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الملخص :
فرض عصر التكنولوجيا واالنفجار التقني والمعرفيي نفهيع عنينيا حثيا ليم لنمعرفي
أن نواحثع بل تم عنينا توظيفع لما فيع مم فائدة عظيم لذلك أصيث ميم الويرورن أن
نهايره ونتعايش معيع ولعيل ميم أايم المتياراد التدريثيي المعاصيرة متيارة توظيي
الحاسوب لمصنح التجديد والتغير ويوجد الكلير ميم متلنثياد الحاسيوب التيي تفييد فيي
عمنيي تعنيييم وتعنييم النغي العربيي فالحاسييوب اييو الييذن يقييد اييذه ال دمي بعييد أن تمي
ذاحرتع الصناعي وحل اذا بفول النهانياد الحاسيوبي التيي تتيدل ليا معالجي النغي
معالج آلي فأدخنوا العربي لا الحاسيوب واعتثير التيد يل النغيون ل خلياغ النغويي
وا ييد مييم مجيياالد تلثيييل العييغة ا لييي لنغ ي ومييم اييذه االنلغ ي المعرفي ي نليير
اإلشيييكاآل ا تيييي  :ميييا مفتيييو النهيييانياد الحاسيييوبي وميييااي أايييم تلثيقاتتيييا وحيييي
نهتلمراا في معالج األخلاغ النغوي ؟
Abstract :
To impose the are of technologie and the technical
explosion and knowledge as researchers of knowledge became
necessary to communicate and live with it it is one of the most
important contemporqry training skills computerization skills in
the interst of renewal and change there are a lot of computer
requirements that benefit in the process of teaching and learing
Arabic it is the computer that provides this service after filling
industrial memory all thanks to computer linguistics which aims
to address the language processing mechanism enter Arabic into
the computer on of the areas of the application of automatic
therapy this dream of knowledge we propose the following :the
concept of tomputer linguistics and what are the most important
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? applications how do we invest it in addressing linguistic errors
مقدمة :
ن أامي تد يل األخلاغ النغوي لننص المكتيوب ال ت فيا عنيا أ يد بحييأ أن أوآل
ما يشغل باآل المرغ أثناغ الكتاب أيّما حانت النّغي المهيتعنم ايو خنيو الينص المكتيوب
مييم األخليياغ النغوي ي ولتهييتيل اييذا العمييل يهييتعيم الكاتييب بالحاسييوب والثرمجييياد
المت صص ي إلظتييار األخليياغ وا تييرا الحنييوآل الثدين ي وذلييك باالعتميياد عنييا الييذحاغ
االصلناعي التي يعد أ د أام فروع النهانياد الحاسوبي
 -1اللسانيات الحاسوبية:
النهانياد الحاسيوبي أو ميا يهيما باإلنكنيزيي ) )COmputational languistics
اي عنم يعنا باست دا الحاسوب وتلثيل منااج العنو المعتمدة عنييع فيي دراسي النغي
وال سيما في الترجم ا لي وتميز الكيغ واليذحاغ االصيلناعي أن العمنيياد التيي تقيو
بتا ا ل بعد تنقينتيا المعنومياد فيي قيل معييم "  1وميا يغ يع عنيا ايذا التعريي أنيع :
جاغ في شكل مرحب يتعنل الجزغ األوآل بالنغ أما اللاني فيتصل بما او اسوبي
وأضييحت النهييانياد الحاسييوبي ذلييك اإلنييار التقنييي الييذن تنصييتر داخنييع تجنييياد
النغ اللثيعي وتمظتراتتا في تفاعل يحاوآل ربط األخييرة (أن النغي بالحاسيوب وأنظمتيع
وأنتا الفرع الذن يثحيأ فيي م تني نيري وحيفيياد االسيتفادة ميم يدراد الحاسيوب فيي
تحنيييل النغ ي ومعالجتتييا وتعنيمتييا وتعنمتييا) يييأ أن الحاسييوب يقييو بتحويييل النصييو
والمعنوماد النغوي لا لغتع الر مي وتحنينتيا وفيي ايذا العنيم نجيد النهيانياد تشيار فيي
المهاعدة عنا فتم ذلك بتقديمتا نظرياد تفيد في حيفي بناغ النغ واستعمالتا.
وغايي ايذا الفيرع "أن يجعيل الحاسيوب يهيتقثل النغي وينتجتيا حميا اإلنهيان ويحياوآل فتيم
نثيعي عمييل العقييل اإلنهيياني عنييدما نقييدوا بالعمنييياد النغويي نتاجييا واسييتقثاال" 02بحيييأ
يحاوآل أال االختصا أن يقدموا لنحاسيوب مقاربياد لغويي تيا يرفية درجي محاحاتيع
لنغ اللثيعي .
وت تص النهانياد الحاسوبي في دراس النغاد ومعالجتتا بشكل تلثيقي ل نيل بيرامج
وأنظمي معنوماتيي ذحيي يتحييدد دوراييا فييي مهيياعدة مهييت د الحاسييوب عنييا ييل بعي
األمور المتعنق بالنغ وبالمعنوماد الر مي بشيكل عيا " 03وظياارا ظتيورا جنييا أن ايذا
العنييم اييو" فييرع بينييي ينتهييب نصييفع لييا النهييانياد وموضييوعتا النغ ي ونصييفع ا خيير
اسوبي وموضوعع ترجمتع النغ لا رموز رياضي يفتمتا الحاسوب ويعالجتا"04
ولعل يم نهتقرئ مليل ايذه التعياري يتيثم أن النهيانياد الحاسيوبي ايي العنيم اليذن
يثحأ في النغ الثشري حأداة نثيعي لمعالجتتا في الحاسوب وغاي اذا العنم نفعيي يرييد
تحقيقيتييا مييم خييغآل اسييت دا تلثيقيياد الحاسييوب والنهييانياد الحاسييوبي اييي االسييتعماآل
الد يل لنحاسوب إلجراغ بع العمنياد الرياضي تشثع المنلل الرياضي.
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وتتيييأل مثيييادئ النهيييانياد الحاسيييوبي العامييي بمهيييتوياتتا التحنينيييي حافييي  :الصيييوتي
والصيييرفي والنحويييي والدالليييي وميييم عنيييم الحهييياباد االلكترونيييي وميييم عنيييم اليييذحاغ
االصلناعي وعنم المنلل ثم عنم الرياضياد ن حل اذه الفيروع تتناسيب وتتيأل لتشيكل
مثادئ عنم النهانياد ا لي" 05يمكم القوآل :أن عنم النهانياد الحاسوبي عنم د ييل يحتياة
لييا تأصيييل مييم خثييراغ مييم حييغ اللييرفيم جانييب مييم أاييل النغ ي وجانييب آخيير مييم أاييل
اختصاصي الحوسث
وتجيييدر اإلشيييارة ليييا أن النهيييانياد الحاسيييوبي " جيييزغ ميييم اليييذحاغ االصيييلناعي
( )Artificial Intelligenceواختصاره  AIواو مصلن يلنل عنيا عنيم ميم أ يد
عنو الحاسب ويتدل لا أن يقو الحاسب بمحاحاة عمنياد الذحاغ التي تتم داخل العقيل
الثشييرن بحيييأ تصييث لييد الحاسييب المقييدرة عنييا ييل المشييكغد وات يياذ القييرراد
بأسنوب منلقي ومرتب وبنفس نريق تفكير العقل الثشيرن "  6واليذن يمكيم بواسيلتع
خنل وتصميم برامج الحاسثاد " والتي تحاحي أسينوب اليذحاغ اإلنهياني لكيي ييتمكم ميم
أداغ بع المتا بدال مم اإلنهان والتي تتلنب التفكير والتفتم والهيمة واليتكنم والحرحي
بأسينوب منلقييي وميينظم"  7وعنييع يمكييم أن نتصييور اليذحاغ االصييلناعي عمنيي ذانيي
بامتييياز وذلييك مييم خييغآل تصييميمع الد ذحيي تحيياحي القييدراد الذاني ي الثشييري وأنمييان
عمنتا.
و د أشار العالم جون مكارثي لتيذا المصيلن (اليذحاغ االصيلناعي) وصياغع سين
 1556بأنع "عنم اندس صنة ا الد الذحي "  08وايذا بعنيي بأنيع ميم األنظمي ال ثييرة
التي تم احتشافتا لا د ا ن.
ومعظم المعارل والعنو تهاعد عنيا وضية الرحيائز األساسيي لعنيم اليذحاغ االصيلناعي
منتا عنا سثيل الملاآل عنم النهانياد عنم الحاسثاد وعنم المنلل عنم النفس.
ومييم بيييم تلثيق ياد الييذحاغ االصييلناعي نجييد أنييع لقييي نجا ييا حثييير فييي مجيياآل عنييو
اللب يأ أصث ادرا عنا التعيرل بنيوع الميرض وا تيرا الحنيوآل والتلثيقياد منتيا
Natural
عديييييييييييدة ومييييييييييم أبرزاييييييييييا "معالجيييييييييي النغيييييييييياد اللثيعييييييييييي (
 )langugesunderstandingأن النغيياد التييي يهييت دمتا فييي ثاتنييا اليوميي مكتوبي أو
منلو أو موغون سردا أو وارا بكيل ميا يكتنفتيا ميم ليثس أو نقيص وأخلياغ لغويي
و شاراد لا ميا سيثل ذحيره و يذل ميا يمكيم اسيتنثانع بدااي أو عنيا ضيوغ الهيياي أو
اعتمييادا عنييا افتييراض عنييا المتهييمة مييم وا يية ال يييراد والمعييارل المكتهييث " 05اييذا
عنا اعتثيار أن اليذحاغ االصيلناعي يد تحوليت متمتيع ميم معالجي الثيانياد ليا معالجي
المعارل وأضحا ثروة جديدة ت د النغ وحل المعارل العنيم .
ويظتيير الثحييأ فييي النهييانياد الحاسييوبي أنتييا تشييتمل عنييا جييانثيم ايياميم امييا :الجانييب
النظرن والجانب التلثيقي.
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 -2جوانب الدراسة اللسانية الحاسوبية:
أ_ الجانب النظري :واو الجانب الذن يعني "بتناوآل النظرياد الصوري لنمعرف النغويي
10
التي يحتاة ليتا اإلنهان لتوليد النغ وفتمتا"
يتجنييا اييذا الجانييب فييي الثحييأ عييم ييدراد العقييل الثشييرن فييي توليييد المعرفي النغويي ثييم
محاول صياغ اذه القدراد بصورة رمزي منلقي .
ب_ الجانببب التطبيقبب  :واييو الجانييب الييذن يعنييي" بالنيياتج العنمييي لنمذجيي االسييتعماآل
اإلنهاني لنغ واو يتدل لا نتاة برامج ذاد معرف بالنغ اإلنهاني وايذه الثيرامج مميا
تشتد الحاج ليتا مم أجل تحهيم التفاعيل بييم اإلنهيان وا لي ذ ن العقثي األساسيي فيي
نريل اذا التفاعل بيم اإلنهان والحاسوب نما اي عقث التواصيل و واسييب ايذه األييا
ال تفتيييم لغتنيييا أميييا لغييياد الحاسيييوب فيصيييعب تعنمتيييا حميييا أنتيييا ال تليييابل بنيييي التفكيييير
اإلنهييياني" 11حميييا يتجنيييا اإلنيييار التلثيقيييي العمييييل " الثحيييأ فيييي عمنيييياد الرياضييي
ال وارزمي ي ( )Algorithmوالتييي اييي عثييارة عييم مجموع ي مييم القواعييد المنظم ي ف يي
نريق معين تنلنيل ميم القواعيد الثهييل ليا القواعيد المعقيدة ثيم ليا القواعيد التيي ايي
أحلر تعقيدا" 12حما يهميتا بعوتم " الحاسثي أو نظا العدد واي الزم لحل مشكن ميا"
 13وتملييل ال وارزمييياد فييي الجانييب التلثيقييي لنهييانياد الحاسييوبي اييي األسييا فييي
األنظم الحاسوبي وذليك ألنتيا تهيعا ليا يجياد نيوآل مغئمي لنمعنوماتيي لتكيون يادرة
عنا محاحاة اإلنهان في استعماآل النغ .
ال أ د يهتلية أن ينكير الجانيب التلثيقيي فيي ميياديم الثحيأ العنميي ألنيع معييم عنيا
الوصييوآل لييا نتييائج يم ي حييذلك نهييتلية أن نثنييي ذلييك عنييا النهييانياد الحاسييوبي وتعييد
الجانب التلثيقيي أايم مجياآل فيتيا ألنيع يهيتلمر ميا تحقيل فيي الجانيب النظيرن ويملنيع فيي
الحاسوب ليكون ادرا عنا محاحاة اإلنهان في استعماآل النغ واذا ميا سينحاوآل اختثياره
معالج األخلاغ النغوي آليا
 -3مفهوم الخطأ اللغوي :
عد " فتد خنيل زايد" ال لأ بأنع عنا اختغل تهمياتع فتو يمليل " اميا لغوييا فيي
ياتنا التعنيميي والعامي فقيد يهيتون فييع الويعفاغ ميم تغمييذ الميدار والمتقيدمون فيي
14
التحصيل منتم"
واييذا يعنييي أن ال لييأ يشييكل يياجزا لغويييا فييي التفريييل بيييم مييا اييو أجييدر فييي التحصيييل
العنمي وما او ضعي يحتاة لا الممارس والتعنيم
 - 4الخطأ اللغوي ف الدرس اللسان الحديث:
لقد تنثع الثا لون النهانيون لا مشكن األخلاغ النغوي وأدرحوا بأن األخلياغ
التي يرتكثتا المتعنم يجب الو ول عنيتيا وتحنينتيا بغيي الوصيوآل ليا العيغة المناسيب
لتا ومم انا ظترد مجموع مم الدراساد تتتم لذلك
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ونظرا لما امتازد بع النهيانياد ميم تحقييل أميور يجابيي عنيا مهيتو العدييد
مم المجاالد وخاص ما نجده في منااجتا التي تتتم بالجانب التعنيمي.
وأما اذا الوضة نجد النهانياد مم بيم ااتماماد العنماغ والنغويون وذلك ميم
أجييل التوصييل لييا ييل المشييكغد التييي تواجييع النغي ومييم أامتييا (ال لييأ النغييون) دون
تجاال بأن النهانياد تهتفيد مم خثراد الحاسوب وتقنياتع المنظيورة وبالتيالي فيان النغي
العربي ي عنيتييا مهييايرة التلييور العنمييي بحيييأ أصييث مييم المعييرول أن الحاسييوب يقييد
خدماد جنين لنثا ليم وال يا تر نهتلية أن تهتلمر النهانياد الحاسوبي في تصيحي
وتصويب األخلاغ النغوي بمهاعدة الحاسوب وال انا برامج اسوبي يمكننا االعتمياد
عنيتا.
و د ا تر نا برنامج الوورد حثرنيامج اسيوبي أوليي لتصيحي األخلياغ اإلمغئيي
وأخييذنا عيني حلريقي الختثييار الحاسييوبي فقمنييا بتعمييد ال لييأ فييي الكنميياد الصييحيح
ونحنل ن وجدد ا تماالد صحيح لن لأ
الخطأ
النص
مقترحات التصحيح
اكتشاف الخطأ
المتعمد
األصل
بنذ -
سلر عنا ال لأ
بنذ
بذآل
عنماغ – عغماغ – عغما
سلر عنا ال لأ
عغماغ
عنماغ
ألغ – النغ – الغ -والنغ – الغن
سلر عنا ال لأ
الغ
النغ
في – وفيي – فيني – فنثي
سلر عنا ال لأ
فيي
في
القرون – القرويون
القروون سلر عنا ال لأ
القرون
اللنأ – اللغث – اللالل – اللنل
سلر عنا ال لأ
اللنل
اللغث
األولا
األوولا سلر عنا ال لأ
األولا
جتودا – يتودا
سلر عنا ال لأ
جيتودا
جتودا
حثيرة – حثير – حثيتر – حثيرتي
سلر عنا ال لأ
حثيرد
حثيرة
لمكافح – لمكاف – لمكافحاد
لمكافحت سلر عنا ال لأ
لمكافح
ظترة – ظترد –ظتر – ظاارة
سلر عنا ال لأ
ظترة
ظاارة
النحم – النحتان – الننحا
سلر عنا ال لأ
النحنا
النحم
حاحتاب – حاحتاب – حكتاب
حاحتاب سلر عنا ال لأ
حكتاب
التحليل :
منيييا فيييي ايييذه الدراسييي بتعميييد األخلييياغ اإلمغئيييي و يييدمنااا لنميييد ل اإلمغئيييي
الحاسوبي الوورد ليتعرل عنا ال لأ ينما تثدأ في " الكتاب في برنيامج ووورد يثيدأ
المييد ل اإلمغئييي فييي عمنييع يييأ يقييو بتحديييد الكنميياد ال انبي أو المعروفي بهييرع
وذلك ب ط
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ويقد اال ترا اد الصحيح ن وجد لديع

أ مر متعرة تحتتا "
ف المثال :11
منييا بقنييب حنم ي بييذآل آل لثييذ فالحاسييوب سييلر عنييا الكنم ي ال انب ي ولكييم لييم يعلييي
اال ترا الصحي بل أعلا أملن مغايرة لنكنمي األصيني فقاعيدة المعليياد الموجيود
في الحاسوب ال تتعرل عنا نب الكنم
ف المثال : 2
منا بمد في حنمي عنمياغ بزييادة ألي الميد لتصيث عغمياغ فهيلر اليوورد عنيا ال لي أ
و د اال ترا الصحي لنكنم ال انب
ف المثال :3
ذفنا مم حنم النغ رل الغ لتصث الغ فتعرل اليوورد عنيا ال ليأ وسيلر عنيا
ال لأ ليعلي اال ترا الصحي لنكنم ال انب
ف المثال : 4
منييا بزيييادة ييرل الييياغ عنييا الحييرل فييي ليصييث الحييرل فيييي فهييلر عنييا ال لييأ
الموجود ليثيم اال ترا الصحي لنحرل األصني في
ف المثال :5
زيييادة ييرل الييواو عنييا حنم ي القييرون لتصييث الكنم ي القييروون فاحتش ي الييوورد ال لييأ
وسلر عنا الكنم و د اال ترا الصحي لنكنم األصني القرون
ف المثال : 6
في حنم اللغث منا بحذل رل األل مم الكنم لتصيث اللنلي فهيلر اليوورد عنيا
ال لأ الموجود في الكنم ليقد اال ترا الصحي لنكنم األصني
ف المثال : 7
زيادة رل الواو في حنم األولا لتصث الكنم األوولا فالوورد تعرل عنيا ال ليأ
الموجود في الكنم ليقد اال ترا الصحي في الكنم
ف المثال :8
في حنم جتودا منا بزييادة يرل اليياغ عنيا الكنمي لتصيث الكنمي جيتيودا فيالنوورد
سلر عنا ال لأ الموجود في الكنم ليقد اال ترا الصحي لنكنم األصني
ف المثال : 9
فييي حنم ي حثيييرة المفتو ي فأصييثحت الكنم ي حثيييرد فييالوورد تعييرل عنييا ال لييأ
وسلر عنا ال لأ الموجود ليقد اال ترا الصحي لنكنم األصني
ف المثال: 11
منا بكتاب حنم لمكافح بالتاغ المفتو عوض التاغ المربوني اليوورد تعيرل عنيا
الموجود في الكنم ليقد اال ترا الصحي لنكنم األصني
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ف المثال :11
في حنم الظياارة منيا بحيذل ألي الميد ميم الكنمي األصيني
فهلر الوورد عنا ال لأ و د ا ترا ا صحي لتصحي الكنم
ف المثال : 12
زيادة رل األل عنا حنمي النحيم لتصيث الكنمي النحنيا فهيلر اليوورد ال ليأ
الموجود ليقد اال ترا الصحي لنكنم ال انب
ف المثال : 13
في حنم لحم منا بمد الغ لتصيث الكنمي ال يم فيالوورد سيلر عنيا ال ليأ و يد
ا ترا اد غير صحيح "إل م أل م ال ال ت "
ف المثال:14
حنم ي حكتيياب منييا بمييد ييرل الكييال لتصييث الكنم ي حاحتيياب فهييلر الييورود عنييا
ال لأ و د اال ترا الصحي لنكنم ال انب
لنهانياد الحاسوبي لتا دور حثير في دخاآل النغ العربي لا مجياآل المعنوماتيي
ذ تعتثير مييم أ يد االتجاايياد النغويي فييي النهيانياد العربيي المعاصيرة و ن تصييحي
األخليياغ النغوييي باسييت دا الييوورورد الي نييو مييم االنتقيياداد الموجتيي ليييع حونييع
برنييامج اصيير فييي تصييويب األخليياغ النحويي والصييرفي حونييع وصييل لييا ييد مييا فييي
تصحي األخلاغ اإلمغئي ولذلك ا تر نا بع الحنوآل :
 -1البييد مييم تكيياث الجتييود مييم نييرل النغييوييم والمتندسيييم وذلييك بالتقيياغ اللييرفيم
ودمج أعمالتم إلنجاز مشارية عنمي
 -2الحيير عنييا عييد وجييود التثعي ي األجنثيي فعنييا العييرب االعتميياد عنييا أنفهييتم فييي
نشاغ تكنولوجيا المعنوماد ال اص بتم يعني ملغ أن يكون برنامجا جدييد يحتيون
عنا امو عربي لتصحي األخلاغ النغوي
 -3تعريب الحاسوب وذلك بترجم حل ما او متعنيل بالنهيانياد الحاسيوبي ليا النغي
العربي .
لتصيث الكنمي ظتيرة

522

حيــــــــــــاة كاســــــي
اإلحاالت :
مفاايم وتلثيقاد في النهانياد الحاسيوبي مرحيز الكتياب األحيادمي
ميدن بم يوس
1
ن 2015 01عمان
35
وليد العناتي في النهانياد التلثيقي دار حنوز المعرف األردن
مصييلفا بوعنيياني سييناغ ميينعم النهييانياد الحاسييوبي والترجم ي ا لي ي عييالم الكتييب
53
الحديل ن 2015 01األردن
ولييييد العنييياتي دلييييل الثا يييأ ليييا النهيييانياد الحاسيييوبي دار جريييير ن2007 01
13
األردن
مييزة بييوحلير الييذحاغ الصييناعي فييي تعنيمي ي مهييتوياد النغ ي العربي ي أعميياآل منتقييا
التكنولوجيييا الجدييييدة ودوراييا فيييي صييناع النغييي العربييي واسيييتعمالتا منشيييوراد
05
المجنس األعنا لنغ العربي
عثيييد اليييرإول ع سيييماعيل تكنولوجييييا اليييذحاغ االصيييلناعي عيييالم الكتيييب ن01
87
 2017القاارة
03
أ مد حاظم الذحاغ الصناعي هم اندس الثرمجياد 2012
منييا لحييوث حنلييو وآخييرون نظييا ذحييي لسجابي عنييا األسييبن بالنغي العربيي أعميياآل
منتقيا التكنولوجيييا الجدييدة ودوراييا فيي صييناع النغي العربيي منشيوراد المجنييس
144
األعنا لنغ العربي
محمود مصلفا خنيل سناد األفعاآل لا الومائر في ضوغ النهانياد الحاسيوبي ن01
دار الفيار

نتاد الموسا العربي نحو توصي جديد فيي ضيوغ النهيانياد الحاسيوبي
54
لننشر والتوزية ن  2000 01األردن
صييثرن ابييراايم الهيييد عنييم الغيي الحاسييوبي مكتثيي ا داب  2014القيياارة
207
15
ماد المؤ ت النغ العربي و شكاآل التواصل في ضوغ النهانياد الحاسوبي
وليي حنيي التربيي
عثد هللا سالم المناعي التعنيم بمهاعد الحاسوب وبرمجياتع العنمي
440
العدد 12جامع لر
فتييد خنيييل زايييد األخليياغ الشييائع ( النحوي ي والصييرفي واإلمغئي ي ) دار اليييازورن
67
العنمي  2006األردن
دان جييييوحيم مايكروسيييييوفت وورد د – خاليييييد العيييييامرن دار الفييييياروي ن01
51
 2014مصر

525

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

