حاي العربياة مان حياث الجانس لالعادد  ضماا حاي  -
 اإلنجليزية حالعاا  مجردة.

لمن المق رحا  حل  لةع برامً آلية غاعة ب حلي  اللغة العربية اس غدا  
و Neural Network Systemsوماااا يطلااار  ليإوباليااابكا  اآللياااة الععااابيةو 

  . لهذه اليبكا  هي ضحد ضن مة الذكاء ا عاطنا ي الاذي 2993 ضحمد لآغرلن
يقاااال   لااااا لةااااع ضنماااااط مساااا مدة ماااان  اااادد هائاااا  ماااان الماااادغ    حيااااث يقاااال  
الحاساال  بااال عرف  لااا ضنماااط معينااة بعااد  حلياا   اادد كبياار ماان الماادغ  . لقااد 

ل عرف  لا اونماط النحلية العربية  لمن  نج  هذه البرامً للل بيك  نسبي حي ا
 اا  ال عاماا  معهااا. ليمكنهااا ضيةااا  ال عاارف  لااا اويااكا  الم عااددة للحاارف العربااي 

 ل نميطها.
 

 الحاسوب والمعجمية العربية
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يلعاا  الحاساال  دلرا  رئيسااا  حااي المعجميااة الحدي ااة  لغعلعااا  حيمااا ي علاار  
 . حباساا غدا  الحاساال  يمكننااا بحااا  مراحاا  ال طاالر ال اااريغي لمعاااني الماااردا

حااا  معللمااا   اان كاا  كلمااة  باا  مقاااطع ماان النعاالص ال ااي كاناا   ساا غد  
ذا ماا  مكناا مان اسا غدا  هاذه ال قنياة حاي اللغاة  حيها حاي حقا  زمنياة مغ لااة. لام
العربيااة  حإنااإ بإمكاننااا   بااع مراحاا   غيياار معاااني الماااردا  العربيااة  باار مراحاا  

مااد   ااردد كاا  ماااردة  ل غيياار الااد    حااي النطاار.  اريغيااة مغ لاااة  لمعرحااة 
لهاااذا سااايلحر لناااا معللماااا  دقيقاااة  ااان ال غيااارا  ال اااي  حااادث  لاااا كااا  جاااذر 

 لاي قاقا إ  لما للا ذل . لبعبارة ضغر  يمكننا حا  سج  يام  للغة.
لحيمااااااا ي علاااااار باساااااا غدا  الحاساااااال  حااااااي المعجميااااااة العربيااااااة  لااااااا لجااااااإ  

 غدا  هاذه البارامً بياك  حا ا   ذلا  ضن الغعلص  هنا   قباا   ع ارض اسا
مع   هذه البرامً ضن ج  ضعا   لل عاما  ماع اللغاا  ال  ينياة لاإلنجليزياة  لاا 
لجااإ الغعاالص. كمااا ضن هنااا   قبااا  ضغاار    علاار ب عاماا  هااذه الباارامً مااع 

 الحرف العربي  لمن هذه العقبا  ما ي  ي:
بحس  ملقع الحرف   عدد عيغ ك ابة الحرف العربي لاغ  ف  ل  العيغ -

 حي الكلمة  ضل  الكلمة  لسطها  آغرها .
  ماااااا  ال ااااارقي   لالنقااااااط ال اااااي  لةاااااع  لاااااا الحرلف  قاااااار  عااااايغها   -

 ل عددها . 

 بعض النقط يكلن اس غدامها اغ ياريا . -

 لجهة القراءة من اليمين للا اليسار   كس الحرف ال  يني . -

 بعض النقاط لها ل ائف مزدلجة. -

المعااااج  اوجنبياااة المعاااناة بالحاسااال  معاااناة حسااا  العااايغة  ااا  لن مع ااا  
المبنيااة  ضي عاايغة الاعاا   ضل ا ساا  المجاارد  للاايس بالجااذر كمااا حااي المعاااج  
العربياااة. ل عاااناف السااالابر لالللاحااار كمااادغ   ضساساااية حاااي المعااااج  الحدي اااة 
ا بينما    عنف كذل  حاي المعااج  العربياة. لبماا ضن اللغاة العربياة  ح الي  لا

عاايغ عاارحية داغليااة   حاادث داغاا  الكلمااة ناسااها  لليساا  ساالابر ضل للاحاار  
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حإناااااإ ي حااااا   ال عامااااا  ماااااع الجاااااذر للااااايس ماااااع كااااا  عااااايغة  لاااااا حااااادة. لهاااااذه 
الغعاااائص ال اااي  غااا ص بهاااا العربياااة  جعااا  مااان العاااع  اسااا قطا  البااارامً 

 & Slocumاآلليااة الحدي ااة ال ااي عاامم  ضعاا   لل عاماا  مااع اإلنجليزيااة   

Aristar 2993.   
 الحاسوب وبنوك المصطلحات

لقااااد ضعااااب  الحاساااال  ةاااارلرة ملحااااة حااااي  مليااااة  عرياااا  المعااااطلحا    
مكانيااة اإلحاادة منهاا. للاان  غعلعاا  حيماا ي علار ببناال  المعاطلحا  العالمياة لام
 س طيع اللغة العربياة ملاكباة المعاطلحا  العلمياة لال قنياة ماا لا   ل اف  قنياة 

كا  يال   ارد المئاا  مان المعاطلحا  العلمياة الحاسل  حاي هاذا المجاا   حااي 
لال قنيااااة لالحرحيااااة  ل بااااث بناااال  المعللمااااا  الدلليااااة  ااااددا  هااااائ   ماااان ضسااااماء 

   .2993المن جا  الحدي ة ك  يل   حجازي 
   غطلا  رئيسة لإلحادة مان  قنياة الحاسال  حاي هاذا 2993ليق رح الحمزلاي 

 المجا :
 طل ._ لةع منهجية ملحدة لعملية لةع المع

 لةع منهجية ملحدة لل رجمة. -
 لةع ن ا  محدد لل قييس. -

  .1  ص.2993لةع ن ا  آلي لمعالجة المعطلحا .   -

لن ا  ال قييس هذا مان يا نإ القةااء  لاا ا زدلاجياة حاي لةاع المعاطلحا  
ال ي  غ لف من قطر للا آغر حي الدل  العربياة  حعنادما يكالن هناا  ن اا  ملحاد 

  حإنااإ با  يا  ساايدحع  ملياة  عرياا  المعاطلحا  للااا مبناي  لاا منهجيااة ملحادة
 لةع ضحة  بك ير مما هل  ليإ اآلن.

ليق رح بعض المه مين بعملية  عري  المعطل  ضيةا  لةع ن ا  لل قييس 
 لحر اوسس ال الية:
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درجااة ياايلح المعااطل : ضي ضن المعااطل  المساا غد  حااي ضك اار ماان  ياارة  -
ك اااار ياااايل ا   بينمااااا المعااااطل  معااااادر هاااال اوللااااا با ساااا غدا   ونااااإ او

 المس غد  حي معدر ضل معدرين هل ب  ي  ضق  ييل ا .
 مبدض ا ق عاد: بحيث يكلن المعطل  قعيرا  لمعبرا . -

 مبدض الملاءمة: ضي  لاؤ  المعطل  مع المعنا المقعلد بيك  مباير. -

 مبدض اإلن اجية: ضي ضنإ يمكن اي قار عيغ ضغر  من المعطل . -

 غدا  الحاساال  حااي  حلياا  اللغااة العربيااة ضةااحا ةاارلرة لالغ عااة ضن اساا
ملحة   بد من حيد ك  الطاقا  إلن اج برامً حاسلبية قاادرة  لاا  حليا  الجملاة 
العربية ل رميزها  لكي     اإلحادة من غدما  بنال  المعللماا  اآللياة المن يارة حاي 

 العال    لمن    نق  المعطلحا  اوجنبية للا العربية آليا .
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