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نبيل بن عبدالرحمن املعثم

 1 / 0متهيد:
عملت اإلنترنت على فتح آفاق التواصل العلمي من خالل حركة إنتاج املعلومات الرقمية ونشرها على الويب
في مختلف املجاالت املوضوعية ومختلف الوسائط املتعددة التي حتملها هذه البيئة الرقمية .وباإلضافة إلى
ذلك فقد استطاعت مختلف الثقافات واللغات املتداولة في العالم رسم خريطة تواجه فيها هذا الكم الهائل
من املعلومات الرقمية ،ومن بني هذه اللغات كانت

غير أن الويب ومحركات البحث على اإلنترنت

اللغة العربية بكل ما حتمله من أفكار ومعلومات

افتقرت في مدد طويلة إلى التعامل مع مواد املعلومات

متمثلة في مصادر املعلومات العلمية واملواقع التابعة

املكتوبة باللغة العربية ،وشاب هذا التعامل النقص

لهيئات ذات أنشطة واجت��اه��ات مختلفة .وم��ن ثم

واالفتقار إل��ى برمجيات وآل�ي��ات البحث الداعمة

فقد طرحت اللغة العربية ك ًما هائ ً
ال من املعلومات

الرقمية أمام املستفيدين الذين يصلون الى هذا الكم
ويتداولونه بلغة كتابته املكونة من احلروف العربية.

للتعامل مع اللغة العربية .ويحاول الباحث في هذه
الدراسة إلقاء الضوء على خصائص اللغة العربية
وطبيعة امل�تن العربي على ال��وي��ب ،وطبيعة تعامل

بكالوريوس علم املكتبات واملعلومات من جامعة امللك سعود1995 ،م.
 ماجستير علوم املكتبات من معهد برات  -نيويورك بأمريكا ،عام 2002م. دكتوراة في املكتبات واملعلومات من جامعة أم درمان اإلسالمية 2010م. -يعمل حالياً مديراً إلدارة البحوث والنشر مبكتبة امللك فهد الوطنية.
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محركات البحث مع خصائص اللغة العربية تنظي ًما
واسترجاعا وبح ًثا ،باستخدام أهم تقنيات
ومعاجلة
ً
معاجلة النصوص العربية.

 /1اللغة العربية على الويب:
متثل مصادر املعلومات الرقمية باللغة العربية
على اإلنترنت ق��د ًرا غير قليل من إجمال مصادر
املعلومات الرقمية املتاحة للمستفيدين .وال ميكن
النظر إل��ى اللغة العربية لكونها لغة بعض مواد
املعلومات املنشورة على الويب فحسب ،وإمنا متثل
اللغة العربية واحدة من أهم اللغات املستخدمة في
استرجاع املعلومات وطرح بعض استراتيجيات البحث
اخلاصة بها واملميزة لها ،مثل :آليات البحث باملقابل
أو امل�ض��ادات  ...وغير ذل��ك من خصائص البحث
التي تتميز بها اللغة العربية عن غيرها من اللغات
املتاحة على اإلنترنت .وعلى ذلك فإن اللغة العربية
ميكن تناولها م��ن ج��وان��ب متعددة تخص عمليات
النشر اإللكتروني واالسترجاع واملعاجلة املعلوماتية
ملواد املعلومات على قواعد بيانات الويب.
 1/1احملتوى العربي على الويب:
يرى عادل محمد أحمد خليفة أن احملتوى اإللكتروني
العربي من مواد املعلومات في البيئة الرقمية على غير
امل��أم��ول لصنعه وجتهيز أرض خصبة لبناء املصادر
اإللكترونية وتدعيم نشرها وتداولها .فلقد أكدت كثير
من الدراسات على أن احملتوى املعلوماتي الرقمي العربي
يقف على حدود فجوة رقمية بينه وبني احملتوى الرقمي
األجنبي املنشور إلكترون ًيا على الوسائط الصلبة أو
على البيئة الشبكية .ويتجه االقتصاد العاملي إلى ما
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

يُس ّمى باقتصاد املعرفة (.)Knowledge Economy

وتتجه جميع ال��دول العربية إلى تبني تقنيات التعليم
()1

اإللكتروني في تطوير أنظمتها التعليمية .

وتتجه دور إن�ت��اج م�ص��ادر املعلومات الرقمية

العربية إلى سد الفجوة الرقمية ،واللحاق بالركب
العاملي حيث تتزايد مواد املعلومات العربية الرقمية
على ال��وي��ب ب��اط��راد مستمر ،وم��ع التطور العلمي
وال�ت�ق�ن��ي ،وت�ط��وي��ر مهنة النشر اإلل�ك�ت��رون��ي ملواد

املعلومات احملسبة بصفة خاصة ،بدأ الناشر العربي

بالتحول إلى تنويع طرق النشر لتشمل النشر الورقي
واإللكتروني ،وبصفة عامة أصبح م��ور ًدا للمحتوى
بكل أن��واع��ه ،ومسه ًما ق��و ًي��ا ف��ي نشر املعرفة عن
طريق املعلوماتية؛ مما أسهم في سد هذا الفراغ

الضخم للمحتوى اإللكتروني العربي واإلسالمي.

ويتفق ه��ذا التوجه م��ع السعي ال��دائ��م واحلرص

الشديد –من قِ َبل جهات عدة -على التواصل املعرفي

والثقافي مع املواطن العربي بشتى الوسائل والطرق.
ومن املعلوم أن اآللة التكنولوجية أصبحت وسيلة مناسبة
للوصول إلى املواطن العربي ألهداف التعليم والتثقيف

وال�ت�ج��ارة وغيرها .كما أنها تع ّد –من جانب آخر-
طريقة مناسبة مل ّد جسور التواصل الثقافي واحلضاري

بني العالم العربي واإلسالمي وبقية دول العالم ،وأن
تكون واجهة عصرية متثلنا ثقاف ًيا وفكر ًيا أمام اآلخر

في عصر اختصرت فيه التكنولوجيا املسافات ،وألغت
احلدود ،وحطمت احلواجز بني الدول.

وفي الوقت الذي دخلت فيه دور النشر العاملية

منذ عشرين عا ًما العالم الرقمي ،ومعها دخلت كل هذه
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الثقافات واحلضارات عالم احلاسوب واإلنترنت في

كما يشكل احملتوى فرصة قيمة لالستثمار ،حيث

العربية واإلسالمية ما زال يشكل نسبة ضئيلة ،وال

مليار دوالر ،عل ًما بأن من املتوقع أن تزيد عائدات هذه

صورة رقمية ،إال أن حجم التواجد الرقمي للثقافة
يتعدى  %1من حجم احملتوى العاملي على اإلنترنت.
إن هذه النسبة ال ميكن مقارنتها بنسبة تعداد سكان

العالم اإلسالمي (الذي تخطى عدده املليار نسمة)،

ويشكل نحو  %25من إجمالي سكان العالم.

ويوضح الشكل ( )1أن احملتوى العربي املنشور

إلكترون ًيا على شبكة اإلنترنت يصل إل��ى املرتبة
ال�ع��اش��رة ف��ي ترتيب امل �ص��ادر امل�ن�ش��ورة إلكترون ًيا

باللغات األخرى ،وهو ما ميثل معه تراج ًعا وتأخ ًرا

في صناعة املعلومات املنشورة إلكترون ًيا.

إن للمحتوى ذات��ه قيمة اقتصادية حيث كانت

تقدر ينحو  178مليار دوالر خ�لال العام 2001م

حيث منت مبعدل  %30حتى وصلت إلى  434مليار
()2

دوالر خالل العام 2006م .

تشكل عائدات شركات ألعاب الفيديو ما يصل إلى 50
الصناعة بشكل كبير؛ مما دفع بكثير من الشركات

األمريكية العمالقة إلى استثمار مبالغ طائلة فيها.

كما أن للمحتوى قيمة تعليمية ،حيث إن صناعة

احملتوى هو وسيلة فعالة لبلوغ الغايات التعليمية األربع
التي نصت عليها منظمة اليونيسكو ،أال وهي:
 تعلم لتعرف. تعلم لتكون. تعلم لتعمل. تعلم لتشارك اآلخرين.ً
وأيضا يشكل تطور احملتوى أحد أهم عناصر
التطور التقني مستقب ً
ال ،من حيث اندماج التلفزيون

واإلنترنت واستخدام خدمات احلزمة العريضة في
نقل البرامج ونحوه.

الشكل رقم (  ) 1احملتوى العربي مقارنة مبحتوى اللغات األخرى

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية
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لقد أح��دث تطور احملتوى ،وخاصة من خالل
شبكة اإلنترنت ،تطو ًرا إعالم ًيا مه ًما ليصبح اإلعالم
تواص ً
ال ،ال مجرد بث من طرف لطرف على الرغم
مم��ا ق��د يثيره م��ن مشاكل أمنية مثل االستغالل
السلبي لإلعالم واإلنترنت ،من أج��ل نشر مبادئ
هدامة أخالقياً واجتماع ًيا البد للتصدي لها من

خطاب عربي ذي محتوى سليم.

يبلغ عدد سكان العالم العربي نحو  300مليون
نسمة ،وه��م ميثلون نحو  %5م��ن إج�م��ال��ي سكان
العالم ،بينما تبلغ نسبة احملتوى العربي على شبكة
اإلنترنت نحو  ( % 0.001واحد في األلف) ،أي أنه
يجب على احملتوى العربي أن يتضاعف نحو  50مرة
لكي يصل إلى املستوى املطلوب .ناهيك عن ضحالة
احملتوى العربي من حيث مكوناته وما به كثير من
نقاط الضعف.

وكأنهما كلمتان مختلفتان متاماً ،على الرغم
من اتفاقهما في املعنى.
 -2ق�ل��ة ف��اع�ل�ي��ة احمل��رك��ات ال �ع��رب �ي��ة :ح�ي��ث إن
احملركات العربية تعمل تقريباً كواجهة عربية،
ولكن النتائج توحي ب��أن احمل��رك يعمل متا ًما
كاحملرك األجنبي.

 2 / 1محركات البحث العربية:
من أكبر التحديات التي يواجهها الباحث العربي
على وجه التحديد أن محركات البحث ال تبحث إال
عن الكلمات املطابقة مطابقة تامة لكلمات البحث.
وال�س�ب��ب ف��ي ذل��ك أن مصممي م�ح��رك��ات البحث
يعتقدون أن عملية البحث هذه أجنح ،وذات فائدة
أكبر بالنسبة للمستخدم حني يكون البحث بالنص
احل��رف��ي ف�ق��ط .م��دع�ين أن توسيع م�ج��ال البحث
من غير قيود قد يؤدي إلى نتائج بعيدة عن قصد

ويضاف إلى ذلك من خصائص احملتوى العربي
أنه يواجه كثي ًرا من الصعوبات في عمليات البحث
واالسترجاع ،من خالل محركات بحث الويب ،وذلك
يرجع في وجوده الى عاملني هما :
 -1صعوبة البحث باحملركات األجنبية :حيث إن

املستخدم .لكن ذلك يعني أن على املستخدم نفسه
التفكير باألشكال املختلفة التي ميكن أن تَرِ د فيها
كلمات البحث وجتريبها ك ً
ال على حدة.

وينبغي أن تستخدم عدداً مختلفاً من محركات
البحث ،وخاصة إذا أردت بحثاً شام ً
ال ،إذ نادراً ما

خصيصا للغتها
احمل��رك��ات األجنبية مصممة
ً

جتد النتائج نفسها في جميع محركات البحث .وهي
كثيرة جداً ،نذكر منها  Allthewebو ،msnوهما

في العثور على النتيجة املرجوة باللغة العربية.
فمث ً
ال ،إذا بحثنا ع��ن كلمة «أح�م��د» بالهمزة

محركا بحث عامليان يدعمان العربية بشكل جيد.

األم وليست للغة العربية .ومن ثم ،جند صعوبة

وك�ل�م��ة «اح �م��د» ب ��دون ال�ه�م��زة ي��أت��ي احملرك
األجنبي بنتائج خاصة لكل منهما على حدة،
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

أم��ا محركات البحث العربية فيأتي في مقدمتها
عجيب  ، Ajeebوهو أكثر محركات البحث العربية
تطوراً ،ويحوي بح ًثا متقد ًما ،ويقدم خيارات اللواصق
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واملشتقات واملترادفات واملتضادات واملعاني والبحث
على مستوى اجلذر .كما يعالج محرك البحث أراب
فيستا  ArabVistaف��ي م��وق��ع ال�ب�ح��ار مثل هذه

املسائل العربية .والباحث املستقصي يلزمه أيضاً

مراجعة محركات البحث واألدل��ة العربية األخرى
مثل  Aynaو ،naseejوف��ي كل منها جند نتائج
رمبا ال جندها في غيرها(.)3
ظهر مؤخراً بعض محركات البحث التي تدعم
البحث باللغة العربية ،ويكمن السبب في قلة هذه
احملركات وتأخر ظهورها إلى التقنيات املعقدة التي
يحتاجها البحث باللغة العربية .إذ تختلف طبيعة
اللغة العربية عن اإلجنليزية ،فاللغة العربية لغة
صرفية ( ،)morphologicalبينما اإلجنليزية
َ

لغة لصقية ( .)affixationalوم��ن هنا ك��ان ال بد
للشركات التي تطرح محركات بحث عربية قوية أن

متتلك التقنيات الالزمة ملعاجلة اللغة العربية آلياً.

وقد ظهر أثر ذلك في محركات البحث املوجودة
()4

التي انقسمت إلى مجموعتني :

5

املجموعة الثانية :
اعتمدت ه��ذه املجموعة من محركات البحث

على تقنيات متقدمة ملعاجلة اللغة العربية ،ومن

أبرز األمثلة عليها :أراب فيستا ،واإلدريسي الذي
أنتجته شركة صخر.

تتميز املجموعة الثانية بإمكانات إضافية مثل:

البحث باللواصق ،والبحث باملشتقات  .وقد استفاد
محرك اإلدريسي من التقنيات املتقدمة التي ابتكرتها

شركة صخر في معاجلة اللغة العربية ،فتميز عن
غيره بعدة أمور ،أهمها:

 -1ال�ب�ح��ث ب��امل �ت��رادف��ات :ت�س�ت�خ��دم للبحث عن
نصوص عربية متشابهة املعنى كما يلي:

البحث عن كلمة مساعدة سيعطي من بني نتائج

البحث كل الصفحات التي حتتوي كلمات عربية،
مثل :مساعدة ،ومؤازرة ،ومعونة  ...إلخ.

 - 2البحث باملعاني والترجمة :تستخدم للبحث عن
نصوص إجنليزية عن طريق كلمة عربية يجهل
املستخدم معناها.

م �ث��ال :ال�ب�ح��ث ع��ن كلمة «م �س��اع��دة» سيعطي

من بني النتائج كل الصفحات التي حت��وي كلمات

املجموعة األولى :
قلدت هذه املجموعة محركات البحث اإلجنليزية؛
ولذلك فقد جاءت نتائجها ضعيفة العتمادها في

إجنليزية ،مثل  helpو.assistance

 -3إمكانية التعامل مع التشكيل بشكل جيد.

البحث على املطابقة احلرفية لكلمات البحث ،مما

وم��ن اجل��دي��ر بالذكر أن معظم محركات البحث

مع الكلمات امل��راد البحث عنها (التي قد تختلف

عنها بترجمتها إلى اللغة اإلجنليزية ،ليجري البحث
عنها بعدة لغات في مواقع الويب املُفهرسة لديه.

يتسبب في حجب كثير من املعلومات التي تتوافق
بأحرف زائدة بسيطة).
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

العربية تقوم بعد معاجلة الكلمة أو العبارة املراد البحث
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 /2املعلومات العربية على :Google

يقدم جوجل أكبر محرك بحث في العالم بال

بدأ محرك البحث  Googleعندما قام اثنان

من طالب الدكتوراة في جامعة ستانفورد بتأسيس
جوجل سنة 1998م .ويهدف إلى تقدمي أفضل خدمة
بحث على اإلنترنت بجعل عالم املعلومات املتوافر

على الشبكة في متناول الباحث  .أما كلمة جوجل
فتعني ع��د ًدا مباليني املليارات ،ويعكس استخدام

ج��وج��ل ل�ه��ذه الكلمة إص ��رار ال�ش��رك��ة على تنظيم
الكمية الهائلة من املعلومات املتوافرة على الشبكة

وف��ي ال�ع��ال��م .حيث إن��ه م�ح��رك البحث األول في
العالم  ..مبليارات الصفحات املفهرسة في قاعدة

البيانات اخلاصة به… وبسرعته الهائلة  ..ومع ظهور
منافسني جدد على الساحة … يبقى جوجل في قمة
محركات البحث.

م�ن��ازع؛ فعدد الصفحات التي يبحث جوجل فيها
يزيد على  8مليارات صفحة (أما عدد الصفحات
غير املفهرسة فيزيد ع��ن 4م�ل�ي��ارات حتى أواخر
2004م) ،ويوفر نتائج البحث ملستخدِ مني من كل
أنحاء العالم ،غال ًبا في أقل من نصف ثانية .واليوم،
يلبي جوجل أكثر من  100مليون عملية بحث في
اليوم في مختلف لغات العالم مما يجعله مفض ً
ال
()5

ل��دى غالبية ال�ب��اح�ث�ين  .وه��دف��ه ورس��ال�ت��ه هما،
تقدمي أفضل خدمة بحث على اإلنترنت؛ بجعل عالم
املعلومات املتوافر على الشبكة في متناول الباحث
ولفائدته.

الشكل رقم ( )2واجهة استخدام محرك البحث ()Google

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية
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بدأ بداية قوية وهو اآلن يعتبر محرك البحث
املفضل لدى غالبية الباحثني احملترفني لديه واجهات
تطبيق بلغات مختلفة من بينها العربية ،وقد أثبتت
االختبارات كفاءة ممتازة لهذا احملرك عند البحث
باللغة العربية ويوفر نتائج البحث للمستخدِ مني من
كل أنحاء العالم بنحو  35لغة  ،عمو ًما في أقل من

نصف ثانية.

يتميز  Googleع��ن م�ح��رك��ات ب�ح��ث اجليل
األول امل�ع��روف��ة ال�ي��وم بتقنية إب��داع�ي��ة ،ف�ب��دالً من
استعمال كلمة مفتاح أو تكنولوجيا البحث املتعدد
 ،metasearchيعتمد  Googleع �ل��ى تقنية
تصنيف الصفحة  PageRankالتي تضمن حلول
()6

7

أمثل ملا أصبح يعرف بلعبة اإلنترنت التي أصبحت
تدير رؤوس الكثيرين.
احلديث في ه��ذا امل��وض��وع كبير ج��داً (املواقع
العربية وان�ت�ش��اره��ا) ومناسبة احل��دي��ث ه��ذا في
بحثنا هو عندما نبحث باللغة العربية هو أننا نبحث
عن هذه املواقع.
ل�ك��ن م��ا إح �ص��ائ �ي��ات ه ��ذه امل��واق��ع والتواجد
ال�ع��رب��ي على اإلن �ت��رن��ت؟ «ق ��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س فريق
األمم املتحدة لتكنولوجيا املعلومات طالل أبو غزالة
إننا أصبحنا اآلن أم��ام خيارين إما أن تصبح لغة
اإلنترنت هي اإلجنليزية أو أن يتاح للغات العالم
ال��دخ��ول وال�ت�خ��اط��ب ب��أح��رف لغتها وم�ن�ه��ا لغتنا

أهم النتائج أوال بشكل دائم .

العربية؛ هذا إذا أردنا بناء مجتمع املعرفة العاملي.

 1 / 2قاعدة املعلومات العربية في :Google

كما أن حجم مواقع اإلنترنت العربية لم تتجاوز

عندما نتكلم عن البحث العربي يجدر التحدث

الصفر فعدد مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي

ع��ن ال �ت��واج��د ال �ع��رب��ي ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت م��ن مواقع

ال يزيد ع��ن  %1على ح��د قوله وه��م املستخدمني

ومستخدمني فبالنسبة للمستخدمني العرب وصل

الذين ميتلكون  e-mailفي الوقت ذات��ه ،فلم يزد

ع��دد مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي إلى
مليوني ف��رد ،وه��و رق��م ق��د يكون ضخماً ،إال أنه

عدد املواقع العربية عن  0.001من إجمالي املوقع
العاملية ،فهناك مواقع عربية هزيلة حتتوي على

مقارنة بالعالم رق��م أق��ل من الطبيعي .واك��ب هذا

صفحة أو صفحتني فقط في حني بعضها اآلخر

العدد الكبير من مستخدمي اإلنترنت ع��دد كبير
أيضاً من املواقع العربية املتعددة االجتاهات وذات

الذي يتجاوز آالف الصفحات فحجمنا كدول عربية
يصل إل��ى  200مليون نسمة ،وع��دد املستخدمني

الشخصيات املتعددة ..وأصبح فضاء اإلنترنت ملي ًئا

الدائمني قليلون بسبب غياب احملتوى العربي وعدم

باملواقع العربية الشخصية واملؤسسية الهادفة للربح
وغير الهادفة للربح .مبا يعكس تأثيراً على الثقافة

التمكن من استعمال الكمبيوتر واإلنترنت ونحن في

العربية ينبغي رصده باستمرار وص��والً الستخدام
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

انتظار املستخدم الذكي العربي لإلنترنت ،الذي
يستخدمها في أغ��راض التجارة والتعليم والتعامل
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اليومي ،وه��ذه النسبة لن تتحسن إال إذا فرضنا
اللغة العربية كلغة تداول عبر اإلنترنت – فمث ً
ال بدأ
الصينيون يتوسعون في استخدام اإلنترنت وأصبح
النمو في استعمال اإلنترنت باللغة الصينية أكبر من
استعمالها باللغة اإلجنليزية؛ ألن الصينيني ميثلون
ثلث سكان العالم ولهم حجمهم عامل ًيا على العكس

منا كدول عربية ،ال يزيد تعدادها عن  200مليون
نسمة فإمكانياتنا وحجمنا ال يدفعاننا إلى االنعزال
ع��ن ال�ع��ال��م اخل��ارج��ي وع�م��ل ن�ظ��ام إن�ت��رن��ت عربي

ومن أخطاء املواقع العربية االعتماد في تصميم
الصفحات على ن��وع واح��د م��ن املتصفحات ،مثل
إك�س�ب�ل��ورر أو نيتسكاب متناسني أن مستخدمي
اإلنترنت يتقاسمون استخدام هذين املتصفحني
مناصفة ،وأن كثي ًرا من املواصفات يدعمها أحد
املتصفحني ويهملها اآلخ��ر .وي��ؤدي هذا إلى ظهور
الصفحة بشكل سليم في أحد املتصفحات وظهور
بعض اخللل فيها لدى الطرف اآلخر.
ومن املشاكل التي واجهتنا في البداية أنها ال

خاص بنا. وهناك إحصائيات أخرى تقول إنه يوجد
 14مليون مستخدم لإلنترنت من أصل  200مليون

تعرض بشكل جيد على املتصفحات ،فلقد كانت تبدو

عربي .

عبارات غير مفهومة وعالمات استفهام ومربعات
غامضة .وكان احلل في إيجاد متصفح عربي مث ً
ال

أم��ا عن تصميم امل��واق��ع العربية ومشاكلها مع

سندباد ،وثمة حل آخر حيث جلأ املصممون العرب

()7

املتصفحات فله عدد من السمات األساسية التي
متيزها ومنها أن تصميم املوقع بلغة غير العربية،
وهو من األخطاء التصميمية املنتشرة في كثير من
املواقع العربية ،وهو أول مؤثر تغريبي يصبغ العقل
العربي بثقافة أجنبية ،فالقصد من إنشاء صفحة
على اإلنترنت هو إيصال فكرة أو معلومة أو ترويج
منتج معني ألكبر مجموعة من الناس ،ويبدو أن هذا
األمر يغيب عن كثير من أصحاب املواقع العربية،

الذين يعتبرون وجود صفحات بلغة غير عربية أمراً

«راقياً»!! أو أنهم يفتقرون إلى املعرفة التي تسمح
لهم بإنشاء صفحات عربية؛ بسبب ع��دم إملامهم
بلغتهم ،أو لتكليفهم جهة ال تقدم صفحات عربية
()8

مهمة إنشاء املوقع .
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

إلى حيلة الصور ،فحولوا نصوص املواقع إلى صور
ميكن عرضها في كافة احلواسيب ..ولكن املشكلة
كانت في بطء التحميل .أما اآلن ومع التطور الكبير
ال ��ذي ش�ه��دت��ه اإلن �ت��رن��ت ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي فقد
أصبحت املواقع تصمم بلغة  htmlوهي لغة سهلة
وواضحة جعلت من املواقع العربية في طليعة الركب
احلضاري.

 2/2خ��ص��ائ��ص ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى جوجل
(:)Google
عند احلديث عن محركات البحث العربية يجدر
()9

بنا التحدث عن خصائص اللغة العربية وهي :
 -1اللغة العربية لغة اشتقاقية ،أي أنها تعتمد
ع�ل��ى اجل ��ذر م�ث��ل ال�ك�ل�م��ات (دارس ،دراسة،
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مدرسة ،)....التي تعود إلى اجلذر (درس).
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كلمة “طالب” من املفترض أن يتم احلصول على
الكلمات “طلبة” و”طالب” و “طالبات” وغيرها

 -2تكتب من اليمني إلى اليسار.
 -3ال ب��د م��ن ات �ص��ال احل���روف بعضها ببعض
لتكوين الكلمة.
 -4احلرف الواحد له أكثر من شكل حسب موقعه
من الكلمة.
 -5وجود عالمات الضبط بالشكل (فتحة ،ضمة،
كسرة ،سكون ،تنوين).
 -6كثرة املترادفات في اللغة العربية (مساعدة،
دعم).

من الكلمة املشتقة من فعل “طلب” وه��ذا بالطبع
من الصعب برمجته في محرك البحث؛ ألنه يتطلب
إرجاع الكلمة إلى جذرها اللغوي ،ومن ثم اشتقاق
جميع الكلمات منه ،ومن ثم البحث عن هذه الكلمات
املشتقة .أما اللغة اإلجنليزية فهي لغة إحلاقية أو
لصقية حيث إن جميع مشتقات الكلمة عبارة عن
إحلاق حروف معينة بها مثل “ ”erو “ ”edوغيرها
من امللحقات األخرى (مع وجود بعض االستثناءات
البسيطة).

 -7هناك ح��روف قد تكتب بأكثر من شكل في
املوقع نفسه.

أيضاً ف��إن محركات البحث احلالية ال ميكنها
أن تفهم اللغة العربية كما تفهم اللغة اإلجنليزية،
مث ً
ال عند البحث بكلمة عربية فيها خطأ إمالئي

 -8إمكانية التراكب الرأسي.

ال يصححها محرك البحث بل يأخذها كما هي،

 -9عرض بعض احلروف أكبر من اآلخر.
-10الكلمة في اللغة العربية كلمة مركبة ،حيث
يدخل ضمن الكلمة اجلنس ،وصفة املخاطب،
والعدد ،والزمان ،وغيرها.
-11هناك كلمات بها حروف تنطق وال تكتب مثل
الرحمن.
هذه بعض اخلصائص في اللغة العربية أغلبها
يؤثر على عملية البحث ،وبعضها ال يؤثر.

بينما إذا أخ�ط��أت ف��ي كتابة كلمة إجنليزية فإن
محرك البحث يحاول تصححيها فمث ً
ال ابحث عن
كلمة  linoxستجد أن جوجل يصحح لك اخلطأ
اإلم�لائ��ي وي�ق�ت��رح عليك الكلمة الصحيحة وهي
 ،Linuxمل��اذا ال يصحح لنا جوجل أو أي محرك
بحث أخطاءنا اإلمالئية؟
وأي �ض �اً ال تستطيع محركات البحث التفريق
ب�ين ال�ه�م��زات ،أو ال تستطيع فهم أن كلمة أحمد

البحث باللغة العربية أصعب من البحث باللغة

هي نفسها احمد أو إحمد ،لذلك هي تقدم نتائج

اإلجنليزية؛ ألن اللغة العربية لغة اشتقاقية بينما
اللغة اإلجنليزية لغة لصقية؛ فمث ً
ال عند البحث عن

مختلفة وال تستطيع اق �ت��راح الكلمة الصحيحة.

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

وهناك مشكلة أخرى وهي (ال) التعريف ،فكثير من
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كلماتنا العربية تبدأ بحرفي التعريف ،ومن اخلطأ

3 -3جت ��اه ��ل احل� ��رك� ��ات وال��ت��ن��وي��ن واحل � ��روف

تصنيف كلمة احلضارة حتت احل��رف أل��ف ثم الم

ال �غ��ري �ب��ة م �ث��ل ح� ��رف ال �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �م��د والنجوم

ثم حاء ،بل يجب جتاهل حرفي التعريف وتصنيف
الكلمة مباشرة حتت ح��رف احل��اء ،لكن محركات
البحث ال تفهم هذه القاعدة.
وأي� ً
�ض��ا يتجاهل جوجل الكلمات الشائعة في
اإلجنليزية مثل  theو  onو  howوغيرها ،ولدينا
في العربية كلمات مماثلة مثل :في ،ومن ،وأين ،لكنه
ال يتجاهلها ألنه ال يفهم العربية ،وكذلك محركات
()10

البحث األخرى

.

ه ��ذه م�ج�م��وع��ة م��ن امل �ش��اك��ل ال �ت��ي أراه� ��ا في
محركات البحث ،لو مت حلها بنجاح ميكننا أن ننتقل
إلى مرحلة أكبر وأكثر تعقيداً ،وهي تتعلق بالنحو
واإلمالء والصرف في اللغة العربية ،ويعني ذلك أننا
استطعنا حل جزء كبير من مشكلة محركات البحث
مع لغتنا.
1 -1جتاهل حرف (أ) واعتبار أن (أ) هو نفسه
(ا) أو (إ).
2 -2إنشاء قاموس إمالئي يقترح الكلمة الصحيحة
على الباحث ف��ي ح��ال أخطأ الباحث في
اإلمالء ،ويجب أن يعطي الباحث أقرب كلمة
ملا يبحث عنه ،فلو بحث عن كلمة (علمئ)
فعليه أن يقترح عليه كلمة صحيحة وهي:

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

4 -4جتاهل (ال) التعريف ،فكلمة العلماء يجب
أن تكون هي نفسها كلمة علماء لدى محرك
البحث.
5 -5جتاهل الكلمات التي تستخدم كثيراً مثل:
م ��ن ،وأي� ��ن ،وح� ��رف ال � ��واو ،ح�ي�ن�م��ا يسبق
الكلمة) ،مثال :وقال لي فالن كلمة قال هنا
يجب أن يتجاهل محرك البحث حرف الواو
الذي يسبقها فيتعامل مع كلمة (وقال) مثل
ما يتعامل مع كلمة (قال).
أع�ت�ق��د أن أك �ث��ر احل �ل��ول تعتمد ع�ل��ى جتاهل
احلروف أو معاملتها باملثل ،فكما قلت من قبل يجب
أن يفهم محرك البحث أن (أ) هو نفسه (ا) أو (إ)،
لكن الباحث قد يخطئ ،وللمزيد من الدقة ال بد من

هناك حلول مقترحة وهي:

علماء.

وغيرها،»:!ّ@#$*&^:

دراسة النحو والصرف وفنون اللغة األخرى إلنشاء
محرك بحث يفهم العربية بشكل كبير.
وأعتقد أن شركة صخر ق��ادرة على فعل شيء
في هذا املجال ،فلديهما أبحاث تتعلق باللغة وقامت
بإنتاج كثير من املنتجات واخلدمات التي تقدمها
اآلن لشركات عاملية مثل  IBMوإن�ت��ل ،لكن نحن
كمجموعة من األف��راد علينا أال نعول على شركة،
يجب أن نعمل بأنفسنا.
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 /3مشكالت البحث باللغة العربية:
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أو ًال :صيغة الفعل:

تتسم اللغة العربية بعدد من السمات التي تنفرد

وهي الصيغ املختلفة ملشتقات الفعل ،فالبحث عن

بها عن غيرها من اللغات األخرى ،وعلى ذلك فإن ثمة

كلمة (احلج) مع حتديد خيار البحث باملشتقات ،يستدعي

تأثير ميكن أن حتدثه اللغة داخل نظام االسترجاع،

وحدات تتضمن (احلج ،حجة ،حاج ،يحج ...إلخ).

ويجلو أث��ره أكثر على التحقيق واالستدعاء داخل

ثانيا :اإلمالء ورسم الكلمات:
ً

اجل ��زء م��ن ال��دراس��ة باستيضاح خصائص اللغة

لكتابة الكلمات ،خاصة في حروف الهاء اخلتامية

ن�ظ��ام االس �ت��رج��اع باللغة ال�ع��رب�ي��ة .وي�خ�ت��ص هذا

وهي املشكالت الناجمة عن األشكال املختلفة

العربية وكيفية تطويعها بشكل يحقق الكفاءة لنظام

للكلمة مع التاء املربوطة ،وال�ي��اء ال�لازم��ة واأللف

العربية .والكيفية التي تكون عليها مصطلحات اللغة

املقصورة املرسومة بالياء ،وهمزة القطع والوصل.
وعلى ذلك فإن بح ًثا لكلمة (احمد) سوف يستدعي

استرجاع املعلومات ،يعتمد ف��ي بنيته على اللغة
العربية داعمة مقياسي االستدعاء والتحقيق ،مبا
يرجوه املستفيد من نظام االسترجاع.

 1/3مشكالت البحث احلر باللغة العربية في
البيئة الرقمية:
ي�ن�ط��وي مصطلح ال�ب�ح��ث احل ��ر ع�ل��ى استخدام
البحث باللغة الطبيعية داخل النصوص الكاملة ملصادر
املعلومات .وينتج عن العمل باللغة الطبيعية في بحث
املصادر العربية عدد املشكالت التي تعكس خصائص

أيضا الشكل اآلخر للكلمة (أحمد).

ً
ثالثا :احلروف واألدوات «قائمة التوقف»:
وه ��ي ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن احل� ��روف واألدوات التي
قد تعوق البحث ،مثل التمييز بني (ال) التعريف
كلواصق في الكلمة أو كأصل ،فكلمة مثل «الله»
تعد فيها (ال) أصلية ،بينما كلمة مثل (الكتاب)
ال تعد كذلك .وتعمل نظم االسترجاع على حذف
(ال) التعريف عادة في مقدمة الكلمات ،ولكن ذلك

اللغة العربية ،وميكن حصرها في الفئات التالية:

يتطلب وج��ود قائمة كلمات التوقف التي تستبعد

 1/1/3االسترجاع اللفظي:

بعض الكلمات ،ومن ثم يكون من املناسب هنا وضع

وه��ي مشكالت قد حلها وج��ود برنامج التحليل
الصرفي املضاف إلى معظم محركات بحث ،ولكنها
ستظل قائمة ل��و ل��م ي ��زود م�ح��رك البحث ببرنامج
التحليل ال�ص��رف��ي .وم��ن ث��م ينوه عنها الباحث هنا

الكلمات التي تأتي فيها (ال) أصلية ،مثل «الذي»
و«التي» وغيرها.

 2/1/3االسترجاع باملعنى:
وهي املشكالت التي تتعلق بالكلمات املفتاحية

للتعريف بأنواع هذه املشكالت املرتبطة بخصائص

املستخدمة في وصف املعلومات الرقمية ،ومن ثم

اللغة العربية في حالة غياب احمللل الصرفي  ،وهي:

فهي تتعدى احلدود اللفظية للمعنى الضمني .ومثل

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية
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ه��ذه املشكالت تعمل بعض محركات البحث على

الترادف على تشتت املداخل في الكشاف ،إال أن

إيجاد حلول لها ،إال أنها غير قاطعة ،ومن أهم هذه

البيئة الرقمية لنظم االس�ت��رج��اع أع��ادت صياغة

املشكالت:

مشكالت اللغة العربية مبستوى بحث آخر ،خالف
ما يكون في البيئة التقليدية .وقد كانت اإلحاالت هي

أ -املترادفات:
ي �ع��رف ال� �ت ��رادف ع �ل��ى أن� ��ه« :ت ��وال ��ي األلفاظ
امل �ف��ردة ال��دال��ة على مسمى واح��د باعتبار معنى
واح��د فيخرج عن هذا دالل��ة اللفظني على مسمى
واحد ال باعتبار واحد ،بل باعتبار صفتني كالصارم
واملهند ،أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح
()11

والناطق»

 .وأضاف عبد الرحمن احملسني إلى

ذلك أن ثمة قضية لغوية تتعلق بالترادف ،وهي إنكار
الترادف وإثباته ،فقد انقسم أهل اللغة إلى فريقني
في هذا الشان ،ويرى فريق اإلنكار أن الشارع حكيم
وال توجد كلمة إال ولها داللة خاصة بها ،وتب ًعا لذلك
فال ت��رادف في اللغة .أما فريق اإلثبات فيرى أن

ال�ت��رادف موجود باللغة ،وأن هناك كلمات عربية
كثيرة مترادفة لم ت��أت عب ًثا وإمن��ا هناك مقاصد
محددة لذلك ،وأك��د ه��ؤالء رأيهم ب��األدل��ة العقلية
()12

واآليات القرآنية الكرمية

.

أم��ا من منظور نظم استرجاع املعلومات ،فإن
الترادف يسهم في ضياع جزء من التحقيق للمستفيد
في استرجاع املعلومات ،على عكس ما يكون األمر
عليه في مشكلة االش�ت��راك اللفظي ،حيث يعاني

احلل األمثل ملثل هذا النوع من مشكالت االسترجاع
()13

اليدوي ملعلومات اللغة العربية

.

ومي �ك��ن ت�ص��وي��ر ال� �ت ��رادف ف��ي م�ث��ال��ه الشهير
عن الكلمات الثالثة املستخدمة لوسيلة االتصال
بالهاتف ،وه��و (الهاتف ،وامل�س��رة ،والتليفون) .إن
بح ًثا في محركات البحث التقليدية من شأنه أن
يتسبب في ضياع جزء من وحدات املعلومات املنتمية
للموضوع.

ب -االشتراك اللفظي:
يقصد باأللفاظ املشتركة أو املشترك اللفظي
مجموعة من املعاني واملفاهيم املختلفة التي تتوحد
في مجموعة حروف واحدة مكونة كلمة ذات شكل
واح ��د ،ب�ه��ذا ف��إن ال�ب��اح��ث عند اس�ت�خ��دام��ه ألحد
الكلمات املتسمة بهذه السمة سوف يكون أمام فيض
من املعلومات التي ال حاجة له بها ،ومن أمثلة ذلك
أن يقوم باحث بالبحث عن معلومات عن (قطر)
فيدخل كلمة (قطر) فتأتي أشكال رياضية متثل
(قطر) ال��دائ��رة .ولقد أثمر جهد نظم االسترجاع
باالعتماد على تقنية التحليل املعجمي آلية البحث

املستفيد من ارت�ف��اع نسبة التشويش (الشوشرة)

بالتشكيل ،وعلى الباحث عند إدخال كلمة البحث ثم

في النتائج املسترجعة .وعلى الرغم من أن املشكلة

حتديد خيار البحث بالتشكيل لتعيني املعنى املطلوب

لدى الصوينع توقفت عند الكشافات اليدوية وتأثير

اعتما ًدا على شكل الكلمة .إال أن قواعد البيانات

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية
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البحث باللغة العربية على محرك البحث جوجل ()Google

ال �ت��ي تعنى بالكلمات ال ت �ق��وم بتشكيل الكلمات

املفتاحية ،ولم يظهر في األفق حتى اآلن التقنيات

التي تسهم في إصالح عمليات البحث في مصادر
اللغة العربية.

بالتركيز على محرك البحث .Google

 1/4آليات البحث باللغة العربية على جوجل
(:)Google
تختلف اللغة العربية ع��ن غيرها م��ن اللغات

 3/1/3اللغة والثقافة:
تشكل الثقافة والبيئة التي يتم تكشيف املصادر
املعلوماتية بها ع��ام� ً
لا مه ًما ف��ي اختيار الكلمات

املفتاحية عن محتوى هذه املصادر  .وميكن ملصدر

واحد أن يستخدم إليصال أكثر من معنى ،وقد ال
تكون هذه املعاني في حالة تباين فقط ،وإمنا في
حالة تضاد في املعنى ؛ على سبيل املثال فإن صورة

واحدة لطفل فلسطيني يحمل حج ًرا يرمي به جند ًيا
صهيون ًيا ،ميكن استخدامها إليصال معنى النضال،
كما تستخدم على اجلانب اآلخر في اإلعالم الغربي

إليصال معنى اإلرهاب ،وهو البعد الثالث في التعامل
مع حتليل مصادر املعلومات متعددة الوسائط.

 /4آليات البحث باللغة العربية على جوجل

(:)Google

يرسم واقع البحث باللغة العربية على محركات

البحث م�لام��ح املشكلة احلقيقية ال�ت��ي تواجهها

م�ص��ادر املعلومات الرقمية باللغة العربية داخل

قواعد محركات البحث ،حيث تكشف دراسة تطبيقية
بسيطة كالتي قام بها الباحث هنان أن هناك قصو ًرا

شدي ًدا في معاجلة املعلومات العربية الرقمية ،من
حيث بنية اللغة العربية وطبيعة احمل��ارف العربية،

وق��درات البحث داخل محركات بحث الويب ،وهنا
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية
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األخ��رى ف��ي عمليات تنظيم املعلومات ف��ي درجة
املرونة املطلوبة لتنظيم املعلومات واسترجاعها ،ومن
ثم فإن آليات بحث املعلومات داخ��ل اللغة العربية
تختلف عن تلك املستخدمة في اللغات األخرى مثل
اللغات الالتينية بأنواعها املختلفة .ودخل استرجاع
اللغة العربية عه ًدا جدي ًدا باالعتماد على تقنيات
التحليل الصرفي واملعجمي أللفاظ اللغة العربية
وتراكيبها ،وانتفت مع هذه التقنيات معظم مشكالت
االسترجاع اآللي للمعلومات في اللغة العربية .وقد
اعتمدت بعض محركات البحث العامة باللغة العربية
على مثل تلك التقنيات ،ومن أهمها محرك عجيب
 Ajeebال��ذي انعكس استخدام تقنيات التحليل
الصرفي به في آليات البحث باملعنى واملشتقات
واجلذر واملترادفات.
وسيتم االعتماد على محرك البحث Google
لدراسة خصائص استرجاع املعلومات في بيئة اللغة
العربية .ويوضح اجلدول رقم ( )1آليات البحث في
اللغة العربية وتطبيقها في محرك البحث Google
على الويب:
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اجلدول رقم ( )1آليات بحث اللغة العربية في محرك البحث Google
آليات بحث اللغة العربية

حالة آلية البحث

البحث بالتطابق

مستخدمة

البحث غير املطابق باللواصق

غير مستخدمة

البحث بجذر الكلمة

غير مستخدمة

البحث بالتشكيل

غير مستخدمة

البحث احلر

مستخدمة مع رموز ؟ *

البحث بالترادف

غير مستخدمة

البحث باملتضادات

غير مستخدمة

البحث باملعاني

غير مستخدمة

البحث بالترجمة

مستخدمة

التعرف إلى األخطاء العربية الشائعة

مستخدمة

يالحظ الباحث من اجل��دول السابق مجموعة

م��ن خ�لال املصحح اآلل ��ي ،ال��ذي يحلل النصوص

أو ًال  :خ����ص����ائ����ص ال����ل����غ����ة ال���ع���رب���ي���ة
وخصوصياتها :ومن ذلك اللواصق املوجودة في

ً
ثالثا :اختالف كتابة بعض احلروف بني البلدان
العربية :فمث ً
ال يكتب املصريون الياء بدون نقط ،أما

من اإلشارات تتمثل فيما يلي :

اللغة العربية من السوابق وال�ل��واح��ق .على عكس

 Googleف��إن م�ح��رك البحث اإلدري �س��ي اعتنى
بهذه النقطة ،ومن ثم فإن النتائج التي ال تظهر في

املدخلة إمالئ ًيا.

في الدول األخرى فإنها تكتب بنقط .عدم التنبه إلى
هذه النقطة قد يؤدي إلى عدم عرض النتائج كامل ًة
أثناء البحث ،وهو ما يحصل في .Google

 Googleنتيجة لعدم االنتباه لهذا املوضوع ستكون

رابعا :يستخدم محرك البحث  Googleبعض
ً

ث��ان ً��ي��ا :ع ��دم أخ ��ذ األخ��ط��اء اإلم�لائ �ي��ة بعني

مختلف اللغات مثل البحث بالتطابق والبحث احلر

واملتعلقة بالهمزة بشكل خ��اص ك�ث�ي� ًرا م��ا تشكل
مشكلة عند الشروع بالبحث .بينما لم تلتفت جوجل

إلى ذلك فقد الحظ الباحث عدم تخصيص اللغة

ظاهرة في محرك البحث اإلدريسي.

االعتبار :حيث إن األخ�ط��اء اإلمالئية بشكل عام

 Googleلهذه املشكلة فإن اإلدريسي قد تالفاها
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

مالمح البحث التي تنسحب على استخدام وبحث
باستخدام رم��وز االم�ت��دادات املختلفة .وباإلضافة

العربية مبجموعة أو واح��دة على األق��ل من آليات
البحث التي تخدم البحث باللغة العربية ،وموافقة
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البحث باللغة العربية على محرك البحث جوجل ()Google

خصائص البحث بالعربية دون غيرها من اللغات

األخرى.

خامسا :حتتاج اللغة العربية إل��ى مجموعة من
ً
آل �ي��ات ال�ب�ح��ث كتلك امل �ش��ار إل�ي�ه��ا ف��ي م�ع��اجل��ة اللغة

الطبيعية ف��ي النصوص العربية ،ول��م ت��زل محركات
بحث النصوص العربية تعمل بآليات بحث عامة تتوافق

م��ع الكلمات املفتاحية ف��ي مختلف اللغات األخرى؛

مثل آليات املنطق البوليني ،والبحث احلر ،والتطابق،
والبحث بالتقارب ...وغيرها من اآلليات األخرى .ولقد
عملت احملركات العربية حدي ًثا على استخدام التقنيات
املساعدة في بحث اللغة العربية مثل تقنيات التحليل

املعجمي والتحليل الصرفي ،وال ميكن بحث النصوص
العربية املستقلة أو التابعة لوسائط الصور والصوت دون

االعتماد على التقنيات السابقة .لقد خلت محركات
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 1/2/4تقنيات اللغة العربية:
ي��ذك��ر م�ح�م��د س��ال��م غ�ن�ي��م أن ه �ن��اك أهمية

كبرى لتطويع التقنية خلدمة اللغة العربية .فمع

ظ�ه��ور تقنية امل�ع�ل��وم��ات ،وع�ل��ى رأس�ه��ا احلاسبات
اآلل�ي��ة ،ب��رزت مشكلة تطويع ه��ذه التقنية خلدمة
اللغة العربية؛ حيث إن تصميم تلك احلاسبات مت

خلدمة املجتمعات التي أنتجتها ،فواجهت محاوالت
استخدام احلاسب اآللي في البالد العربية مشكلة
تطويعه ملعاجلة النصوص العربية ،إذ ب��ات على

ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة م��واك�ب��ة ه��ذا ال�ت�ي��ار احلضاري،
واالنتفاع باملبتكرات احلديثة ؛ خدمة ألغراضها
الوطنية والقومية ،وخاصة أننا نشهد اليوم ثورة

ونهضة علمية في املنطقة العربية ،بعد أن واكبت
احلاسبات اإلنسان في نشاطاته كافة.

بحث العينة السابقة حتى املستخدم للعربية منها

وميكن وصف تلك اإلشكالية التي متر بها نظم

استرجاع املعلومات من النصوص العربية ،خللوها من

بالنا أن اللغة العربية من أهم  -إن لم تكن أهم-

على التقنيات السابقة ميكن إضافة مجموعة من آليات

واملؤثرة فيه ،ويتوقف تطوير هذا النظام ،واالرتفاع

 2 / 4متطلبات البحث باللغة العربية:

اللغة بكامل طاقتها في جميع عناصر النظام  ،بد ًءا

خصيصا لبحث وحل مشكالت
من آليات بحث تعمل
ً

املعلومات العربية في « :أن��ه ينبغي أال يغيب عن

تقنيات التحليل الصرفي والتحليل املعجمي .واعتما ًدا

العوامل احمل��ددة لهوية النظام العربي للمعلومات

البحث إلى محركات بحث اللغة العربية.

مبستوى فعاليته وكفاءته وقدرته على استثمار هذه

تنطوي معاجلة اللغة العربية في بيئة املعلومات

الرقمية على اإلنترنت على مجموعة من املتطلبات

تتمثل أهمها في معاجلة وتقنيات التعامل مع اللغة

العربية ال��رق�م�ي��ة ،أي� ً
�ض��ا ال�ت��وص��ل إل��ى برمجيات
تختص بحل مشكالت اللغة العربية الناجتة عن ثراء

موسوعية هذه اللغة.

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

باستعمالها في قنوات النشر على اختالف فئاته

ومستوياته ،وانتها ًء بتطوير احلاسبات اإللكترونية
وغيرها من تقنيات املعلومات القادرة على التعامل
مع العربية بشكل فعال ،مرو ًرا بالقوائم االستنادية

ولغات التكشيف ،وغير ذل��ك من األدوات املتأثرة
بشكل ما بالنظام اللغوي الغربي .ومما ال يخفى على
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أح��د أن تقنيات النظام العربي للمعلومات تعتمد

 -1البحث بالتطابق:

على فتات موائد التطورات التقنية في املجتمعات

يطلق على هذا النوع من البحث عدة مسميات

يعد التحليل الصرفي لب عمليات معاجلة اللغة

ه��ذه الطريقة على وض��ع كلمة محددة يبحث بها

()14

املتقدمة ،إن لم تكن نفايات هذه التطورات

.

منها البحث بالكلمة أو البحث باملطابقة .وتعتمد

الطبيعية ،حيث تقوم نظم االسترجاع بتوفير هذه
اخلاصية إلنتاج كثير من إمكانيات البحث املتولدة
ع��ن اس �ت �خ��دام التحليل ال �ص��رف��ي ل�ك�ل�م��ات اللغة
العربية .تبدأ هذه العملية بإضافة املعاجم اللغوية
اآلل �ي��ة ل�ن�ظ��ام االس �ت��رج��اع ،وال ينسحب التحليل
الصرفي على كل كلمات اللغة العربية وإمنا يستثنى
من ذلك احل��روف وأدوات التركيب … وغيرها من
الكلمات التي ال ت��دل مبفردها على معنى معني.
ويعد اإلدريسي ،/http://www.alidrisi.com
وهو محرك بحث أنتجته شركة صخر للحاسبات،
من أهم نظم استرجاع املعلومات التي تعمل بتقنية
التحليل ال�ص��رف��ي ،مم��ا أدى إل��ى ب��زوغ إمكانيات
بحث متقدمة ال ترى في غيره من محركات البحث
العربية .لقد بات التحليل الصرفي احلل ملعاجلة
بحث اللغة العربية ،بعد تناوله من جانب الصوينع
وغيره ،يعتبر محركات بحث املعلومات العربية تربة
خصبة تنمو بها تطبيقات التحليل الصرفي ،حيث
إن حتليل موضوعات مصادر املعلومات باستخدام
اللغة الطبيعية يحقق الهدف املرجو في استرجاع
املعلومات.
وتتمثل تقنيات البحث املتقدمة امل�ت��ول��دة عن
()15

التحليل الصرفي للغة العربية فيما يلي
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

:

نظام االسترجاع داخل محتوياته ،على أن املضاهاة
هنا اعتما ًدا على الشكل نفسه الذي أقره املستفيد
إلجراء البحث؛ فإذا ما استخدم املستفيد مث ً
ال كلمة

(عربي) فإن النظام يعمل على استرجاع كل الوحدات
التي حتتوي على كلمة ع��رب��ي ،بينما ال يسترجع

النظام وحدات الكلمات األخرى مثل (عرب ،عربة،
عربية) .ويحتاج املستفيد إلى هذا النوع من البحث

في حالة طلب معلومات عن موضوع له مخصص،

بحيث يهتم املستفيد بالتحقيق أكثر من االستدعاء
الذي ستكون نسبته في هذه احلالة قليلة ج ًدا.

 -2البحث غير املطابق «البحث باللواصق»:
يختلف هذا الشكل من البحث عن الشكل السابق

في توسيع نطاق البحث داخ��ل النظام .والبحث غير
امل�ط��اب��ق للكلمة م ��ؤداه أن يسترجع ال�ن�ظ��ام مختلف
األشكال للكلمة الواحدة ،مع استدعاء أشكال الكلمة

مع كل اللواصق التي تسبقها أو تليها في وحدات نظام
االسترجاع .فمث ً
ال إذا أراد الباحث البحث عن كلمة

(ع��رب) فإنه سيحصل على (ع��رب  ،ع��رب��ي ،عربية،
عربيات) وكذلك يسترجع جميع الكلمات التي حتمل
سوابق مثل (العربي ،وللعربي ،وبالعربي) ومثلها للكلمات
األخ ��رى»( .)16ويحتاج املستفيد ملثل هذا الشكل من

البحث إذا ما أراد احلصول على كل وحدات املعلومات
حول موضوع محدد يتمثل في كلمة محددة.
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 -3ال���ب���ح���ث ب���ج���ذر ال��ك��ل��م��ة «ح�����ل مشكلة
االشتقاق»:

االختالط بني األشكال املختلفة للكلمة الواحدة،

يأتي هذا الشكل في املستوى الثالث من توسيع

الكلمة املختلطة لالسترشاد مبعنى الكلمة األخرى.

نطاق البحث ،وه��و أه��م أمثلة استخدام التحليل
الصرفي للغة العربية ،ويعني إجراء حتليل الكلمة

إلى احلروف األصلية بها واستخدامها نواة للبحث
داخل نظام االسترجاع .ومثال على ذلك فإن بح ًثا
ع��ن معلومات تتعلق ب�ـ (ع ��رب) س��وف ت��ؤدي إلى

استرجاع وحدات من داخل النظام تتضمن كلمات
(عرب ،عربي ،عربية ،عروبة ...،إلخ) ( )17ويؤدي
هذا الشكل من البحث بطبيعة عمله إلى استدعاء
عدد غير محدود من مصادر املعلومات ،عم ً
ال على
جتميع كل ما يتعلق باجلذر موضع البحث .ويترتب
على نوع البحث نوع املستفيدين ،فاملستخدم لهذا

الشكل من البحث يلجأ إليه عند احلاجة إلى كل
م��ا يتعلق ب��امل��وض��وع س��واء م��ن ق��ري��ب أو بعيد ،ملا

ميكن استدعاؤه من معلومات .ولكن يعيبه أنه قد

يأتي بكلمات ليس لها عالقة باملوضع مثل (عراب،
إعراب).

وك��ان احل��ل البديل ه��و وض��ع كلمة أخ��رى بجانب
ويعطي هذا الشكل للمستفيد أقصى درجات الدقة

في احلصول على التحقيق املطلوب .وتتمثل طريقة
استخدام شكل البحث في مجموعة بدائل لشكل
اإلعجام للكلمة يعرضها نظام االسترجاع من واقع

التحليل الصرفي للغة داخل النظام.

 -5البحث باملقاطع (أجزاء الكلمة):
يعطي ه ��ذا ال�ش�ك��ل م�ج�م��وع��ة م��ن املعامالت

أو احل��روف التي يستخدمها الباحث ف��ي تشكيل

استراتيجية بحثه كما يريد ،وتتركز هذه احلروف
ف ��ي ع�ل�ام ��ات (؟ ،)* ،ع �ل��ى أن اس��ت��خ��دام هذه

العالمات يختلف بني نظام وآخ��ر ،ويوجد جانبان

من استخدام هذه اآللية في البحث هما استخدام
معامالت البحث باملقاطع في منتصف الكلمات ،أو

استخدام املعامالت في نهاية الكلمات؛ أما اجلانب
األول م��ن االس�ت�خ��دام وه��و ف��ي منتصف الكلمات

فيأتي إما لعدم معرفة الباحث باحلروف الصحيحة

 -4ال��ب��ح��ث ب��ال��ت��ش��ك��ي��ل ل��ك��ل��م��ات املشترك
اللفظي:

املكونة لكلمات البحث ،مثل البحث عن (عر؟ب)

ي�ط�ل��ق ع �ل��ى ال �ب �ح��ث ب��ال�ت�ش�ك�ي��ل م�س�م��ى «فك

م��ن اس�ت�خ��دام م�ع��ام�لات البحث احل��ر فيأتي في

أشكال البحث في اللغة العربية .ويخدم هذا الشكل

متعددة تشترك في أصل واحد مختلف االمتدادات

ال�ل�ب��س» كما ورد ف��ي بعض م �ص��ادر احل��دي��ث عن

املستفيدين في تفادي أحد أهم عوائق االسترجاع

في اللغة العربية وهو املشترك اللفظي للكلمات،
مثل ِ
(علْم ،علّم ،علم) .وقد عانى املستفيدون كثرة
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

تسترجع كلمات عرب ،عراب ،وأما اجلانب الثاني

نهاية الكلمة ويستخدم للتخلي عن البحث بكلمات
وتستخدم العالمة ( * ) للتعبير عن مجموعة من

احلروف التي تأتي في نهاية الكلمة مثل (عرب* )

فإنها تسترجع “ عربي ،عربية ،عربيات ...إلخ ،مع
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التأكيد على أنها لن تسترجع كلمات مثل «العربي ،
()18

وبالعربي ...إلخ»

.

 -6البحث بحساسية احلالة:
ي �ع �ب��ر ه � ��ذا ال� �ش� �ك ��ل ع� ��ن امل��ص��ط��ل��ح case
 ،sensitiveويطلق عليه في بحث اإلدريسي مراعاة
حالة األحرف ،ويستخدم املستفيد شكل البحث في
حالة ما إذا أدت األشكال املختلفة حلروف الكلمة
معاني مختلفة ،يعمل البحث بحساسية احلروف أو
شكل احلروف على البحث عن اجتاهات موضوعية
مختلفة ملوضوع واحد ولكلمة واحدة ؛ حيث يعمل
شكل الكلمة على بيان جانب م��ن امل��وض��وع ،مثل
كلمة “أعالم” فإن استخدام البحث بدون حساسية
احلروف يسترجع كلمات أخرى مثل “إعالم” .حيث
يعامل ح��رف األل��ف كحرف واح��د دون األخ��ذ في
االعتبار حالة الهمزة (ا ،أ ،إ ،آ) وتستخدم هذه
اآلل�ي��ة ف��ي محركات البحث متعددة املوضوعات،
إلى جانب اختيار شكل احلروف كواحدة من أدوات
ضبط املصطلحات في عمليات التكشيف مبا يصنع
معه حتدي ًدا أكثر للمصطلحات الكشفية .ولم يتعامل

أي من محركات البحث السابقة مع البحث بشكل
احلروف ،وهذا يرجع في رأي الباحث إلى أن مثل
ه��ذه اآللية حتتاج إل��ى مرحلة متقدمة من البحث
من جانب املستفيدين ،األم��ر ال��ذي ال يتناسب مع
االستخدام العام للويب.

املترادفات لكلمة البحث ،واستخدامها في استدعاء

مصادر املعلومات من وح��دات النظام التي حتتوي
على م��رادف��ات كلمة البحث .فمث ً
ال ي��ؤدي البحث

عن كلمة «جتهيز» إلى استرجاع جميع املستندات
املفهرسة ،التي حتتوي على كلمة (جتهيز) أو إحدى
مترادفاتها م�ث��ل :إع���داد ،وت�ه�ي�ئ��ة ...وغ�ي��ره��ا من

مرادفات الكلمة إن وج��دت .وميثل هذا النوع من

البحث أهمية بالغة في البحث عن مصادر املعلومات
()19

العربية .وي�ع��د م�ح��رك البحث اإلدري� �س ��ي

من

أفضل أدوات البحث العربية التي تعمل باستخدام
تقنية التحليل الصرفي ،مبا ميكن معه إنتاج آليات
بحث مثل البحث باملترادفات.

 -8البحث باملتضادات:
يستخدم املستفيدون ه��ذا الشكل ف��ي البحث

من أجل استرجاع مجموعة الوحدات التي تتعلق

بالكلمات ومتضاداتها .وعلى ذل��ك ف��إذا ما رغب
املستفيد في البحث عن كلمة (ال �س�لام) ،ويختار

البحث باملتضادات فإن نظام االسترجاع يستدعي
ً
أيضا كلمة (احل��رب)  ،...وغيرها .وهذه الطريقة
رمبا تكون مفيدة في البحث في النصوص ،حيث
تأتي كلمات مرتبطة ببعضها مثل (احلرب والسالم)،

و(األب �ي��ض واألس � ��ود) ،و(اخل �ي��ر وال �ش��ر) و(اجلنة

والنار) ،ولكن بالنسبة ملواد املعلومات املصورة فإن
هذا رمبا يستدعي ص��و ًرا مخالفة ملا هو مطلوب.

 -7البحث باملترادفات:
في هذا النوع من البحث يرتكز نظام االسترجاع
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

في إج��راء البحث على املعجم اآلل��ي ،حيث حتديد

وأف �ض��ل أدوات البحث العربية ف��ي ذل��ك محرك

البحث اإلدريسي.
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 -9البحث باملعاني:
يوفر استخدام التحليل الصرفي البحث باملعاني

املتعددة التي توجد عليها الكلمة في اللغتني العربية
واإلجنليزية ،ويعتقد الباحث أنه ال يوجد كثير من

املستفيدين من يرغب في هذا البحث إذا ما عرف

معنى املصطلحات التي يستخدمها لبحث موضوع
ما .وقد عثر الباحث عن هذا الشكل في خاصية
ال�ب�ح��ث امل�ت�ق��دم حمل��رك ب�ح��ث ع��رب��ي ه��و (عجيب

 ،)www.ajeeb.comومع استخدام كلمة البحث
(سيد) خرجت النتائج متضمنة كلمات حتمل معنى

السيد أو السيادة بجانب استرجاع الوحدات التي
تتضمن كلمة البحث ذاتها.

وقد ذكر عبد الغني أبو العزم أن شركة صخر شرعت
منذ بداية الثمانينات من األلفية الثانية في حتضير
قاعدة مشروع معلوماتي على صعيد العالم العربي،
وكانت متلك تصو ًرا يحكمه الوعي مبدى السرعة

الهائلة التي يعرفها قطاع اإلع�لام والتواصل في
مجال التقنية اإللكترونية وما حتقق من منجزات
أوروبية وأمريكية في هذا امليدان في ضوء التجارب
األول��ى التي أجن��زت ،وما أصبحت تتوفر عليه من
بنوك املعطيات وحواسيب ضخمة لتخزين املعلومات
()20

.

واملفردات بكميات هائلة ج ًدا

لقد متكنت شركة صخر منذ شروعها في وضع

 -10التعرف إلى األخطاء العربية الشائعة:
يقصد بهذا الشكل من البحث التعرف إلى األخطاء

التي توجد عليها كلمات اللغة العربية سواء في بناء

النص واسترجاعه .وللغة العربية طبيعة تختلف عن

تلك اللغات الغروية أو اللصقية مثل اللغات الالتينية
واإلجنليزية .وتعد الهاء اخلتامية وال�ت��اء املربوطة
وال �ي��اء امل�ق�ص��ورة وه�م��زة ال��وص��ل والقطع م��ن أكثر

شيوعا بني الكتاب واملستفيدين ،ومثال ذلك
األخطاء
ً
فإن كلمة (احمد) تسترجع معها الشكل اآلخ��ر من

الهمزة وهو (أحمد) .ويجب في هذه احلالة تعطيل
خاصية البحث بحساسية األحرف؛ ألنها تعمل بشكل

عكسي لهذا النوع من البحث.

برامجها ف��ي خانة التطور التي تعرفه الصناعة
اإللكترونية دول� ًي��ا وعلى ق��واع��د وك �ف��اءات علمية،
وذلك جلعل اللغة العربية في مصاف اللغات العاملية،

واستطاعت أن حتقق خالل عقدين من الزمن طفرة
هائلة ،وفجرت طاقات اإلبداع واإلجنازات في مجال
تطوير أعمال وبرامج هي اآلن تشكل خزانة مهمة
في املدارس واملؤسسات واملعاهد واإلدارات .وكانت
أه��م البرمجيات الناجتة ع��ن جهود شركة صخر
()21

تتمثل في البرمجيات اآلتية

:

أو ًال :احمللل الصرفي:
يعد احمللل الصرفي اآللي من اآلليات األساسية

 2/2/4برمجيات وتطبيقات البحث باللغة العربية:

للتعامل مع طبيعة الكلمات ،سواء كانت مجردة أو

حتتاج اللغة العربية الى مجموعة من البرمجيات

والتطبيقات التي تسهم في دفع البحث عن مصادر
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

املعلومات العربية داخل محركات البحث وتطويره.

مرتبطة بزوائد ولواحق ،وذلك باستخالص العناصر
األولية لبنية الكلمة وحتديد سماتها الصرفية.
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ثان ًيا :املصحح اآللي:

النصية اخلاضعة ملعاجلة حاسوبية وف��ق منهجية

يعتبر «س��راج» أحد تلك البرامج العربية التي

تسعى صخر لتطويرها في مجال تطبيق منهجيات
البحث والتصحيح في النص داخل قواعد بيانات

النص العربي .يقوم سراج بعمليات حتليل للنصوص،
مثل تصحيح النص واستخالص كلماته األساسية
()22

وتصنيفه وتلخيصه واستخراج األعالم

.

تستمد ق��اع��دة املعطيات املعجمية قوتها من
املكنز ،وهو بذلك يزودها مبا يلي:
أ  -املعاني الناقصة في املعاجم.
ب  -التعابير االصطالحية.
ج  -كل أنواع الظروف.

وهذه املالمح مثل :
•ي �ص �ح��ح ك�ل� ً
ا م ��ن ال �ن��ص ال �ع��رب��ي والنص
اإلجنليزي على حد سواء.

د  -أل� �ف ��اظ احل� �ض ��ارة وامل �ص �ط �ل �ح��ات العلمية
احلديثة.
هـ – أمناط مختلفة لإلزاحة الداللية.

•يصحح األخطاء العربية الشائعة.

و – معلومات عن احلذف العهدي لبعض مكمالت

•يصحح األخطاء النحوية العربية.
•ميكنه العمل كمصحح إم�لائ��ي دقيق دون
احلاجة للتدخل البشري.

•ميكنه ربط النص بإحدى الطرق املنهجية
للكتابة العربية.

اجلملة الفعلية.
ز – معلومات عن الصفة السببية.
ح – معلومات قابلية حذف املوصوف اإلنسان أو
املعنى املجرد.
ط – معلومات صرفية نحوية كالتنوين ،أو املنع من

•وضع خاص لتوحيد األسماء والتصحيح.
•يقوم املصحح اآللي من صخر باكتشاف األخطاء
اإلمالئية العربية واألخ�ط��اء العربية الشائعة

وتصحيحها إضافة إلى األخطاء النحوية.

الصرف واإلف ��راد والتثنية واجلمع والتذكير
والتأنيث ،وما إلى ذلك.
ي – األمناط التركيبية للجمل العربية السائدة في
الكتابات املختلفة.

ً
ثالثا :قاعدة البيانات املعجمية :
وتتجلى أهميتها في كونها مهيأة ومجهزة لتحليل

األمن��اط املعجمية ،وقدرتها على اإلج��اب��ة عن كل
التساؤالت املتعلقة باملفردات داخل سياقاتها داللة
وتركي ًبا ،وه��و م��ا يجسد أهمية ق��اع��دة املعطيات
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

دقيقة ومكثفة وذات مردودية عالية.

كـ – أسماء األعالم العربية واألجنبية.

رابعا :التشكيل واإلعراب اآللي:
ً
لقد أصبح باإلمكان التغلب على أكبر معضالت
اللغة العربية املتجلية في الكتابة العربية ،بالتمكن
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من التشكيل باعتباره من مكوناتها األساسية وما

الشريف ،ونظام االسترجاع في قواعد النصوص

ميس الكتابة والقراءة والتعليم والوظائف النحوية،

العربية ،والبرامج الكثيرة في مجال التعليم والتكوين
والثقافة ،باإلضافة إلى كل هذا فإن املش ّكلِ اآللي

يالبسها من إشكاالت ليس هنا مجال طرحها فيما
وعلى الرغم من كل هذه اإلشكاالت ،ولكون تشكيل

الكلمات يؤدي إلى حتديد معانيها وحاالتها الصرفية
كان من الضروري إيجاد حلول آلية وجتاوز املشاكل
في التعامل مع النصوص العربية في احلواسيب،

وه��ذا بالضبط ما أجنزته صخر بكثير من الدقة
ت�ص��ل إل��ى ( )%98ح�ي��ث ب��إم�ك��ان امل�س�ت�خ��دم لهذا

ال�ب��رن��ام��ج أن ي�ح��دد ن��وع التشكيل امل�ط�ل��وب سواء
ال أم تشكي ً
ال كام ً
أك��ان تشكي ً
ال جزئ ًيا الز ًم��ا لفك
اللبس الصرفي ،سواء تعلق األمر باللغة العربية في
نصوصها القدمية أو املعاصرة.

وتعتبر تقنية التشكيل اآللي في ضوء دراسات

لسانية إحصائية دقيقة من أه��م منجزات صخر
ف��ي م �ي��دان تطويع اللغة العربية ف��ي تعاملها مع

احلاسوب ،وقد اعتمدت تقنية التشكيل اآللي على

عدة مستويات لتحليل ومعاجلة اللغة ،منها املستوى
الصرفي للكلمات ،واملستوى اإلع��راب��ي ،ومستوى

التحليل الداللي ،وسمحت هذه التقنية باستخدام
أن�ظ�م��ة م �ت �ط��ورة ج� � ًدا ف��ي ال��ذك��اء االصطناعي،

واالعتماد على املعاجم اللغوية الضخمة ،األمر الذي
تطلب سنوات طويلة من البحث الدقيق ،ولم يأت

برنامج املشكل اآللي من فراغ ،فهو جزء من مشروع
ضخم يهدف أساس ًيا إلى معاجلة اللغة العربية آل ًيا،

ولقد ساعد على إجناز عدد البرامج املتطورة نشير
هنا إلى بعضها  :برنامج القرآن الكرمي واحلديث
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

ي ّوظف في كثير من التطبيقات التقنية التي تهتم
مبعاجلة النصوص العربية ،مثل البحث في اإلنترنت،

وحتويل النص املكتوب إلى منطوق ،وكذلك الترجمة
اآللية من العربية وإليها.

خامسا :املصحح النحوي:
ً
ويأتي في السياق نفسه املصحح النحوي ،الذي
أصبح بإمكانه القيام بتصحيح األخطاء النحوية
التي جندها شائعة في كثير من الكتابات الصحفية
واإلنشائية وغيرها ،مثل تصحيح إع��راب الكلمات
التي تلزم حالة الرفع واجل��ر ،واألف�ع��ال التي تلزم
حالة النصب واجل��زم ،وكذلك أخطاء املمنوع من
الصرف واملفعول املطلق ،وع��دم املطابقة النحوية
بني الصفة واملوصوف واملعطوف واملعطوف عليه،
وأخطاء كتابة األعداد البسيطة واملركبة واملعطوفة
ومتييزها ،وأخطاء اجلملة الفعلية واالسمية ،وغيرها
من األخطاء النحوية األخرى في اللغة العربية.
وميكن القول في هذا الصدد إن معاجلة النحو
ً
أشواطا
آل ًيا على نطاق اللغات الطبيعية قد قطعت
في دمج الدراسات اللسانية بالدراسات احلاسوبية

وامتزاجهما ،وأصبحت العالقة بينهما عالقة تبادل
واقتراض ،وأي تنظير للغات الطبيعية أصبح مرهو ًنا
مبعرفة دقيقة لألساليب املنهجية والتحليلية لعلوم
احلاسوب ،األمر الذي يؤهل اللغوي لكي يستخدمها
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في صياغة جديدة للمنظومة النحوية ،وتطوير علم

 -4القيام بفهرسة آلية فعالة لوثائق النص الناجتة

سادسا :القارئ اآللي :O C R
ً

نتائج الدراسة:

الداللة وكل ما يتعلق ً
أيضا بالصناعة املعجمية.

يعد القارئ اآللي إحدى التقنيات املتطورة ج ًدا

في مجال الصناعة اإللكترونية املعلوماتية وجعل
اللغة العربية حتتل مكانتها الالئقة بها بني اللغات

الطبيعية ،إذ أصبح باإلمكان التعرف إلى النصوص

العربية مبختلف أشكال كتابة حروفها ،سواء كانت
مشكلة أو غير مشكلة ،حيث حت��ول إل��ى ملفات

إلكترونية قابلة للمعاجلة والتصرف فيها ،باإلضافة

أو احل��ذف ،ولقد أصبح القارئ اآلل��ي ميلك قدرة
التعرف إلى حروف الكتابة العربية بجميع أشكالها

بسرعة فائقة ت��زي��د على  500ح��رف ف��ي الثانية
الواحدة ،وباإلضافة إلى ذلك يتيح إمكانية تخزين

النصوص وحفظها بشتى أن��واع الصيغ املعروفة،

وحتى صيغة  HTMLو .UNICOM

عن عملية التمييز.

خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج تتمثل

فيما يلي :

1 )1أن امل �ط �ل��وب مت �ك�ين امل �س �ت �خ��دم ال �ع��رب��ي من
استخدام لغته العربية منذ بدء تشغيل جهاز

احلاسب حتى ال��وص��ول إل��ى أي معلومة على
اإلنترنت .ولكن توجد حال ًيا مشكلة حتد من
استخدام اللغة العربية .تنحصر في أن الوضع

احلالي يفرض على املستخدم العربي حينما
يود الوصول إلى املواقع ،وخاصة العربية منها
أن يدخل عنوان املوقع باألحرف الالتينية حتى

وإن كان احملتوى باللغة العربية ،وهذا يعد من
املعوقات الرئيسة النتشار اإلنترنت في العالم

العربي ،لذلك ك��ان من البديهي احلاجة إلى

ومن بني خصائص القارئ اآللي:

تعريب أسماء املواقع ،بحيث يتمكن املستخدم

 -1قدرته على متييز عدد كبير من اللغات وتعرفها
بواسطة أدوات التمييز املتاحة ،فباإلضافة إلى

العربي من استخدام اللغة العربية للوصول إلى
املعلومة بيسر وسهولة.

اللغة العربية والفارسية فإنه يدعم إحدى عشرة

2 )2عمل محرك البحث  Googleعلى دعم اللغة

واإليطالية و اإلسبانية والبرتغالية والنرويجية

غير ان هذا الدعم لم يكن على مستوى املالءمة

لغة أوروبية ،وهي :اإلجنليزية والفرنسية واألملانية

العربية وقدرات البحث باملصطلحات العربية،

والسويدية والدمناركية والنمساوية والفنلندية.

التامة خلصائص وطبيعة اللغة العربية التي

 -2احتواؤه على  26مكتبة خطوط عربية.

تتعدد على مستوى الكلمة الواحدة أو العبارات

 -3حتديد ال�ص��ور ف��ي امللف آل� ًي��ا وإخ��راج�ه��ا مع
النص الناجت.

ضم برمجيات وتقنيات متطورة تالئم مالمح

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

املركبة .ومن ثم فإن محرك البحث بحاجة الى
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الكلمات العربية ،مثل احمللل الصرفي واملصحح

محمود حيث يجبر املستخدم على كتابة العنوان

اللغة مثل االشتراك اللفظي والترادف والبحث

الب��د م��ن أن تكون جميع أج��زاء اس��م النطاق

النحوي ،وذل��ك لتالفي ال��وق��وع في مشكالت

باملشتقات  ...وغيرها.

3 )3أن من يتحدثون اللغة اإلجنليزية في الوطن
العربي ال يتجاوز تقري ًبا  .% 10وه��ي نسبة
ضئيلة جداً إذا ما قارناها بالعدد الكبير من

املستخدمني املتوقع دخولهم إلى عالم اإلنترنت،
لذا تبقى اللغة حاجزاً مينع انتشار استخدام

اإلنترنت بني العرب ما لم توفر املادة والسبيل

ً
وأيضا ستكون اللغة
(العنوان) بلغة املستخدم.
حاجزًا أمام االستفادة من اإلنترنت في التعليم
للمراحل األول��ى ،حيث إن معظم الطلبة في

العالم العربي يبدؤون تعلم اللغة اإلجنليزية في
مراحل التعليم العليا.

4 )4تعد اللغة العربية من أع��رق اللغات وأسماها
تاريخاً ،وأطولها باعاً في العلوم؛ لذلك يتحتم
على األمة العربية واإلسالمية احملافظة عليها

وعدم استبدالها بأي لغة كانت حتت أي ظرف،
والعمل على تطويع التقنية واحل �ل��ول الفنية

لدعم لغتنا لغة القرآن الكرمي ،وأن نخدمها
كما خدمها أسالفنا األولون.

5 )5ه �ن��اك ت��وج��ه ن�ح��و اس �ت �خ��دام ال�ل�غ��ة العربية
السم اجلهة وإحلاقه بإحدى النطاقات العليا
( )TLDsاملمثلة باللغة اإلجنليزية (مثل :اسم-

شركة ،)com.وهذا توجه غير منطقي وغير

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

بلغتني مختلفتني في اجتاهني متعاكسني .لذا
باللغة العربية مبا في ذلك النطاقات العليا.

6 )6أن استخدام أسماء اإلنترنت باللغة العربية
ه��و م��ن ب��اب تشجيع املستخدم العربي على
استخدام اإلنترنت وكسر حاجز اللغة ،حيث إن

استخدام اللغة العربية ألسماء املواقع يسهل
الوصول إلى املواقع .فإن تعريب احملتوى يعتبر

فالبد
خطوة جيدة ،ولكن حتى تكتمل الفائدة
ّ
ً
أيضا من استخدام العنوان باللغة العربية حتى

يتمكن امل�س�ت�خ��دم ال�ع��رب��ي م��ن ال��وص��ول إلى
احملتوى العربي .وحيث إن التوجهات احلالية

منص ّبة ح��ول احلكومة اإللكترونية والتجارة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،ل��ذل��ك ف��اجل �ه��ات ،س� ��وا ًء كانت

حكومية أو جتارية ،والتي تود تطبيق األعمال

اإللكترونية في البلدان العربية ال بد لها من
مخاطبة امل��واط�ن�ين واملستهلكني بلغتهم وأن
جتعل مواقعها على اإلنترنت في متناول من ال
يحسن اللغة اإلجنليزية.

7 )7أن اجلهات املطورة واملنتجة لتقنيات تعريب
اس �ت �خ��دام األس��م��اء ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت مطالبة
ب��االت�ف��اق فيما بينها على معايير ومقاييس

أساسية ومتريرها من خالل القنوات املسؤولة
عن إصدار املعايير القياسية لإلنترنت .ويجدر
التنبيه والتأكيد على أهمية التنسيق بني اجلهود
ال�ع��رب�ي��ة واجل��ه��ات األخ� ��رى ل��وض��ع ضوابط
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ومعايير ثابتة ت�ت��واف��ق م��ع املعايير الدولية،
حيث إن الرغبة باستخدام لغات محلية غير
اإلجنليزية هي عامة وتهم جميع أصحاب لغات

العالم احلية .ودع��م اللغة العربية في كتابة

أسماء املواقع يحتم دراس��ة املوضوع من عدة
جوانب ،منها:

(أ) وض��ع مقاييس م��وح��دة لتعريف مجموعة
احمل��ارف العربية املسموح باستخدامها في
كتابة أسماء النطاقات العربية.

(ب) وضع مقاييس موحدة لهيئة هيكل األسماء
العربية (شجرة أسماء اإلنترنت العربية) ،مبا

ف��ي ذل��ك حتديد النطاقات العربية العلوية
العامة ( )general TLDs gTLDsوالدولية

(.)country code TLDs - ccTLDs

(ج) تنظيم خادمات أسماء النطاقات الرئيسة (DNS
 )root serversاخلاص باللغة العربية.

(د) احللول الفنية لدعم استخدام اللغة العربية
على اإلنترنت.
8 )8أثبتت الدراسة أن تخصيص املوازنات الكافية
والكبيرة وتفريغ العلماء األج�لاء خلدمة هذه
اللُّغة ا ّلتي تراكمت وزاد اليابس في أعضائها

فاحتاجت إل��ى تقليم وت�ش��ذي��ب .ورب��ط اللُّغة
باملعارف العلم ّية وتأثير هذه املعارف عليها،
غوي
وجعلها تأخذ مكانتها في االستعمال اللّ ّ

امل��رن ،وليس تطويع املعارف للغة ،كما عملت
بعض املجامع ال�ع��رب� ّي��ة ،أو صناعة مفردات

لم تستعمل؛ فاملعارف تاريخ ًّيا كانت تفرض
مفرداتها ومضامينها اجلديدة ,وا ّلذين يغلقون
أبواب اللُّغة عن االستعمال والتّط ّور من أبنائها
إ ّ
منا يحاولون خنقها ومنع الهواء والتّنفّس عنها
بحجة حمايتها.
ّ

الهوامش واملراجع
( )1عادل محمد أحمد خليفة .التحول إلى النشر

( )3محركات البحث العربية  :إنترنت العالم العربي – .

اإلل�ك�ت��رون��ي  :ح�ل��ول واقعيــة ،ت��اري��خ االطالع

ع مايو  /أغسطس (1998م)  .تاريخ االطالع مارس

2011/1/10م ،متاح على
/.../www.arab-pa.orgال� � � � � �ن� � � � � �ش�� � � � ��ر20%
اإللكتروني20%-20%د20%عادل20%خليفةdoc .

( )2احمل �ت��وى ال�ع��رب��ي ع�ل��ى شبكة اإلن �ت��رن��ت .تاريخ
االطالع 2011/1/12م ،متاح على http://www.
arabiancreativity.com/fadl4.htm

مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

2002م  -.م�ت��اح ف��ي www.ditnet.co.ae/ :
arabic/internet/studyd0110_3.html

( )4محركات البحث العربية  :إنترنت العالم العربي،
املصدر السابق نفسه.
( )5أريزونا عبد العزيز أبامني  .خطوات بسيطة
ت�ض�م��ن االس� �ت� �ف ��ادة ال �ق �ص��وى م ��ن محركات
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البحث باللغة العربية على محرك البحث جوجل ()Google

البحث – .جريدة اجلزيرة  – .ع ( 9993فبراير
2000م)  -.تاريخ االطالع مايو 2002م  -.متاح

في www.suhuf.net.sa:

( )6أمنية طلعت  .ال�ط��ري��ق اآلم��ن ل��دخ��ول عالم
اإلن �ت��رن��ت  – .ج��ري��دة ال�ب�ي��ان  27 – .يناير

2002م  -.ت��اري��خ ال�ب�ح��ث م ��ارس 2002م-.

م� �ت ��اح ف���ي :

www.albayan.co.ae/

albayan/2002/01/271mnw/9.html

( )7ماهية البحث على اإلنترنت .تاريخ االطالع
2011/4/14م ،متاح على http://ccisdb.
ksu.edu.sa/files/rep9900000.doc

( )8ماهية البحث على االنترنت .املصدر السابق نفسه.
( )9دليلك إلى محركات البحث في الشبكة  :إنترنت
العالم العربي  -.ع مايو  /أغسطس (1998م).
ت��اري��خ االط �ل�اع م ��ارس 2002م  -.م �ت��اح في

www.ditnet.co.ae/arabic/internet/
studyd0110_2.html

في اللغة العربية  -.الرياض  :مكتبة امللك فهد
الوطنية1994 ،م  .ص 77-68

( )14محمد س��ال��م غنيم .احل��ال��ة ال��راه�ن��ة لنظم
استرجاع املعلومات العربية املعتمدة على اللغة
الطبيعية دراسة في أدب املوضوع ،مجلة مكتبة

امللك فهد الوطنية ،مج  ,13ع ,2رج��ب – ذو
احلجة 1428هـ  /يوليو.

( )15سيد ربيع سيد إبراهيم .محركات بحث الصور
الثابتة على اإلنترنت  :دراسة حتليلية .الرياض:
مكتبة امللك فهد الوطنية2007 ،م.

( )16إرشادات البحث في اإلدريسي2002/10/10 .م،
مســـــــــــــــــــــــــــار

http://asb.kacst.edu.sa/

IDRADMIN/Arabic/Help/ATips.htm

( )17مساعد بن صالح الطيار .محركات البحث
ال �ع��رب �ي��ة وط ��رائ ��ق ال �ب �ح��ث ف �ي �ه��ا ،اجلزيرة،

2001م ،ت��اري��خ االستشهاد 2002/10/10م،

مسار http://www.al-jazirah.com.sa/
evillage/22112001/wr1.htm

( )10نبيل بدر سنبل  .مقدمة إلى محركات البحث

 18إرشادات البحث في اإلدريسي .مصدر سابق ،ص .4

2001م  -.تاريخ البحث مايو 2002م  -.متاح

( )20عبد الغني أبو العزم .اللغة العربية واملعاجلة اآللية

( )11ع�ب��د ال��رح�م��ن ب��ن ح�س��ن احمل�س�ن��ي .قضية

م�ت��اح على http://www.aljabriabed.net/
n31_04abualazm.(2).htm

في الشبكة  – .الرياض  :جامعة امللك فهد ،

في http://Users.kfupm.edu.sa:

الترادف  :النظرية والتطبيق ،تاريخ االستشهاد
2002/10/23م،

م� �س ��ار

http://www.

adabiabha.com/biader/4.htm

( )12املصدر السابق نفسه.

( )13علي السليمان الصوينع .استرجاع املعلومات
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية

(www.alidrisi.com )19

منوذجا ،تاريخ االطالع 2011/4/12م،
برامج صخر
ً

( )21عبد الغني أبو العزم .املصدر السابق نفسه.

( )22امل�ص�ح��ح اآلل���ي “سراج” .ت��اري��خ االطالع
2011/5/1م ،م��ت��اح ع �ل��ى www.ccse.
kfupm.edu.sa/~husni/Teaching/
ACStLect13.doc
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