تحليل اللغة العربية بوساطة الحاسوب
د .سعد بن هادي القحطاني

مركز اللغة اإلنجليزية – معهد اإلدارة /الرياض
مم ااا ي ا ا حيا ااإ ضن محاللاااة لغة اااح اللغ ااة ضي لغاااة لل حلي ا ا بلسااااطة
ب ااد لضن يع رة ااها العدي ااد م اان اإلي ااكاليا لالعقب ااا  .ل ن اادما ي ااابإ
الحاس اال
دي ادة حإنااإ ب ا ي ا يااابإ طاارر حلهااا .ياار ضن حلي ا اللغااة
العقبااا حااي لغااا
العربيااة بلساااطة الحاساال يك ناااإ قبااا ك يارة ضك اار ماان ضي لغااة ضغاار  .لمع ا
هذه المياك م علقة بالجلان ال ي غ لف حيها العربية ن اللغاا اولرلبياة لا
س االلك
اللغ ااا ال ااي ع اامم مع ا ا البا ارامً الحاس االبية ضعا ا ل حليله ااا
لآريس ر . 2993 Slocum&Aristar
ل ي ضن محاللة قللبة اللغة العربية حي الحاسل من ضه المياك ال ي
يق رح
للذل
العربية.
المعطلحا
لةع
طرير
ع رض
 Slocum & Aristarلجل حعر اولزان العربية حع ار دقيقا ل حليلها لحر
ن ا عنياي معين لهل ما سيمكن من لةع رملز رياةية لها حي الحاسل .
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
القلا د النحلية العربية بحيث ي مكن الحاسل من علي الجم الغاطئة ند
قراء ها .لمن الجان الن ري حإن طلير م هذه البرامً ليس مس حي .
لقااد هاار محااال ك يارة للةااع بارامً آليااة ل حليا اللغااة العربيااة بحيااث
يمكنها ال عام مع المعطلحا لحر مغزلن كبير من اللغة .للكن هذه المحال
يع رةها العديد من العلائر ال ي علد حي المقاا اول للاا ال ركيا العارحي للغاة
العربياة باإلةاااحة للاا بعااض هاذه العلائاار النايائة اان ملياة ال عريا ناسااها ضي
عاادد الطاارر المس ا غدمة حااي ال عري ا ل باينهااا حيمااا بينهااا .لحيمااا ي ا ي س س ا عرض
بعض القةايا الم علقة بمحاللة حلي اللغة العربية بلساطة الحاسل .
طبيعة النحو العربي
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ما اان المعا اارلف ا
ضن النحا اال العربا ااي ينطلا اار ما اان منطلقا ااا رياةا ااية لازنيا ااة
عرحة .لييير الملللدي  . 2991للا ضن د ارساة القالانين النحلياة العربياة والقلا ادو
مبنية بيك ضساسي لا الم ح ة لالمقارنة لاإللحار .لالنحل العرباي حاي مجملاإ
مبناي لااا المقارناة لالقياااس لقااد حقاار اللاغاالي العرباي الغليا باان ضحماد لماان بعااإ
ااددا ما اان الغطا الا المهما ااة ح ااي حلي ا ا النح اال العربا ااي لغعلع ااا حيما ااا يعا اارف
بالمجمل ا البنائية لاوعل لالارلح لالقياس.
لحااي اللاقااع ضن الغلي ا باان ضحمااد لماان بعااإ لةااعلا م ار ا مغ لاااة ل حلي ا
النحل العربي ل حد لا ن ل الم ار ال ي ل يسبقه ضحد للا حليلها .لمن هاذه
لالع قة بين البناء لاللع لهذه اوغيرة يابإ
الم ار المر بة اللسطا للد
للااا حااد كبياار ن ريااة القلا ااد ال حليليااة ال ااي حاادث نهااا اللغاالي اومريكااي اليااهير
يلمسكي . 2991
للكي ي سنا لنا حلي اللغة العربية ل رميزها بلساطة الحاسل حإناإ باد
ماان الاه ا العمياار لهااذه الع قااا حااي اللغااة العربيااة بااناس القاادر الااذي ا بلساااط إ
حليا اللغااة اإلنجليزيااة ل رميزهااا .لممااا يا حيااإ ضن هااذه البرمجيااا المسا غدمة
لا عنيف دقير لقلا د اللغة اإلنجليزية.
حاليا بني
لمن ضه العقبا ال ي ع رض اس غدا قنياا الحاسال حاي حليا اللغاة
العربيااة هاال اغ ا ف بناااء الجملااة العربيااة اان اللغااا اوغاار  .لحيااث لن مع ا
ال قنيااا الحاساالبية المس ا غدمة عاامم ضع ا لمعالجااة الجملااة اإلنجليزيااة حإنهااا
قاعرة ن ال عام مع العيغ العرحية العربية بكااءة.
ليق اارح وبياااي  2993و لةااع برنااامً آلااي ي عام ا مااع العاايغ الع ارحية
الرئيس ااية لفس ااماء لاوحع ااا لالح اارلف ب ااد م اان ح االير ما ا
العربي ااة لال ااد
البا ارامً المسا ا لردة ال ااي ع اامم ضعا ا للغ ااة اإلنجليزي ااة بحي ااث يق اال م ا ا ه ااذا
البرنامً باارز العايغ ال اي اار ماع قلا اد اللغاة العربياة لحسا ل يسام باإحراز
عيغ غارجة ن قلا د اللغة.
لهن ااا بع ااض الملاع اااا ال ااي ب ااد م اان لاحره ااا ح ااي ه ااذه البا ارامً لك ااي
عام مع الغعائص النحلية اآل ية ال ي ميز بها العربية:
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 الاع ا حااي اللغااة العربيااة يساابر الاا ا لبال ااالي حااإن ر ي اماعل بإ.
العربية هل حع حا
-

الجملااة الاعليااة

نا ادما يك االن الاا ا ا ة اامي ار حإن ااإ ي عا ا بالاعا ا ليك االن ح ااي ه ااذه الحال ااة
حقة لليس كلمة مناعلة كما هل الحا حي اللغة اإلنجليزية.

 هنااا كلمااا اس ا دراكية حااي اللغااة العربيااة م ا ولكنو لوإلنو لهااي طل الجلد الاا قب الاع لبال الي حإن ر ي الجم ال ي بدض بهذه الكلما
يغ لف ن القا دة ال ي ضيير لليها آناا .كماا ضن اوحعاا العربياة اار ماع
الاا ا ماان حيااث العاادد لالجاانس بعكاس اللغااة اإلنجليزيااة لذ لن الاعا يبقااا
مجردا.
 يااد الةاامير حااي اللغااة العربيااة لااا الاا ا الااذي ساابر ذك اره حااي بدايااةالجملة حي نحل وجاء الللد الاذي رضي اإو حالهااء عالد لااو الللادو بينماا حاي
اللغة اإلنجليزية يلجد م هذه الغاعية.
 لاحر العاا ماع اوساماء حاي العربياة مان حياث الجانس لالعادد ضماا حاياإلنجليزية حالعاا مجردة.
لمن المق رحا حل لةع برامً آلية غاعة ب حلي اللغة العربية اس غدا
مااا يطلاار ليإوبالياابكا اآلليااة الععاابيةو وNeural Network Systemsو
ضحمد لآغرلن . 2993لهذه اليبكا هي ضحد ضن مة الذكاء ا عاطنا ي الاذي
حيا ااث يقا اال
يقا اال لا ااا لةا ااع ضنما اااط مس ا ا مدة ما اان ا اادد هائ ا ا ما اان الما اادغ
الحاساال بااال عرف لااا ضنماااط معينااة بعااد حليا اادد كبياار ماان الماادغ  .لقااد
نج هذه البرامً للل بيك نسبي حي ال عرف لا اونماط النحلية العربية لمن
ا ال عام ا معهااا .ليمكنهااا ضيةااا ال عاارف لااا اويااكا الم عااددة للحاارف العربااي
ل نميطها.
الحاسوب والمعجمية العربية
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يلعا الحاساال دل ار رئيسااا حااي المعجميااة الحدي ااة لغعلعااا حيمااا ي علاار
بحاا م ارحا ال طاالر ال اااريغي لمعاااني الماااردا  .حباسا غدا الحاساال يمكننااا
اان ك ا كلمااة ب ا مقاااطع ماان النعاالص ال ااي كانا س ا غد
حاا معللمااا
حيها حاي حقا زمنياة مغ لااة .ملاذا ماا مكناا مان اسا غدا هاذه ال قنياة حاي اللغاة
العربيااة حإنااإ بإمكاننااا بااع م ارحا غيياار معاااني الماااردا العربيااة باار م ارحا
حااي النطاار.
اريغيااة مغ لاااة لمعرحااة مااد ااردد ك ا ماااردة ل غيياار الااد
له ااذا س اايلحر لن ااا معللم ااا دقيق ااة اان ال غيا ا ار ال ااي ح اادث ل ااا كا ا ج ااذر
لاي قاقا إ لما للا ذل  .لبعبارة ضغر يمكننا حا سج يام للغة.
لحيماا ااا ي علا ا اار باس ا ا ا غدا الحاساا اال حا ا ااي المعجميا ا ااة العربيا ا ااة ل ا ااا لجا ا ااإ
الغعلص هنا قباا ع ارض اسا غدا هاذه البارامً بياك حا ا ذلا ضن
مع هذه البرامً ضن ج ضعا لل عاما ماع اللغاا ال ينياة لاإلنجليزياة لاا
لجااإ الغعاالص .كمااا ضن هنااا قبااا ضغاار علاار ب عام ا هااذه الب ارامً مااع
الحرف العربي لمن هذه العقبا ما ي ي:
 عدد عيغ ك ابة الحرف العربي لاغ ف ل العيغ بحسحي الكلمة ضل الكلمة لسطها آغرها .
ما ااا
ل عددها .

ملقع الحرف

ال ا ارقي لالنقا اااط ال ا ااي لةا ااع لا ااا الحرلف قا ااار عا اايغها

 بعض النقط يكلن اس غدامها اغ ياريا. -لجهة القراءة من اليمين للا اليسار

كس الحرف ال يني .

 بعض النقاط لها ل ائف مزدلجة.ا ا لن مع ا ا المع اااج اوجنبي ااة المع ااناة بالحاس اال مع ااناة حسا ا الع اايغة
المبنيااة ضي عاايغة الاع ا ضل ا س ا المجاارد للاايس بالجااذر كمااا حااي المعاااج
ضساس ااية حااي المع اااج الحدي ااة
العربيااة .ل عا اانف الس الابر لالللاح اار كماادغ
بينما عنف كذل حاي المعااج العربياة .لبماا ضن اللغاة العربياة ح الي لاا
عاايغ ع ارحية داغليااة حاادث داغ ا الكلمااة ناسااها لليس ا س الابر ضل للاحاار
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حإنا ااإ ي ح ا ا ال عام ا ا ما ااع الجا ااذر للا اايس ما ااع ك ا ا عا اايغة لا ااا حا اادة .له ا ااذه
الغع ااائص ال ااي غا ا ص به ااا العربي ااة جعا ا م اان الع ااع اسا ا قطا البا ارامً
& Slocum
اآلليااة الحدي ااة ال ااي عاامم ضع ا لل عام ا مااع اإلنجليزيااة
. 2993 Aristar
الحاسوب وبنوك المصطلحات
لقا ااد ضعا ااب الحاسا اال ةا اارلرة ملحا ااة حا ااي مليا ااة عري ا ا المعا ااطلحا
غعلعاا حيماا ي علار ببناال المعاطلحا العالمياة ملامكانيااة اإلحاادة منهاا .للاان
س طيع اللغة العربياة ملاكباة المعاطلحا العلمياة لال قنياة ماا لا ل اف قنياة
الحاسل حاي هاذا المجاا حااي كا يال ارد المئاا مان المعاطلحا العلمياة
لال قنيا ااة لالحرحيا ااة ل با ااث بنا اال المعللما ااا الدلليا ااة ا ااددا ها ااائ ما اان ضسا ااماء
المن جا الحدي ة ك يل حجازي . 2993
ليق رح الحمزلاي  2993غطلا
المجا :

رئيسة لإلحادة مان قنياة الحاسال حاي هاذا

_ لةع منهجية ملحدة لعملية لةع المعطل .
 لةع منهجية ملحدة لل رجمة. لةع ن ا محدد لل قييس.-

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

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
مبناي لاا منهجيااة ملحادة حإنااإ با يا ساايدحع ملياة عريا المعاطلحا للااا
لةع ضحة بك ير مما هل ليإ اآلن.
ليق رح بعض المه مين بعملية عري
لحر اوسس ال الية:
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المعطل ضيةا لةع ن ا لل قييس

 درجااة ياايلح المعااطل  :ضي ضن المعااطل المس ا غد حااي ضك اار ماان ي ارةمع ااادر ه اال اولل ااا با سا ا غدا ون ااإ اوك اار ي اايل ا بينم ااا المع ااطل
المس غد حي معدر ضل معدرين هل ب ي ضق ييل ا.
 مبدض ا ق عاد :بحيث يكلن المعطل قعي ار لمعب ار. مبدض الملاءمة :ضي لاؤ المعطل مع المعنا المقعلد بيك مباير. مبدض اإلن اجية :ضي ضنإ يمكن اي قار عيغ ضغر من المعطل .لالغ عااة ضن اس ا غدا الحاساال حااي حلي ا اللغااة العربيااة ضةااحا ةاارلرة
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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