
فاس، المغرب 4152 ماي51و51و51أيام  " والحاسوب  اآللية الترجمة" مؤتمر  

 1 

 :الترجمة اآلليةو  الطبيعية المعالجة اآللية للغات
 " NooJ"نوج نظامتطبيقات  

 املغرب  /جامعة حممد بن عبد اهلل ، فاس ،غازي نعزا لديأ/د.

 :ملخص
فاييم جدارهتا يف االستفادة من املعن  الطبيعية للغات اآلليةاملعاجلة أنظمة معظم  أبانت

ميكانزمات اللغة  معاجلةيف زم كمفهوم اخلوار  املعلوماتية اهلندسةياضية العقالنية و واألدوات الر 
بتطوير أحناء صورية  قامت بدوريانظريات  وقد تأسست. التوليدو  التحليلالوصف و  من حيث

وأصبحت  ،لغات الربجمة االصطناعيةب بعيد ما يسمىشبه إىل حد ة تخوارزمي أشكال يف
 Machine) الرتمجة الآلليةات حاسوبية ومنها برجميات وتطبيقلبناء  إجرائيا   أسلوبا   بالتايل

Translation) أكثر  مناذج، يف سوق الرتمجة برزتوقد  ،الطبيعيةالبشرية/ لرتمجةاملماثلة ل
ومنها ما يو مشهور بالرتمجة التلقائية املتاحة -الطبيعيةالكفاية اللغوية لتقييس  تطورا  و  تعقيدا  
توي حت ،احلاسوباآللة/منطقية إىل -قواعد لغوية عرب فتح اجملال إلدخال، -غوغل منصة على
ومع تطور يذه  .اللسانية توالياتصرفية للمالنحوية و الداللية و ال ساسيةألا سماتال على

بدرجة ما، فإن الصعوبات ال يف الرتمجة اآللية النماذج اليت تسمح لإلسعاف البشري بالتدخل 
العربية حيث اللغة رابية كما يو شأن خاصة بالنسبة لألنظمة اللغوية اإلع ةحو طر مزالت 

معظم وتكاد جتمع  .لية والتداولية والتأويلية منهاالدال السيماجمموعة من املشاكل نصادف 
، يف اللغة ودالليا   وتركيبيا   حتليال معجميا  لتحليل املادة اللغوية  آيل نظامعلى وضع املقاربات 

جميات التطبيقية يفكرون يف معمارية جديدة مما جعل مصممي الرب اللغة اهلدف. األصل كما يف 
وأخرى للتعامل مع القواعد  ،التوفر على عناصر الستقبال املادة اللغوية وحتليلهامن  اآللة متكن

هز بأدوات ولقيامها بذلك عليها أن جتج ، مث حتويل يذه املادة إىل لغة ثانية ااملخزونة يف ذاكرهت
إلكرتونية  حنوياتشكال صورية قد تكون عبارة عن يندسية لتمثيل القواعد الطبيعية يف أ

 اإلجابةيف يذه الدراسة حاول سنو اللغوية املوجودة يف النص املراد ترمجته،  بنياتكل اللواصفة 
بالغ على الرتمجة اآللية أثر  ذات عمليا  ويي املطروحة المسة للمشاكل اللغويةعن املقرتحات امل

 :امنه ثالثة اليت ميكن اختزاهلا يفو 
لنص ما  املعريف/ الداليل املعطىلتمثيل  جديدة خصائص تبيناآللة أن  كيف جيب على 1-
 .ما؟ يف لغة
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أن  مبعىنعصبية،  -عرفية املناسبة، لتقييس السورورة البيوامل-دراكيةاإلالنماذج  ييمامث 2-
 القائمة املعرفة مسافة متثيل يف ظل مسألة متثيل"املعرفة اللغوية بالنسبة لآللة" حمدد بشكل جمرد،

  بني العنصرين البشري واآليل.
مث ما يي اإلجراءات اليت جيب إتباعها لتحويل نص دخل، حسب يذا التمثيل، إىل نص -3

 استعماله من قبل اإلنسان/ املستخدم. خرج ميكن
باعتباريا نظاما   NooJنوج اللغوية والتطويرية  بيئةنورد منوذجا  حيا  للس الدراسةيذه ضمن 
توفر  وظائفو  منهجيا   ةصمممتضمن أدوات ي ،ومعجما  إلكرتونيا   الطبيعيةعاجلة اللغات يا  ملآل

مساعدة ختبار والتدريب إجراءات البحث واإل ناييك عن ،اللغةلعالج  فرصا   للمرتجم
مركزين على جانب من البنيات املركبة واملتالزمة  هلذه البيئة يةتطبيق أمثلة. نقدم ينا لمستخدمل

يذه البيئة أوال، وبتطوير باستخدام الرتمجي تطوير النشاط ويدفنا  ى ترمجتها اآللية،ومد
سعيا  وراء تقييم أمثل وأفضل للكفاية اللغوية لدى  بشكل تفاعلي. وظائفها ثانيا ، وذلك

 الناطقني باللغة العربية سواء يف املراحل املتقدمة و/ أو كلغة أجنبية.
، بيئة نوج MT،الرتمجة اآللية TALNاللغات الطبيعية : معاجلة المفتاحية الكلمات
NooJالتقييس والتمثيل ،. 

 تصميم البجث:
 .تقدمي-1
 معرفية جديدة.-حنو تطوير تيكنولوجيا بنماذج صورية -2
 ملاذا املعاجلة اآللية للغات الطبيعية؟ -2-1
 األدوات اللسانية التطبيقية يف تطوير الرتمجة اآللية. أمهية-2-2
 التعبورات املتالزمة مثاال. مثيل الداليل يف الرتمجة اآللية وأشكاله.الت-3
 . للمعاجلة اللغوية وللرتمجة أالليةأداة " NooJنظام "نوج  -4
 برنامج التوافق اآليل كمرحلة للتقييم )ولوج املدونة وتصفيتها(.-4-1
 خالصات البحث.-5
 

 :تقديم-1
لاة يف الربجمياات املساتخدمة تمثوامل املختلفاةا واعهانبأاخلاساوبية لتطبيقاات لعل ا        
باااااني ماااااع جي رحاااااب   ياااااي جماااااال   لكرتونياااااةإللاااااوا  األواسااااايب واهلواتاااااف الذكياااااة وايف احل
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 قاااد إن مل نقااال ،ما يف اسااارتاتيجية واحااادةهج ضاااعو قاااد و  تكنولوجياااا اللغاااة والرتمجاااة اآللياااة
 ا  شاااروعم ا  جويرياااتساااا ال  وياااذا ماااا بااادى ،تنماااويالواحاااد للبحاااث أوقعهماااا يف مصاااور 

علاى  البشاريةادفة إىل بناء برامج معلوماتية تسااعد اهلحول األدوات اللسانية التطبيقية 
ساسااية الاايت تفاار  ألماان خااالل جمموعااة ماان الربجميااات ا القتصاااد املعااريف،جااين رااار ا

وقاااد ازدادت الضااارورة بتساااار  وتاااورة  ،يف احليااااة اليومياااة لالنسااااننفساااها بإحلاااا  كباااور 
يااااذا  ،الرتمجااااة اآلليااااةإهنااااا  .يااااةجتماااااعي والثقااااايف للمجتمعااااات الكونالاو  ياالقتصاااااد

متعاااددة اللغاااات اقاااتحم جااال  يف تشاااكيلة ساااواء كاااأزواج لغوياااة أو ،التطبياااق املطلاااوب
يا قضاااااياباااااختالف  تقنيااااا  خمتلفااااة  ماااان مرجعيااااات يندسااااية ا  نطلقاااامالااااربامج اةوساااابة 

لكنهاااا، يف نفاااس اآلن،  ،لاااةتداخاملندساااية اهل-عرفياااةامل هااااوخطط يااااأبعادب ها،واضااايعوم
ومل يكان يف حسابان  ،ا  للكفاياةالذي يعترب منوذجا الطبيعي تعاجل صميم النظام اللغوي

 ،تطبيقيااةمصااممي برجميااات الرتمجااة رغاام توقعاااهتم أن يقومااوا مضااطرين لبلااورة برجميااات 
وىل ألرياصااااات اإلويااااي ا ،ليااااة للغاااااتآلعاااان معاجلااااات تشااااتغل  ااااا املعاجلااااة ا عبااااارة

النصاااااااي و واملعااااااااجل النحاااااااوي مالئاااااااي واملشاااااااكل اآليل إلكاملااااااادقق ا  :اللغوياااااااة للصاااااااناعة
وياذا   ..على احلاروف البصري أنظمة التعرفص والتوثيق( واةلالت الداللية و )للتلخي
موضااااو  الرتمجااااة اآلليااااة التطبيقيااااة املتنوعااااة ومنهااااا  للمطالااااباالسااااتجابة غرضااااه كلااااه 
لعماااد الرئيسااي يف كاال الاايت أصاابحت الكرتونيااة إلناييااك عاان دور املعاااجم ا ،دراسااتنا

األساسااية يف الكفاياااة اللساااانية  غوياااةالل األدواتينااا،  قدمي، ساااأعمليااة مااان يااذا الناااو 
لغوياة -هلاا مان أبعااد معرفياةملاا  يف االرتقااء بالرتةاة اآللياةأدوار اةلالت املختلفاة  ا  ز مرب 

جترباة نظاام  عناد فكما ساأق،يندسة اللغاة واملعرفاة من االستفادة من اإلنسان تساعد
 جااااءت باااه مستقصااايا  مزايااااه واجيابياتاااه، يف ظااال ماااا ناااوج كمعااااجل لغاااوي ومااارتحم آيل،

ولااا إىل وصاااوال ةدالليااا-ةتركيبياااو  صاااريف حتليلياااةإمكاناااات مااان  اآللياااةعاجلاااة املأنظماااة 
ج
 دامل

 أصااابحت الااايت اآللياااة واملعااااجم ملصاااطلحاتا ومكاااانزالتعااارف علاااى الكاااالم و  النصاااي
 .تطبيقية عملية كل يف الرئيسي العماد
، ال تعزى إىل مسألة "التمثل" آليا  لوثائق إن جودة ترمجة النصوص وا      
 نوعية النظرياتمدى واقعية و إىل  . بل أيضا  حسبف اآللةاملعريف لدى /اللغوي
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اريا آليا ؟ مث كيف ميكن معاجلة باخت يةكيفاملعجمية و اللسانية يف وصف الكفاية 
الرتمجة يف نظام قادرة على بلورة وبناء أنظمة تكون  بغيةها وحوسبتو/أ اللغة بنيات

متعدد اللغات؟ إن األحباث اليت اعتمدت املنت اةصور يف عينة من الظواير اللغوية 
. لذلك اقرتحت املفتوحةف يف األنظمة ،كما يعر ال ميكنها احلصول على نتائج أفضل

الرتكييب معاجلة اللغات -نظرية املعجمالنظريات اللسانية املتقدمة يف املعاجلة اآللية ك
حيث  ،الطبيعية معاجلة موسعة تروم الشر  والتفسور وإعادة تنظيم الظواير اللغوية

أكثر من البنيات  يف كفاية املتكلمني بنيات عالية اإلنتاجيةالبنيات املركبة اعتربت 
الداليل ويي قابلة بالتعتيم معجمية تتميز بالالتأليف و -، إذ أهنا بنيات لسانيةالبسيطة

يف تطوير أنظمة  ةر كبور ادو أ . ومبا أن هلابقواعد حنوية خاصة للوصف والتصنيف
ودة أفضل عما جب ترمجة رتقى إىلس ، فإهناالبشريةالرتمجة اآللية على مستوى اللغات 

تكنولوجيا  حينما ستلج مشاريع ،حضها ،اللغات عامةعليه اآلن. وستنال يي 
ألنظمة بتطويريا ه استسايم يي األخرى يف ختطي صعاب يذ الرتمجة اآللية، كما

ملا تتسم به من  - ونثرا   شعرا  -ترمجة النصوص األدبية حىت يف  وذكيةجعة اوجعلها ن
بعض األنظمة بناء لغة  يذا، ألجل، فضلت، وقد كيبة وداللية وتداوليةتعقيدات تر 

إىل البىن السطحية للغات ة داللية وسيطة يتم اختيار األنسب منها عند مباشرة الرتمج
 Multi-lingual) تصميم نظام الرتمجة املتعدد اللغاتومع  خمتلفة.

Translation System) ما ييسر البحث يذا املنحى يف الكشف عفرق  تبنت
جديدة يف املعاجلة املتعددة اللغات وحفظ البيانات املتعلقة عقالنية اجلمع بني مفاييم 

بتحليل اجلملة النظام،مثال،فبعدما يقوم عد معرفية،إىل قوا -تارة-مستندة ،بالرتمجة
يلتجأ إىل حتليل الكلمات يف  ،وحيدد خمتلف الرتاكيب وفئات الكلمات حتليال عميقا  

، وتنتهي عملية التحليل بتمثيل داخلي للجملة املعنية ،سياقها مث يبين الروابط الداللية
دف بالقيام بطرق حتويل القواعد أما كيفية توليد النص فتجري حبسب اللغة اهل

النحوية املربجمة يف قاعدة معرفية خاصة وضمن معمارية يي عبارة عن قواعد بيانات 
 املسعفةلتستخدم حىت فيما يسمى بالرتمجة  ،تتعلق بالرتمجة وحمفوظة يف ذاكرة اآللة

 يةلعملية األكثر استعماال حلد اآلن رغم تفوق الرتمجة التلقائويي ا ،باحلاسوب
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يف يذا  املستخدمة نظمةألا من غوريا منعلى أبلوغ نسبة يف  املعروضة يف الشابكة
 .الباب
 اعتمااااد بااادون املاااذكورة الرتمجاااة برجمياااات تطاااوير األحاااوال مااان حباااال ميكااان الو         
 املعجماي بعاديا حيث من القدرة تصف ،والواقعية بالشمولية تتصف لسانية منهجية
 والربجماااي الصاااناعي ،ابعنصاااريه لاااةتالئااام اآل ومتطاااورة ساااريعة بطااارق والاااداليل والرتكيااايب
 ماااان جمموعااااة سااااامهت حيااااث. واإلحصااااائية والتوليديااااة التحليليااااةو  الوصاااافية اوبأدواهتاااا
 تطااوير علااى االصااطناعي الااذكاء أساااليباملنبثقااة عاان  منهااا وخاصااة املتطااورة التقنيااات
( Assisted Computer Translation) باحلاساوب املسااعدة للرتمجاة أنظماة
  ،احلاسااااوبية التطبيقياااة اللساااانيات منهجياااة يف ياااتحكم بشاااكل كباااور ،نظرناااا يف وياااذا
 ماان وسااريع مباشاار بشااكل سااتفيدت اللغااات املتعااددة اةوساابة الااربامج أن اعتبااار علااى
ذلاااك ماااا سااانتطرق إلياااه يف عناصااار ورقتناااا كماااا ياااو  ةللهندساااة اللسااااني الصاااورية اآللاااة

 .مسطر يف خطتنا أعاله
 :معرفية جديدة-اذج صوريةمنب كنولوجيايتطوير تنحو -2
اللسااانية احلديثااة واملعاصاارة يااي  ضاامن التحااوالت اجلويريااة الاايت شااهدهتا الثااورة        

عان النساق املعاريف  ا  اللساانية باعتبارياا موضاوعا  خارجا االنتقال من العناياة باملساتويات
يااة بتلااك اآللااة الصااورية الاايت متكاان ، أي العنااألفاارادبالكفايااة اللسااانية لاادى إىل العنايااة 

والغاية من يذا  .اليت تنتمي إىل لغة بشرية معينة من توليد عدد الحمدود من املتواليات
التطااور يف الوصااف العلمااي الاادقيق يااو بناااء آالت ومناااذج صااورية واضااحة عبااارة عاان 

لطبيعياة تجابة للكفاياة احتليل وتوليد البنيات اللساانية باالسابوصف و خوارزميات تقوم 
 .وباالنتساب إىل خصائص جتريبية يي من صميم النظرية اللساانية ،نسقيا   للمتكلمني

وإذا كانااااات اللساااااانيات علاااااى معظااااام اجتاياهتاااااا وإطاراهتاااااا املنهجياااااة واإلبساااااتيمولوجية 
عمال النظاام ظاواير اللغوياة ومان مث فهام خباياا والتصورية تتميز بغلبة النزعة الوصفية لل

و األحناااء الصااورية املتحكمااة يف السااورورة املعرفيااة الاادماغ شااخص اللغااوي البشااري يف 
، إذا كانات كاذلك ، فسايكون هلاا الوقاع "الذيين"العضاو  ياذا واللغوية اليت يضاطلع  اا

، عااارب ماااا منحتاااه يندساااة حاساااوبية بأنظمتهاااا املتطاااورةألثااار الباااالغ يف تطاااوير االكباااور و 
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بشااكل  علااوم وتقنيااات متعااددة أدوات الوصااف املتقدمااة والاايت أباناات عاان  اعتهااا يف
ملا  البشاري علاى مساتوى ا يف حماكاة وتقيايس ومنذجاةأساسا   وتتمثل  ،ستمرمالفت و 

اإلدراك كمااا علااى مسااتوى اإلباادا  واإل اااز والتأوياال والفهاام ... ويااذا مااا أفضااى إىل 
ومهندساي املعلومياات حاىت أضاحى احلاديث عان امة تعااون باني  علمااء اللساانيات إق

وإذا كاان احلاساوب  .أو " اهلندساة احلاساوبية" "تيكنولوجيا اللغاة"دعى ب لسانيات ت
 ،منظومة برجمية منطقية قوامها اخلوارزميات الصاارمة الايت ال تشاتغل باالظن أو بالنسابية

وال  ،ن القواعد اللغوية اليت جياب أن تصااغ هلاذه الغاياة جياب أن تكاون صاورية أيضاا  إف
حاااد حاااىت ال ترباااك املربجماااني احلاساااوبيني، بياااد أن قضاااايايا أكثااار مااان تأويااال وا لحتتمااا

 اناااب العرفانيااااةو اكتفااااء ياااملالء باملعرفاااة احلاسااااوبية وحاااديا بااادون األخااااذ باحلسااابان اجل
تصااطدم مبجموعااة ماان املشاااكل وخاصااة ربجميااات يااذه ال ،ال حمالااة ،ساايجعل ،(1)للغااة

طااار  ت يف ياااذا اإلطاااار حاولااات تكنولوجياااا اللغااااو ، الاااداليل منهاااا إشاااكالية الغماااو 
حنو بناء أنظمة معلوماتية تسااعد اإلنساان علاى  يدفا   لبحث والتطوير،ذكية، لمنايج 
الربجميااااات احلاااارة ياااال ذلااااك مااااا يطلااااق عليااااه جببيعيااااة الطلسااااانية ال وتقياااايس كفايتااااه بناااااء

ميكااان مااان  اآللاااةعاااالوة علاااى كاااون تقرياااب األدوات اللساااانية مااان  .واملفتوحاااة املصااادر
بشاااكل  ماان وإىل لغتااه جمأراد أن ياارت  فااردانيني عنااد كاال والقاادرة اللساامنذجااة الكفايااة 

ولاااألدوات التحليلياااة والتوليدياااة  ةوالربجميااا ةالصاااناعي بسااارعة كباااورة للعمليااااتساااتجيب ي
دى باهلندساااة احلاساااوبية إىل وضاااع ، مماااا سااايمل املطبقاااة وللعملياااات الرياضاااية اخلواريزمياااة

اآللة. وهلاذا  -ر اإلنسانواحذج من الكفاية البشرية على اآللة  دف توفور أسباب امن
العمال  متوياذا ماا  .ومعرفياا   وصفيا   واقعيال لساينال املعطىفق او خوارزميات ت تصمم

يف  ذلاك ماا ياتحكم أساساا  . (2)به يف إطار مرجعية علمياة ذات طاابع لسااين صاوري
تساااتفيد بشاااكل مباشااار  الرتمجاااةبااارامج انيات احلاساااوبية علاااى اعتباااار أن اللسااا ةمنهجيااا

عرفياة املطارق السااليب و علاى األو  من جهاة، للسانيةا للنماذجاآللة الصورية  وسريع من
دراكياة إهاارات م بعاض النصاوص الايت تتطلابمثل اختبارات حل املشكلة خاصاة ماع 

                                                 

 (
1

 .139-79.صص. 2212الزناد االزير، نظريات لسانية عرفَنية،(  
جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، أكتوبر ية ، قسم اللغة العربية وآدا ا انية واالجتماع، حماضرة بكلية العلوم اإلنسة يف حماكاة الدماغ العريب لغوياالعربية واحلاسوب )قراءة سريعة يف اهلندسة اللسانية العربية( أو مقارب ةاحلناش حممد، اللغ ( (2

 . 6. ص 2222
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 بني الشكل التايل العالقة بني تيكنولوجيا اللغةوي .من جهة ثانية (3)معرفية منفصلة و 
 :اآللية مجةلرت تطبيقية ل اليت تملدي إىل بناء برامج

 
  
 
  
 

 لرتمجة اآلليةا اتتطبيقو : يبني العالقة بني تيكنولوجيا اللغة 1شكل 
 

 ؟  الطبيعية لماذا المعالجة اآللية للغات-2-1
الطبيعيااة تطاار  مجلااة ماان الصااعوبات  املعاجلااة اآلليااة للغاااتممااا ال شااك فيااه أن        

كوهنااااا وساااايلة تواصاااال بااااني األفااااراد ل الكبااااورة الاااايت ترتكااااز حااااول خصوصاااايتها الطبيعيااااة
ويدفها األساسي يو بث جزء من بنية ذينية من دمااغ إىل آخار، وياذا  ،"الطبيعيني"

باعتبارمهاا ينتمياان  ،يقودنا إىل القول بأن التواصال باني فاردين ياو متاثلهماا الالمشاروط
 ساياق اجتمااعي بالضارورة(، ألناه الباد أن تكاون إىل إىل ساياق لغاوي مشارتك )ولايس

تعطااي للمااتكلم  ،ومقامااات موحاادة قةيأجاازاء ماان البنيااات الذينيااة متماثلااة وذات أساا
وأهناا قاادرة كاذلك علاى االساتمرار يف  ،القدرة على فهم أن لآلخر كاذلك بنياة شابيهة

إذا كان التواصل الشفايي باني أبنااء البشار تواصاال و  .(4)الفعل التواصلي يذا سورورة
لطبيعااة اللغااة الناقلااة للخاارب واملعلومااات، فااإن اسااتدعاء  ال يطبعااه إجهاااد وال عناااء نظاارا  

 وخاصاة وأهناا الزالات غاور مفهوماة فهماا  ،اللغة لسورورة البنااء املعقاد هلاا سايبقى ضروريا  
ر خلااق وتطااوير أنظمااة معلوماتيااة قااادرة علااى يولااذلك بااات ماان اجلااد .حلااد اآلن جياادا  

 نااايلس ، كماااا يقاااولالكونياااة اللغاااة الطبيعياااة. فكثاااور مااان اللغاااات"فهااام" أجااازاء وآلياااات 
التقااااين االرتقاااااء  عمليااااةإن  .(5)دبور شااااأهناصااااعب تااااي أوراشنيلسااااون، تظهاااار وكأهنااااا 

                                                 
 2229.سنة  142خطاب ناصر ، تدريس االسرتاتيجيات املعرفية  لذوي صعوبات التعلم ، جملة املعرفة  عدد   ((3
)4) Nils. J. Nilsson. Principes d'intelligence artificielle, techniques avancées de l’informatique. EPADUES-EDITIONS. (1988) P.2.  

  نفس املرجع والصفحة.( 5(

للغةا تكنولوجيا  األدوات اللسانية 

 تطبيقات الترجمة األدوات المعلوماتية
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 ونجياادال املتكلمااون  فااإذا كااان، وركباا  ماالالبشااري، إذن، تضااطلع حباللغااوي التواصاال ب
ياذه العملياة علاى  إنتااج وفهامإعاادة ، فاإن الطبيعيالتحدث واحلوار يف وصعوبة  عناء  

 اهتادياعقبكال ت عصابية-والبياو اللغوياة-املعرفيةك السورورة يتفكتقتضي  ،لةمستوى اآل
وتشاافور البنيااات اللغويااة  لتساانني ات جدياادةعمليااويااذا يعااين الاادخول يف  ،اهتاوتشااابك

وبناااااء مناااااذج مماثلااااة تسااااتجيب للكفايااااة وجتيااااب عاااان خمتلااااف الصااااعوبات املطروحااااة يف 
قاائم علاى فهام اآللياة والساورورة  األيللاةر أمايظهارأن  ،جباالء تاامو . تقييس يذه الكفاية

تلااك  خصوصااا  و  ،األنظمااةيااذه تتبااوأ  إذن، ،اللغااويتني باادقائقهما وجزئياهتمااا، فلمااا ال
للساااانيني علاااى غااارار الكاااائن الااادور املتمثااال يف القااادرة علاااى الفهااام واإلنتااااج اب ،الذكياااة
حسااب ؛جلااة اآللينيقااابال لإل ااز واملعافيمااا إذا مت تفعيال يااذا الاادور وجعلاه و  ؟البشاري

 بنااااااءج  يساااارألساااايكون مااااان ا؛ وسااااورورة التواصااااال اإلنساااااين والتداولياااااة املعرفااااة السااااياقية
باعتباااره مسااملوال  نسااان(إل)ويااو ا ينطلااق ماان أحااد طااريف يااذا احلااوار منطقااي   اسااتدالل  
وبنياهتااا اللغااة  ميكانزمااات فهاام علااى م قااادر  انظاانشاااء إوماان مث  عاان اإلرسااالية. أصااليا  
إ اااز بنيااات  ىاملنكبااة علاا االصااطناعيالااذكاء  أساااليبه طااوير تل ا يسااتدعيمماا، املعقاادة

الكااربى الغايااات يااذه املعااارف وإحاادى  ة واحاادة ماانمجااة اآلليّااوالرتّ ، متثيليااة للمعااارف
غااة. وال للّ  ى بااالفهم اآليلّ ق مااا يساامّ لتحّقاا هنااا تااأة راارة  إغااة، إذ وساابة اللّ املتمثلااة يف ح

إىل عناصار  صّ دون حتليال ياذا الانّ  مان مان لغاة إىل أخارى ال نص  تستطيع اآللة أن حتوّ 
حنتاج إىل سارعة اإل ااز وتاوفور الوقات  غة األخرى.املقابل يف الل   صّ بناء النّ  مثّ  ،تكوينه
ستفادة من إلراد يف ترمجة املصطلحات وامجة واالطّ ة الرتّ دقّ ، إضافة إىل احلاجة لواجلهد

توصال ماا  اد  ،ضمن الربامج املعدة لفهم اللغة إذا ما عرجناو .مصادر املعرفة املختلفة
إنتاااااج أنشااااطة الفهاااام اخلاصااااة بتطااااوير تلااااك ماااان  يف أورساااااي (LIMSI) خمتاااارب إليااااه

بعااااض  تقليااااد ماااان فشاااايئا   شاااايئا   لتمكينااااه ماااان االقاااارتابالقاااادرات اةاااادودة للحاسااااوب 
األحبااث منكباة علاى تطاوير قادرات فمناذ تلاك الفارتة و .(6)الذكياة  إلنسااناسلوكات 

ن. و ز. ياااااريس و  بااااار ييلاااال وخاصااااة مااااعلااااة لفهاااام جزئيااااات التواصاااال الطبيعااااي اآل
الاداليل يف فهام اللغاات  أدرجوا املكاون يملالءالنحو التوليدي، رائد نظرية  تشومسكي

                                                 
  .3نفس املرجع. ص ( 6(
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 منااذببناااء نظااام ملساااءلة قواعااد البيانااات باللغااة الطبيعيااة  ىلإ اام  أفضااى ممااا، الطبيعيااة
ويف نفاس الفارتة ذياب بارييلال إىل  ،اسبال وساورب وخاصة مع ات القرن املاضي،ستين

القول باستحالة الرتمجة اآللية بدون قواعد معرفة. أما أوطولني فقد اقرت  تعلم حنو لغة 
عاجلاة مبالقاول  عاوا علاىمجأ كلهام  ياملالءو  .تركيبياا   (7)مان مجلهاا الصاحيحة انطالقاا   ام

 الرتكيبيااااةو  املعجميااااةو  فولوجيااااةور املمعاجلااااة مسااااتوياهتا ماااان   انطالقااااا  اللغااااات الطبيعيااااة 
ويااااي الاااايت يااااتم فيهااااا مقارنااااة القواعااااد باملعطيااااات الدالليااااة لآللااااة )التنفيذيااااةو  الدالليااااةو 

 يف كل عملية معاجلة آلية. تبدو أساسيةمراحل  ويي "(ل"فهمها
تلااااك املتعلقااااة  ،مااااع املعاجلااااة اآلليااااة للغااااة قائمااااةاملشاااااكل  ظلاااات ،ومااااع ذلااااك         
لرتمجاة اآللياة. ورغام  لتتقادم  أماام أي يقاف عائقاا   ماا ،ه من غماو طرحتوما  ةاللدبال

" غااور حماادد ا  داللياا"فضاااء  ىبقاايحااول الداللااة  لسااانيون وفالساافة اللغااةال كاال مااا قدمااه
شاانك  ببنااء حناو داليل يرتكاز س.ويلاك  و ي.ام كال مان يف يذا الشاأن قاو  .وغامض

ل أشكال وأمناط ترمجاة ويف يذا ارتكزت األحباث حو  ،(8) صارمصوري  على تركيب
علاااى مساااتوى كااال  التحاليااال الرتكيبياااة إىل صااايغ منطقياااة مااان شاااأهنا جتمياااع الااادالالت

هلاااذا  ،املنطاااق الرياضاااي فاعتمااادياااتم إجاااراء ترمجاااة منطقياااة مطابقاااة. إذ  قاعااادة حنوياااة 
 .اختصااارا  ملفهااوم الربجمااة املنطقيااة (PROLOG)رولااوجب تساامى أداة للربجمااة ،الغاار 

 باألوضاا التداويل فهناك صعوبة كبورة يف معاجلة قضايا ذات عالقاة  أما على املستوى
تعاااددة وشااافرات تأويااال اجلمااال مهلاااذا وجاااب رسااام قواعاااد  والعاااوامل املمكناااة، ختلفاااةامل

فالسفة اللغة واملنطق أمثال ج.  لفيها القو فصل  وتلك القضاياواختزاهلا يف مقامات. 
أجل فهام من ، و ينا.من (9)وريم كثوروغ وينييس وكايزر وكربرات أوركاسورل وبول كر 

إ از آلة تقوم باالستدالل وفق مساارات التفكور يف البد من كان النصوص الطبيعية،  
املعرفااة وعالئقهااا ومتثيالهتااا. ويقاادم كااايزر مثاااال عاان معرفااة عنااوان شااخص مااا بااالرجو  

تادليل علاى وتقوم امليتامعرفة باختياار األفضال قصاد ال إىل جمموعة من املعارف متدرجة  

                                                 
Georges Vignaux. (1992) P.55).  (7   

 .62نفس املرجع. ص.( 8)

 )8(  للمزيد من االطال  ينظر:

Krabbe E C W  & Barth E M  , from axiom to dialogue, a philosophical study of logics and argumentation, Walker de kruter , Berlin , New York 1982 
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العنااوان. يااذا يعااين بناااء نظااام تااراتبيب و/ أو تنظاايم املعرفااة عاان طريااق البنيااة الشااجرية، 
إن مل نقل تشاغيل  ،ما يستدعي إ از أنظمة معلوماتية لتمثيل وتشغيل املعارفذلك و 

 .10))ومتثيل ذكاء اللغة الطبيعية
 ة:األدوات اللسانية التطبيقية في تطوير الترجمة اآللي أهمية-2-2
وأداة إلدارة  معرفيااةوساايلة كااذلك  اللمعلومااات فإهناا مصاادرا   اآللااة توإذا كاناا         

ريان إشاارة و  وبلغاات متعاددة جدا   على كثرهتا متنوعةويي ) التطبيقية األساسيةالنظم 
 .طاارفنية مشاارتكة بااني اللغااة املسااتعمليف كاال عمليااة اتصااالية تكااون  وأن ،(املسااتعملني
 ،مبحاولااة تعريااب األنظمااة اآلليااة ،يف البدايااة ،قاماات كثااورة   اريااة  جتو  علميااة   فااإن جهااات  
 التطبيقاات يف ياذا البااب خاصاةعلى حل الكثور مان املشااكل الايت تطرحهاا وعملت 

يي، يف حقيقة األمار، و  ة ثانيا  لفهم اللغ اآللةبرجمة  يفو  أوال، (11)فهم اللغة الطبيعية
صااااعاب يااااذا الفهاااام  ختطااااي عليااااهالااااذي  االصااااطناعيمشااااكلة ماااان مشاااااكل الااااذكاء 

إال أهناا  ،. وعلى الرغم من أن أغلب الربامج املنجزة حلد اآلن يسورة وساهلة"الطبيعي"
تاائج علاى املساتوى برامج طويلة ومعقدة يف حقيقتها، إذ أن أقدريا وأكفأيا حمادود الن

فقااط. وهلااذا يبقاى املشااكل قائمااا مااا داماات هتاادف البنيااة السااطحية  ياعتماادالالاداليل 
 ات املاضااايةومناااذ اخلمساااين حماكااااة الفكااار اإلنسااااين. ع بااارامج احلاساااوب ياااذه إىلمجيااا

علاى  تكون قاادرةوعلماء اهلندسة اللسانية يولون ايتماماهتم لتحقيق أنظمة معلوماتية 
ألهنااا اقتصاارت علااى  ،. وككاال بدايااة فااإن أحباااث الرتمجااة مل تااوت أكلهااااآلليااة الرتمجااة

علاى  ركازت إذ جماال الرتكياب مان دائارة ايتمامهاا قائمة األلفاظ فقط كما أهناا أقصات
 .ترمجة نصوص مان اللغاة اإل ليزياة إىل اللغاة الروساية ومنهاا كاذلك إىل اللغاة اإل ليزياة

اقرت  جوزيف ويزنبوم من معهد ماساشوست للتكنولوجيا نظاما أطلق  يف يذا األمر،و 
، فأجوبتاه تشابه لمثاظام قادر على منذجاة اللغاة بشاكل أن ويو (ELIZA) عليه اسم

كاال إجابااة تاادخل يف جمموعااة مجاال أو بنيااات   حبيااث أنإىل حااد مااا أجوبااة النفساااين، 
ومباااا أن  ،طااااباخلخمزناااة يف الاااذاكرة مرتبطاااة فيماااا بينهاااا بواساااطة كلماااات تتمظهااار يف 

                                                 
Georges Vignaux. (1992) P64.  (10)  

 112 ص. نفس املرج(11)

  N.L.U.S.  (Natural Language Understanding System (Compréhension du  langage naturel). الطبيعية ، يصطلح عليه بفهم اللغاتآليا  يو نظام آيل يستطيع فهم اللغة الطبيعية (13) 
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فكاار واضااعو يااذا ، املااتلفظالربنااامج جيهاال الكثااور ماان الكلمااات واأللفاااظ الاايت يااذكريا 
عباااارة عااان بنياااات دالاااة. وقاااد الحاااظ ويزنباااوم ياااي عااادة معطياااات بنااااء قايف  الربناااامج

ع ذلك أديا  مجياع مان مالفعالية البسيطة والسطحية لربناجمه يف فهمها للغة، إال أنه 
يعانون من مشاكل نفسية، ألنه يرد على أسئلتهم بأجوبة واقعية ويادفة كماا لاو كاانوا 

 شااانك مان جامعاة باال نظامااا   أماام عاامل نفسااين.ويف ساانوات السابعينات اقارت  روجياه
عاه ملعاجلة اجلمل ويو نظام خاص باألنشطة اللسانية اإلنسانية )مان إنتااج للكاالم وم

يقاااوم بنقااال املعلوماااات عااارب احلاااواس  (MTRANS )وقاااراءة اللغاااة وكتابتهاااا( ماااي ب
وغورياااااا. وتقاااااوم  اااااذا اإلجاااااراء تواباااااع مفهومياااااة تضااااام قائماااااة مااااان األنشاااااطة البشااااارية 

كماااااا تقاااااوم تواباااااع أخااااارى باملشاااااايدة ،(ATRANS ) اساااااملق عليهاااااا أط،االعتيادياااااة
للصاااعوبات  مل يتحقاااق كلياااة نظااارا   ولكااان ياااذا النظاااام .واالساااتما  والتاااذوق والشاااعور

ألهناا حتتااج  ،املتعلقة بنمذجة املسارات الدماغية وخاصة املساارات اللساانية والشاعورية
أحبااااث ودراساااات التغذياااة  شااابكة اخلالياااا العصااابية وتطاااوير تقيااايسإىل تعماااق أكثااار يف 

أن فهام اللغاة ،السايناريوياتنظرياة  إطااريف يعتقاد ف (12) روجي شاانكأما  الراجعة.
يتم من األعلى إىل األسفل، أو بااألحرى مان "اجملااز إىل احلقيقاة"، ذلاك ألن األلفااظ 
ومعااااين احلاااروف تصااالح للتااادليل علاااى فرضااايات الاااذاكرة وعملهاااا الاااذي جياااب تربياااره. 

ماا ذياب إلياه األقادمون يف تنظايمهم للمعاىن، وناذكر علاى سابيل املثاال ال على  وجريا  
احلصر ما قدمه اجلرجااين حينماا وضاع أساس نظرياة للانظم، وغاوره كثاور مان املعاصارين 

حياث ياتم تعرياف اللفظاة مث يعطاي معاىن  ،حتقيق املعاىن يف نهجيةيذه املمن يعتمدون 
 فتهااا اةتملااة داخاال اجلملااة ولاايس خارجهااا.فتكااون وظي ،يببااهلااا يف اةااور الرتكي ا  مناسااب
)من معهد ماساشوست للتكنولوجيا( سنة مارثان مينسكي توصل  نفس السياق، ويف

 ،بل لسااائر سااورورات الفكااار،ثياال املعرفااة لاايس للغااة وحاااديا فحساابإىل أن مت 1794
ويااي  ( frames)ولااذلك فجميااع التمثاايالت موجهااة ببنيااات معرفيااة مايااا إطااارات 

 ) ألحااااداث ثابتااااة العالقااااات يكااااون مسااااتوايا النمااااوذجي األويل مطابقااااا  شاااابكة ماااان 
stereotyped) متعلقااة بأوضااا  منوذجيااة وشاابكة دنيااا يااي حتققااات لتلااك الشاابكة 

                                                 
W.J. BLACK. (Traduction de FERAUDY) 1988. P.138  
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. وبتعباااور آخااار، فاااإن اإلطاااارات تتكاااون مااان عناصااار ضااارورية وعناصااار اختيارياااة (13)
لتوابااااع املفهوميااااة لتلااااك العناصااار الضاااارورية فهااااي تشااابه إىل حااااد ماااا ا ( filler)مالئاااة 

األساسية، ألهنا مكونة مان ناواة ولعباة خاناات، وكال خاناة مان اخلاناات تناساب جهاة 
تكون معرفة ضمنية من قبل اإلطار الذي توجد باه ياذه املكوناات، ومعاىن  ،مفهوم ما

ولاايس  علااى الوضااعيات اةااددة ضاامنيا   املعلومااة إال ارتكااازا  اسااتيعاب يااذا أنااه ال ميكاان 
 ا  جمااولينسااكي برنا وضاع اهلندساايماع يااذا التوجاه  .وانسااجاما  ظايريا  دة علاى تلااك اةاد

ويو عبارة عن ميكانيزم لتصاميم ومنذجاة الطارق الساردية الايت يوظفهاا  (PAM)ماه 
ولفهام أعماق .(14)همه لألحداث وتأويله لألياداف وللخطاط املضامرةفاإلنسان يف 
البحااث أكثار عاان البنيااات  معاه يف واصال شااانك وآخارون مماان تعاااونوا ،ملساارات اللغااة

يهاادف و  .(15) (32) وشااانك (33 )العليااا للااذاكرة وبنيااات الااتعلم كمااا عنااد دياار 
إىل فهااام املباااادس األساساااية لكااال لغاااة مااان لغاااات  ،عموما ،نظاااام فهااام اللغاااة الطبيعياااة

بتطبياااق  والتداولياااة فية والرتكيبياااة والداللياااةعلاااى مساااتوى مجياااع مكوناهتاااا الصااار  ،الكاااون
، وتسااتخدم يااذه العمليااة هاعبااور يشااور إىل حتلياال نصوصااوفهاام اللغااة كت .أحناااء خمتلفااة
 يناااكالباااحثني و  املهندساانياسااتلهمت احلااوافز الاايت  وماان : التوليااد واإلنتاااج.مفهااومني

حاااافز مفهاااوم التولياااد الاااذي لاااه معااااين خمتلفاااة علاااى مساااتوى اللغاااة كماااا علاااى مساااتوى 
لكتابااة ( 16) غااة مفهوماان رئيسااياناإلنتااج اآليل، ولااذلك اعتارب "الفهاام" و"تولياد" الل

الاايت جتتااذب األنظمااة احلاسااوبية اجلويريااة وفهاام اللغااة ماان املمياازات  باارامج آليااة للفهاام.
أصابح احلاديث عان فكارة األنظماة الذكياة القائماة نا . ومن يالصورية الختبار مناذجها
خيضااع  يقااات فهاام اللغااة جمااالوممااا ال شااك فيااه، أن جمااال تطب .ماارا ممكنااا  أعلااى املعرفااة 
قاعاااادة  ركاااازت علااااىكاناااات البدايااااة مااااع أحباااااث الرتمجااااة اآلليااااة الاااايت   حيااااث، للتطااااور
أصااابحت الربجماااة  /تداولياااة، مبعوقاااات ذات أبعااااد داللياااة هاصاااطداما وبعاااد ،املعطياااات

اا  إذ متواضااعة، جائالنتاا ظلااتلغااة الطبيعيااة، ومااع ذلااك بال يف    منصاابا  رتج كااان كاال مااا اقا 
جلااة النصااوص وتطااوير املصااحح النحااوي وأساااليب جمااال التطبيقااات املكتبيااة، ماان معا

                                                 
 نفس املرجع والصفحة. (13)

 نفس املرجع والصفحة (14)

 .137نفس المرجع ص. (15)

W.J. BLACK. Les systèmes intelligents Basés sur la connaissance. E. Masson(1988) P. 110  (16)
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ن الطبيعااة النظريااة ملسااألة فهاام اللغااة أ.كمااا والتجريب الزالاات قيااد البحااثيااي أخاارى 
 النفساايةاللسااانية و  قااد بريناات علااى قاادرة العلااوم ،بتحليلهااا بغيااة إدخاهلااا يف احلاسااوب

ورياضااااايات  ويندساااااة معرفياااااةوعلاااااوم معرفياااااة  آلياااااةلساااااانيات و والبيولوجياااااة والفيزيائياااااة 
مان فحاص بنياهتاا وحتدياديا  انطالقاا   .علاى احتاواء مشااكل اللغاة وتعقياداهتا منطاق..و 

، ختفاايض املاادخالت املضااماريف يااذا  (17) يقاارت  بااالكو  مااع متثياال دالالهتااا. حتدياادا  
وذلاااااك إل ااااااز وصاااااف وظيفاااااي للمساااااار املعلوميااااااة، كماااااا يف  ،واملخرجاااااات املناسااااابة
من   املسارات متر معاجلة اللغات الطبيعية عرب جمموعة حيث   أدناهالرتسيمة التوضيحية 

 :(18) كما يلي
 متثيل املعىن       حتليل         نص                                                  

 
 )أ( قراءة
 

 نص                  ركيبت         متثيل املعىن                                    
 

 )ب(كتابة
             سؤال           حتليل           متثيل املعىن                     

 
              املعارف حبث يف قاعدة               

 نتائج البحث                    
 

 )ج( استفهام      جواب                            توليد                      
 .تبعة عند املعاجلة اآلليةثل املسارات اللسانية امل:  مي2 رقمشكل 

نسااااحب علااااى اللغااااة ييااااذا، وإن تطبيااااق فرضااااية مسااااار فهاااام اللغااااة الطبيعيااااة           
لكون أنظماة التعارف علياه الزالات  نظرا   .وليس على الكالم املنطوق ،املكتوبة وحديا

                                                 
.111نفس المرجع الصفحة  (17)

  
 

 نفس المرجع والصفحة. (18)
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قتصاارت فقااط علااى حتديااد أقسااام الكلاام )ماان إذ ا ،يف بدايااة اختباراهتااا وإ ازاهتااا األوىل
( ملاا هلاا مان أمهياة يف املسااعدة علاى التعارف علاى …ألفاظ وأجازاء اخلطااب وحاروف

وإذا كانااات ماااا باااني املااادخالت  .(19)السلسااالة املنطوقاااة وفاااق قواعاااد تأليفياااة تركيبياااة 
واملخرجااات أشااكال وساايطة عباااارة عاان "متثاايالت للمعاااىن"، فااإن املسااتوى الاااداليل يف 

لقياام ياذا املشاكل حاولات  ونظارا   ،أماام ياذا التمثيال كبور  فهم اآليل سيطر  كمعيقال
أنظمة الفهم اآليل منفردة، مبا يطرحه جماهلا مان خصوصاية، بنااء تصاورات خاصاة عان 

، ويذا ما ال يعين، كما يقول بالك، ببناء نظرية عامة للداللة ومفاييمها مايية الداللة
 نفااس الباحااثحساب هلااا ماا يااتم حتدياد مظاااير خمتلفاة  البااا  لفهام اللغااة الطبيعياة، إذ غ

 :كما يلي  (20)
داللة التمثيل )أو املعىن القضوي( وهلا ارتباط عضوي مع بنية القضية املنطقية اليت  . أ

ياااي مجلاااة داللياااة، ويعتقاااد باااالك أن ياااذه الطبيعاااة ذات املنحاااى املنطقاااي ياااي طبيعاااة 
 من إشكاالت التمثيل. أساسية يف نظرية املعىن، وقد جتيب عن جمموعة

الداللاااة املرجعياااة، ويتعلاااق األمااار بتحديااااد يوياااة الوحااادات اللساااانية يف العااااوامل  . ب
تاادقيق وحتديااد  املمكنااة حيااث مرجعيااة األماااء )وينااا يكماان دور التعريااف يف اللغااة(.

  .املعىن يف السياق التداويل
علاااى  ،تأخاااذ يف عاااني اعتبارياااا وعلاااى أنظماااة الفهااام اآليل للغاااات الطبيعياااة أن . ت

هلااا، كتمثياال املعااىن بتوظيااف املعااىن  وناجعااا   أساساايا   األقاال، مااا ميكاان أن يكااون مظهاارا  
 .اإلحايل واإلطناب وأمن اللبس واملقام التداويل

اإلطناااااب ويااااو خاصااااية أساسااااية يف اللغااااة الطبيعيااااة حبيااااث أنااااه جياااادد املسااااتوى  . ث
 تلاق التشاجيع التعبوري لقضية منطقياة واحادة بطارق خمتلفاة واضاحة. وياذه الطريقاة مل

الكايف من قبل التطبيقات األسلوبية، ذلك أن نظرية األسلوب فضلت مانهج تعاويض 
، بلغاة أخارى، كاان لتطبيقاات اةاورين عمال األشكال الرتكيبية املختلفاةالكلمات واست

 .اإلطناباالستبدايل والرتكييب يف الدراسات اللسانية أثر كبور يف إبعاد التفكور يف 

                                                 
Stephen LEVINSON et al, la reconnaissance de la parole par ordinateur, In l'intelligence et  l’informatique. E. Pour la science 1984.P.88 19)  (

        

  .112نفس المرجع السابق الصفحة (  20)
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حينماااا يكاااون للجملاااة أو للتعباااور معنياااني خمتلفاااني، لاااذلك وجاااب اللااابس وحيصااال  . ج
، علااى األقاال، بالنساابة لاابعض اجلماال الاايت يكااون مالئمااا   حتديااد يااذين املعنيااني حتدياادا  

فصل فيه القول الكثور  "أمن اللبس املبدأ "، ويذا ويصعب أمنه فيها الغمو  مهيمنا
 . (21) العربوالشرا   النحو واللغة علماءمن 

، التحديااد الاادقيق للوظااائف كااذلك  تمثياال املعااىنالكااربى ليااداف األماان بااني و         
اةلااال ماااع ظهااار اركة يف حااادث أو فعااال ماااا، وياااذا ماااا املناسااابة ملختلاااف العناصااار املشااا

املساائل النحوياة املتعلقاة  لابعضللصورنة احلاساوبية  ا  منوذجكما تصوره واضعوه   الرتكييب
ماا ميكان متثيال اجلملتاني بواساطة شابكة داللياة أو ك،للمعلوم وللمجهول ئنيبالبنامثال 

 Clauses Logiques)بواساااااطة ماااااا يساااااامى باااااالبنود املنطقيااااااة املتوازياااااة 

Equivalentes( )22) وعلااااى الاااارغم ماااان أن التمثياااال املنطقااااي القضااااوي متثاااايال .
، لاذلك وجاب البنيتنيبني اختالف وتباعد رة، فإنه على مستوى البنية النحوية واحدا  
باااني الفاعااال النحاااوي والفاعااال املنطقاااي يف التحليااال الرتكيااايب للجملاااة. وتعتااارب  التميياااز

الدعاماااة األساساااية ملعاجلاااة  ،يااال اللسااااين املعجمياااة والرتكيبياااة الداللياااةمساااتويات التحل
التحلياااال  شاااار ي. ماااار بفهاااام اللغااااة أم مبعاجلااااة الكااااالماللغااااات الطبيعيااااة سااااواء تعلااااق األ

عباارة عان سلسالة  ألهناا من مكوناهتاا املميازة هلاا، املعجمي بتحديد املدخالت انطالقا  
حيللها إىل وحدات صغرى لينتقل بعد ذلك و يقوم النظام بالتعرف عليها ف ،من املالمح

أماااا ، والتحليااال الصاااريف إىل املرحلاااة املوالياااة. وياااذه املرحلاااة  حيتاجهاااا  التحليااال الصاااوة
مااا  ة الصااحيحة للجملااة ويااومسااتوى التحلياال الرتكياايب فيخااتص بتحديااد البنيااة الرتكيبياا

ياذا، وقاد اساتطاعت األحنااء الصاورية فحاص الظاواير  .مبرحلة التأويال الاداليل يسمى
الرتكيبياااة بتوظياااف يااااذه األشاااكال الصااااورية لتسااااعد علاااى حتديااااد العالقاااات الدالليااااة 
للمقوالت النحوية، ولذلك أصبح من الالزم عند كل فحاص تطبياق القواعاد األسااس 

 مبساعدة القواعد املعجمية. (23)شكال اجلملوقواعد لتحويل أ

                                                 
والداللية   وما تطرحه من اشكاالت في   البيانية والبالغية ( لم يكن مبدأ "أمن البس " مقولة نحوية فقط لتحليل الظواهر اللغوية بل كان يثار على جميع األصعدة والمستويات اللغوية والتركيبية و21)

ز القران ومعاني القران  للفراء وكتاب البيان والتبيين  للجاحظ ومشكل القران البن قتيبة والنكت في إعجاز القران التأويل  وال أدل على ذلك من غزارة اإلنتاج  التراثي : كتاب أبو عبيدة في مجا

 للرماني وبيان إعجاز القران للخطابي وإعجاز القران للباقالني وكتب نقدية ولغوية كثيرة.

113 نفس المرجع الصفحة (22)
. 

Maurice Gross, La Formalisation des langues naturelles. In Pour la science.Paris (1981).P.99) (
23
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إن ما ميكن أن نعتربه نقلة نوعية يف جمال املعاجلة اآللية للغات والسيما فيما           
به النظرية التوليدية حينما قالت بالتوليد اللغوي،  جائتيتعلق باةلل الرتكييب، يو ما 
يف  (Synthèses )              تركيبااا  ويااذا مااا يعتاارب  ،أي إنتاااج النصااوص ونطقهااا

للتااااادليل علاااااى نقااااال ومتثيااااال املعااااااين والااااادالالت يف اخلطاااااابني  ،اللساااااانيات احلاساااااوبية
املكتوب واملنطوق. وعلى ياذا األسااس مياز تشومساكي بوضاو  باني النظرياة اللساانية 

.وقد أفضات األحبااث (24)إل ازاواملعاجلة اللغوية اليت هتتم ب اليت تشتغل على القدرة
 ،اللساااانيات التوليدياااة إىل تطاااوير أحنااااء مساااتقلة عااان الساااياق قابلاااة للمعاجلاااة اآللياااة يف

أخارى تاماة يعاود إليهاا اةلال، عناد احلاجاة، مى بقاعدة رمزية غور تاماة و موظفة ما يس
وفاااااق طاااااريقيت التسلسااااال اخللفاااااي والتسلسااااال األماااااامي. وعلاااااى العماااااوم، فاااااإن األحنااااااء 

 (25)، ورغم حماولة العديد مان البااحثنيتها آليا  التوليدية، من تلك اليت يصعب معاجل
خاارى لعلهااا أفااإن املهتمااني بفهاام اللغااة الطبيعيااة يفضاالون البحااث يف تطبيااق مقاربااات 

النهائيااة  األوضااا  وتوماااتأاألحناااء اآلليااة تلااك الاايت تعاارف ب ، وماان باانيتصاايب اهلاادف
علاى ، وهتادف إىل التعارف (automates à états finis étendues)املوسعة 

وإىل توليد كال عناصار اللغاة مان جهاة أخارى. ياذا وقاد مت  ،السلسلة اللغوية من جهة
 
ج
قصاااء وإبعاااد إل (automate déterministe) دحااد  تطبيااق مفهااوم األوتومااات امل

فحينمااا نصاال إىل يااذا االختيااار فإمنااا ،امسلساالة  تعااددة خااالل التعاارف علااىالطاارق امل
، ويعرف يذا األوتوماات كوناه هاعاجلاليت ن لكتة ال تنتمي إىل ذلك أن السلسلبعين ن
إال ألن له حالة واحدة يف البداية، وكذلك ألنه ال توجاد انتقااالت متعاددة مماثلاة  تاما  

منطلقة من حالة واحادة حتمال نفاس السامة. وياذه املقارباة تساتطيع حال جمموعاة مان 
 Grammaire à) ( حناو البناود اةاددةأماا . املتواليااتاملشاكل عند التعرف على 

Clauses Définies    ميكن كتابتها بلغة برولاوج مباشارة ماع ، باعتباره حملال تركيبيا
تضاااامني بعااااض التغااااورات يف بنااااوده. وقااااد حاااااول يف ياااادا اجملااااال كاااال ماااان بااااريورا ووارن 

. ففااي أول األماار تااتم العمليااة (26)( وصااف وكتابااة يااذا النحااو بلغااة برولااوج1732)

                                                 
  W.J. BLACK. (1988). P.117 ( (

24  
  .بتطبيق مقاربة النحو التوليدي التحويلي يف فهم اللغة أي بي أم قامت شركة( 25)

(
26

    .122نفس الرجع. الصفحة ( 
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مث يشااار  اةلاال الرتكيااايب وفاااق  ،ة باملعاجلاااة بواسااطة مساااتقبلباسااتقبال مجااال اللغااة املعنيااا
ونظاااارا لقصااااور اةلاااال الرتكياااايب يف معاجلااااة وحتلياااال بنيااااات لسااااانية بااااراميرتات إضااااافية. 

علاى احتاواء  حىت يتسىن بناء نظام آيل قاادر   ،فقد مت دمج الداللة يف الرتكيب ،عديدة
 SAMو  ELI       ( (27ة كمااا ياو احلاال ماع أنظماا  ،املعاىن يف جاناب مان جوانباه

لذلك حاولت بعض املقاربات القائمة علاى املعرفاة وخاصاة مقارباة  .PAM (28)و 
تتاازود بااه  باعتباااره قاموسااا ،توظيااف مفاااييم مساااعدة كالساايناريو مااثال (29) شااانك

( الاذي قاام ياو كاذلك ببنااء حملال قاائم 1733، ومقاربة دياور )مجيع اةلالت اللغوية
 )   للمراقبة، حيث يتم متثيل مساتوى كال كلماة مبساار ممياز يسامىعلى بنيات خمتلفة 

Demon)   تثبياااات  وعملااااه يااااو إسااااناد املعاااااين للكلمااااات املوجااااودة بالقاااااموس وأيضااااا
و  BORIS. ويف نفاااااس اإلطاااااار أ ااااازت أنظماااااة مثااااال وتفعيااااال الااااادميونات الضااااارورية

SYPAR ي( ، تقااوم بالعماال وفااق اسااتدالالت عاليااة املسااتوى ) اسااتدالل ساايكولوج
أحااد األنظمااة اخلاصااة  ( HEARSAY1 ) وقااد سااار علااى هنااج خطااة املراقبااة نظااام

حبيااااث وظااااف مفهااااوم الساااابورة السااااوداء لإلشااااارة إىل . (30) بفهاااام الكااااالم املنطااااوق
 املستويات املختلفة للتحليل.

 
  : التمثيل الداللي في الترجمة اآللية وأشكاله-3

كما قلناااا ،ناسااابة باملساااتويات اللساااانيةمعرفاااة م-كتطبياااق-ذا كانااات الرتمجاااةإو          
تلااااف صااااناف احلاااادود العامااااة واملفااااردة واحلسااااية واجملااااردة ومبخأمعرفااااة ب يضااااا  أو  سااااابقا ،

متمثلاة  تصاطدم مبعضاالت ملغازة، فإهناا صال،ألواللغة ا جماالت قيمها يف اللغة اهلدف
، وتاااربز ياااذه القائماااة علاااى املعااااين الوصااافية والكثافاااة وصاااورورة النقااال،يف الداللاااة املركبة
. يف التباس مفهوم الرتادف الداليل وثنائياة القضاايا القبلياة والبعدياة، (31)املعضالت 

                                                 
 فقط.  ليزيةاإلبرنامج آيل يقوم بتأويل داليل جلمل اللغة مطبقا على ( 27) 
 األجوبة يقوم بالتلخيص والتوليد جبميع اللغات. -برنامج األسئلة (28) 

W.J. BLACK. (1988) P.14 3 (  (
29

 

 (
30

)KEAL  وMYRTILLE1  وLITHAN  وESOPE.O وHEARSAY1   وكلها وتوليفه عرف على الكالم للت  زتظمة أنأيي ،
 نظر :  ياجلمل املنطوقة. للمزيد من االطال   الداليل خالل مرحلة التعرف على التقيييس  حاولت

Jean Paul HALTON(et al) Reconnaissance automatique de la parole. Paris(1991). E. DUNOD. P.178. 

 13ص :  1775سنة  49رقم ، منشورات كلية اآلداب بالرباط سلسلة ندوات  والتأويلعز العرب حلكيم بناين ، يف فهم الرتمجة ومنايج الفهم ، الرتمجة ( 31) 
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نطقياة حماددة فياتم االساتغناء عان ييطرحه  ا  الرتمجاة ضامن دائارة يرم أنوفيما ميكن 
ن كال ترمجاة ياي أعلاى  التأكيدالعامل املتشيء لالنعكاف على العامل املعي . وكذلك 

ىل تلاااك املواصااافات والقواعاااد الااايت نااارتجم مااان إ اناااة )ج موناااان( اساااتنادا  و خيأويااال أت
مناااايج  ىحااادإ ،مااان الناحياااة اجملاااردة الرتمجاااةن أورغااام  .صااالألخالهلاااا نصاااوص اللغاااة ا

بل يو فهام موضاوعي يطاابق  ،الفهم، فهي ليست جمرد فهم ذاة ذي مرجعية تداولية
ساااس، مت ألطقااي. وعلااى يااذا ارغاام غياااب عالقااة التكااافمل املن ،صاالي تقريبااا  ألا الاانص
نظماااااة الرتمجاااااة باحلاساااااوب. أعااااداد برجمياااااات خاصاااااة للرتمجااااة اآللياااااة، تسااااامى عااااادة بإ
ماااا  وللرتمجاااة، أ ةمساااعف اآللاااة بقيااات، وحلاااد اآلن، MLSنظماااة املتعاااددة اللغاااات األو 
 اإلنسااانو  اآللااةبالرتمجااة املدعومااة باحلاسااوب. فهااي تعااين افاارتا  للتعاااون بااني  فيعاار 

ن تقاااع فيهاااا اآللاااة، أخطااااء الااايت ميكااان ألصاااال  بعاااض اإيتااادخل يف  الاااذي عاااادة ماااا
فينحصر العمل ينا يف ضبط سيل املعلومات وانتقاء ما يناسب منها، ويذا النو  مان 

تقنيااة تتمثاال يف تعيااني مااوطن  أبعااادن هلااا أالرتمجااة لااه انعكاسااات اقتصااادية مهمااة كمااا 
ىل إقل معاين النص من لغة ني كانت الرتمجة ي  وإذا .(32)اخلرب الذي يهم املستهلك

ن عملياهتاااا تكمااان يف فهااام مااانهج الااانص إفااا ،سااالوبألخااارى ماااع مراعااااة الدقاااة واألغاااة 
على ،مااار يف ميااادان الرتمجاااةألوال يقتصااار ا خااارى.أصااالي والتعباااور عااان اةتاااوى بلغاااة ألا

ن تكااون للماارتجم درايااة مبوضااو  أباال جيااب  ،معرفااة اللغتااني والااتمكن منهمااا فحسااب
( وضااع بااني 71ة بالعااامل وثقافاتااه، ويااذا مااا اعتااربه رايااس وكااذا فورمااي )الرتمجااة ومعرفاا

مااااا أ .ىل اعتبااااار الرتمجااااة مصاااافاة حضاااااريةإوذيباااات ياااااوس  (33)ثقااااافتني ال لغتااااني  
 فقاااد ،هلاااذا البعاااد ونظااارا  ( 34)ويااال أن كااال ترمجاااة تأ( الفرنساااية فقالااات بااا73ليااادرير )

 ،ماا يعرتضاها مان صاعوباتن جتهاز نفساها لتتحادى كال أصبح من الالزم على اآللاة أ
وتقنياااات  يندساااية دواتأ، وذلاااك باااالتزود باااالغماااو التغلاااب علاااى لة أسااايما مساااوال

  ااع أقااوى و أحصااول علااى متثياال معااريف لل يااهلإحتتاااج ويليااة دقيقااة، ويااذا مااا ألسااانية وت
نظماة الرتمجاة أن أمستويات لغوية صرفية وتركيبية وداللية وتداولية معرفية، ونذكر ينا مل

                                                 
 . 31ص:  1776س  3فويلر كريستيان ، الرتمجة اآللية واملساءلة املتعددة اللغات ، التواصل اللساين م (32)
 . 14و  13ص:  1773 أبريل،  1.   9الرتمجة البيانية ، ترمجان  م  أوالديداوي حممد ، حدود الرتمجة  ( 33)
 . 33ص. 1776س  3مجة اآللية ، التواصل اللساين م مكينو تاكنوري ، الوضع احلايل للرت (34)
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 تاإلشاااكاليانظماااة قواعاااد املعرفاااة تساااتطيع اآلن حااال بعاااض أاملتعاااددة اللغاااات و  اآللياااة
العالقاااااة يف الرتمجاااااة اآللياااااة واملتمثلاااااة يف تطاااااوير نظاااااام ذي مقارباااااة لغوياااااة داخلياااااة، أي 
باسااتعمال املعرفااة التصااويرية كتااداخل لغااوي، كمااا يااتم االسااتعانة باااملعجم القااائم علااى 

. وتقاااوم ياااذه املعااااجم بوصاااف (35)ات العاملياااةقواعاااد املعرفاااة يف جمموعاااة مااان املختااارب 
وموساااوعة تضااام خاصاااية  ،خاااورةألماااع سااالمية تااانظم ياااذه ا ،املعرفاااة مبناااايج وتصاااورات

ويصااف  .ساااس قاعاادة معااارفأوراثيااة بااني التصااورات املسااتعملة لتحديااد املعرفااة علااى 
رتكيبياة لوماات الفيني واملعوليد الصار تفية بالنسبة للتحليل والاملعلومات الصر يذا املعجم 

 والتوليااااد الرتكياااايب واملعلومااااات اخلريطيااااة بالنساااابة للمعجاااام التصااااوري بالنساااابة للتحلياااال
(36). 

بنااااء تصاااور  إىل الرتكيااايب -املعجااام نظرياااة مااان زاوياااة معجمياااة دقيقاااة ذيباااتو        
إلكرتونياة واقعي شامل لكفاية املتكلم باللغة الطبيعية من خاالل بناءياا ملعااجم علمي 

، ألهناااا اكتشااافت أن البنياااات الصاااورية املااازودة يف الرتمجاااة اآللياااةيف  سااايكون هلاااا دورياااا
حياث ال  ،متكلساة إىل بنيات حرة مرنة وأخارى صالبة وصنفتهالدماغ النظام العرفاين ل

  الغماااو  علاااى عااادد يائااال مااان ا ز أ  ا، وياااذا ماااهلااااجماااال الساااتبدال العناصااار اململلفاااة 
يف بناااء قاااموس  الرتكيايب-املعجاام نظرياة تشاارع ات،لغايااهلاذه ا.و (37)الظاواير اللغويااة

بااورات املتالزمااة وماان بينهااا قاعاادة بيانااات للتع ،لكاارتوين يضاام مجيااع املااداخل املعجميااةإ
غلاب التنظاورات اللساانية أن أل، ىل عهد قرياب غاور موصاوفة متاماا  إواليت كانت  (38)

العالياااااااة يف الكفاياااااااة اللغوياااااااة  اإلنتاجياااااااةياااااااذه الظاااااااايرة اللغوياااااااة ذات  عااااااايتمل تكااااااان 
نظرياااة الدى بأن ياااذا الناااو  مااان املاااداخل ياااو الاااذي أناااذكر يناااا علاااى و  .نيللمتكلمااا
املفاااردة معزولاااة عااان الساااياق  ،-عتااارب مااان وجهاااة نظااار لساااانية صااارفةتن ال أ- املاااذكورة

ويااذا  .(39) ا جاازءا ماان وحاادة الداللااة الصااغرى أي اجلملااةألهناااهليكلااي وحاادة دالااة، 

                                                 
ية للااذكاء االصااطناعي نساار ف.مااايور ووحاادة املصااطلحية باجلمعيااة ال نكرياادجبامعااة أوطاااوا بكناادا . حتات إشااراف إ  -املصااطلحية املعرفيااة  -ناذكر علااى ساابيل املثااال خمتاارب (35)

 د املعرفة .حيث يقوم اخلرباء والباحثني ببناء معاجم آلية قائمة على قواع
 . 42( ص .1766اكنوري مكينو )ت (36)
احلناش ، سلسلة الندوات ، (احلناش حممد ، نظرية حاسوب لسانية  لبناء معاجم اآللية للغة العربية  )حماولة يف التأصيل ( جملة التواصل اللساين ، إعداد د.حممد 37) 

1773اجمللد األول ، 
. 

 .1776.س 3على التعابور املسكوكة يف اللغة العربية، التواصل اللساين م اآليلللتعرف حاسويب -، برنامج لساين حممداحلناش (38)
 .31نفس املرجع ص . (39)
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والتعااارف يف الوصااف والتصااانيف ة كثااار واقعياااأتكااون وبااارامج ظماااة أنوجاااب وضااع أ مااا
مام أتقف حجرة عثراء  فإهناهلذه اخلاصية  ونظرا  ،(40) فيها على املنطقة املعتمةاآليل 

غلاااب ألاااذلك تقتصااار  ،ا ال تقبااال التفكياااكألهناااكااال ترمجاااة وال سااايما الرتمجاااة الفورياااة 
  :ل، مثا(41)سلوب لوضع املقابالت املناسبة هلاألا أو التلقائي احلفظ الرتمجات على

"vivre entre parenthèse اليت تقابلها يف الفرنسية  " عاش بني قوسني"    
:"    عبارة  

ال تفياد املعاىن املاراد مان التعباور إذ ترمجة حرفية هلاا  ما يي إال ، مع ذلك،املقابلة ويذه
تقاوم جمموعااة باورات جاال اساتكمال البحاث يف مثال يااذه التعأل. و (الفقار)الاذي يعاين و 

وصاااورنة بوضاااع ،لشاااركات العاملياااة املتخصصاااة يف الرتمجاااة املتعاااددة اللغاتمااان املراكاااز وا
لغيااااااب نظااااارة علمياااااة واقعياااااة  لكنهاااااا ال زالااااات تتعثااااار بشاااااكل كباااااور نظااااارا   ،ياقواعاااااد

فاااااإن املشااااااريع اآللياااااة يف  واسااااارتاتيجية خلصوصاااااية كااااال لغاااااة علاااااى حااااادة، وماااااع ذلاااااك
ل بعااض الوثاااائق ىل وضااع برجمياااات تساااعد املرتمجااني يف نقاااإقااد وصااالت  (42)الرتمجااة

الرتمجاة  وبقياتياة مشاكلة، أبشاكل ال يثاور  واإلدارياة اإلعالميةوترمجة بعض النصوص 
ظهرتاااه أوعلاااى الااارغم، مماااا  .صاااعوبات علاااى الرتمجاااة اآللياااةدبياااة تطااار  جمموعاااة مااان الألا

 /ويليأالتااداويل والتاا البعاادهنااا طرحاات أ إالالعمليااة اآلليااة للرتمجااة ماان يساار يف البدايااة، 
ماااام عملياااة أكتحاااد   ةتبقاااى مطروحااا ن املعضااالة الكاااربى الااايتأذ إ، اةاااك علاااى النصاااي

عااااد يف ياااذا اإلطاااار أو  .(43)لة الغماااو  الاااداليلأملساااا فهااام احلاساااويبالالرتمجاااة ياااو 
جياد الكلمة يف سطر املعارف إيقوم ب حملال صرافيا  للرتمجة "سيسرتان" ورويب ألشرو  اامل

املنوطاااة بقالاااب التحليااال  ،الرتكيبياااةاط املعلوماااات أمناااالاااذي يشاااكل دخاااال ماااع تعياااني 
 إلياهالرتكييب الذي يربط باني الكلماات، ويشامل القااموس الصاريف مادخل كلماي يعاود 

-وقد طبقت يذه املنهجية .يداف الرتمجةأقالب اسرتجا  التطابق مىت شاء وحبسب 

                                                 
 نفس املرجع والصفحة . (40)
 93ص .1773 أبريل. / 9، ترمجان م.اآلليةغازي عز الدين ، دور التعابور املسكوكة يف الرتمجة (41)
(42) SYSTRAN  : سسااارتان كماااا تساااتخدمه  ناااذكر مشااارو   اآللياااةيف الرتمجاااة  ىالعاملياااة الكااارب مااان املشااااريع  األوربياااة و ةاجملموعااااناااة يف أم يساااتخدمنظاااام سيسااارتان

تشارف علياه   EUROTRAكاذلك مث مشارو  نظاام تاوم   األوروبياةمان متويال اجملوعاة  EUROTRAوياو متعادد اللغاات. ومشارو  اوروتارا  األمريكياةالقاوات اجلوياة 
ومشااارو   MMT0و  EDRويناااك مشاااريع يابانيااة لبناااء معجاام آيل  METEOويااو نظااام للتقااارير اجلويااة وصااورته املسااتخدمة حاليااا يااي  جامعااة مونرتيااال /كناادا،

MLTS  شركة  أ زتهالذيCIMOS  بباريس ونذكر يذه املشاريع على سبيل املثال ال احلصر 
 .31ص  1776. س  3تواصل اللساين مواملسألة املتعددة اللغات، ال اآلليةفلوير كريستيان ، الرتمجة ( 43)
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ومت كاااذلك توظياااف خاااوارزم التحليااال الرتكيااايب وفاااق ( 44)علاااى اللغاااة اليابانياااة -وقتهاااا
لياه، وكانات للمعاجلااة إمازودة ومصاوغة حساب عادد الكلماات املدخلاة  CYK طريقاة

حناااااو الكباااااور يف استقصااااااء البحاااااث يف التمثيااااال الداليل.وقاااااد اساااااتطا   األثااااارالداللياااااة 
ىل إها مت تصاانيفحيااث ىل حااد بعيااد حتلياال املعااىن الطبيعااي للجملااة إن يتبااىن أ لاألحااوا

تقبااال الصااايغ الصاااورية للمعاااارف بنااااء قواعاااد معرفاااة ل ىساااتدعاجهاااة وقضاااية، وياااذا ماااا 
وللتمثايالت املنطقيااة، ومااا ميثلااه بالنسابة لقواعااد املعرفااة ميثلااه بالنسابة للرتمجااة كمااا يتبااني 

ص صاناف النصاو أالعالقاات القائماة باني  تبانيمن خالل خوارزم خطاطة التمثيل الايت 
 :(45)كنا يلياملماثلة بني اللغات الطبيعية  

                      اللغاااااااة                        املصااااااادراللغاااااااة                     
 اللغة اهلدف

    اهلادف                                      املصادر               التمثيل التحليلاي 
 التمثيل املولد           

                     التمثياااااال                      متثياااااال املصاااااادر                     
 متثيل اهلدف

 .اآللية يف الرتمجة خوارزم خطاطة التمثيل ميثل :3شكل 

 -تطبيقاات حاساوبيةك-معاجلاة املعجام آلياا  لرتمجة يبدو أن أمر آخر ل ويف جمال       
على اعتبار أن و . احلاسوبيةو  املعرفية والتقنيةو ألمهيته العلمية  نظرا   ،يف كل نظام حمسوم

ل حتليال وتولياد ناة مان حياث أهناا تقاوم بعملياات معرفياة معقادة مثاالذاكرة املعجمياة مر 
أن تااادمج عملهاااا يف إطاااار مناااط طبيعاااي  ،كاااذلك  ،اآللاااة فاااإن علاااى، املاااداخل املعجمياااة

ويااااي  ،تكنولوجيااااا الااااذكاء االصااااطناعي الاااايت أباااادعتهااألساااااليب املتطااااورة  مسااااتخدمة  
وتستفيد الربامج التعليمية  .يف البحث وحل املشاكل   وحدسية   استداللية   رمزية   تقنيات  

، أي التادرج اةاكاة واملمارساة والتادريببيف يذا اجملال  البشريةج  اآللية من حيث اخلربةج 
مماااا  كتسااااب والتحصاايل وتثبيااات قواعااد اللغاااة انطالقااا  إل ماان الساااهل إىل الصااعب إىل ا

                                                 
 .43( ص .1776مكينو تاكنوري )(44)

C.T.DUPP.C.U.P  p 193)  (
45
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ارة يناا ولإلشا .الرتكيايب يف ذاكارة النظاام–زن من قواعاد بياناات معرفياة حاول املعجامخج 
فاااإن أغلاااب األنظماااة املربجماااة للاااتعلم ساااواء كانااات يف برجمياااات أو يف االنرتنيااات فإهناااا 

منظومااة بااات ماان الضااروري اعتماااد ة اآللياا الرتمجااةتعتمااد املعجاام اآليل.ولتطااوير أنظمااة 
تتاوخى مسااعدة الربجياات التطبيقياة  ( )ال يتساع املقاام لاذكريا(46مبنياة) آلية معجمية

مدوناااة أكثااار باالرتكااااز علاااى ، وذلاااك نساااب أفضااال مااان الساااابقب اعلاااى حتساااني أدائهااا
وصاافية دقيقااة الوصااف جمهاازة وعلااى تبااين نظريااة  .اتساااعا  ماان حيااث الكفايااة ماان جهااة
 .بعتاد وعدة عقالنية تبىن هلذه الغاية

واجهاه أن املشكل الرئيسي الذي ي تبني، على الرغم من اجملهودات القيمةو           
أصاابح ماان اململكااد بناااء أنظمااة الرتمجااة  قاادو  ،  الااداليليااو الغمااو  أنظمااة الرتمجااة اآلليااة
( يقاااااوم بتحليااااال املاااااادة اللغوياااااة حتلااااايال معجمياااااا  وتركيبياااااا  MLTSاملتعاااااددة اللغاااااات )

ً  -ودالليا . يساتقبل احلاساوب عناصار ادلة ياذا التحليال يف اللغاة اهلادفمع مع معرفيا 
ومعجمياااة   ت صااارافية و/أو صاااوتيةاملاااادة اللغوياااة وحيللهاااا إىل أجااازاء خطابياااة ) مكوناااا

دالليااة ( مث ختضااع للعمليااات اخلوارزميااة بتطبيااق القواعااد املخزونااة يف ذاكرتااه وتوليااديا 
يف لغة يدف. وإذا كانت ما بني املدخالت واملخرجات أشاكال وسايطة عباارة عان " 

يل ساااايطر  كمعيااااق أمااااام يااااذا متثاااايالت للمعااااىن" فااااإن املسااااتوى الااااداليل يف الفهاااام اآل
ج.  حيادد، اء تصورات خاصاة عان مايياة الداللاة، وهلذا حاولت أنظمة آلية بنثيلالتم

تتجلاااى يف داللاااة التمثيااال )املعاااىن القضاااوي( ذات  ( يناااا مظااااير خمتلفاااة هلاااا47باااالك )
فهااي ذات طبيعااة  ،ية املنطقيااة الاايت يااي مجلااة دالليااةاالرتباااط العضااوي مااع بنيااة القضاا

عيااة الاايت حتاادد يويااة الوحاادات اللسااانية تااداولّيا  أساسااية يف نظريااة املعااىن والداللااة املرج
يااذا عااالوة علااى مااا قااد يطرحااه اإلطناااب الااذي عااادة مااا  ،)التعريااف والنكاارة يف اللغااة(

إن طقيااة الواحاادة وبطاارق خمتلفااة واضااحة.يقااوم بتجديااد املسااتوى التعبااوري للقضااية املن
لياااة أو الجمساااَعفة اساااتدعاء املساااتوى الاااداليل يف الفهااام اآليل للنصاااوص عناااد الرتمجاااة اآل

من لبس بنيات لغوية عساورة علاى الفهام واإلدراك ألمفر منه  باحلاسوب أصبح أمرا  ال

                                                 
 (

46
 .9002)8، معمارية املعجم العريب االلكرتوين: ر ية جديدة ملعجم آيل مجبنني، جملة الدراسات املعجمية، املغرب،  .غازي   وهلالل م  (

 (
47

 ) W.J. BLACK. (1988) P.14 3 
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قباال أن تكااون يف متناااول  ( 48للاانص باكملااه ونقاال الرسااالة الاايت توجااد فيااه) الطبيعااي
بنااااء مناااوذج للداللاااة يكاااون قاااادرا  علاااى الوصاااف احلاساااوبية  تاااروم املقارباااات هلاااذااآللاااة. 

تادرك  (antenne) كالقاطقة " العامل الواقعي" باللغة ومن مث جعال اآللاة  الدقيق لعال
، إذ ال يعقااال أن مرناااة ياااذا العاااامل وتتصاااوره وفاااق متثااايالت ذات أمنااااط وبنياااات تركيبياااة

، لااذلك وجااب كمااا ذكرنااا متثيلااني منطقيااني متماااثلني واضااحة تكااون بنيااة لسااانية ذات
قضاااااوية احلاملاااااة واجلمااااال ال جعياااااةللمر  أعااااااله وصاااااف أمنااااااط للغماااااو  الاااااداليل طبقاااااا  

ويف يذا الصدد وظف ج. بالك التوابع املفهومياة   وغمو  معىن الكلمات. لألسوار
باعتباريااااا شااااكال لتمثياااال الداللااااة ) بواسااااطة رساااام ممللااااف ماااان أربااااع مقااااوالت تصااااف 

يااااة األساساااااية" : "مولاااااد الصااااور" و"حمااااول الصاااااور" و"األفعااااال املفهومياااايالوحاااادات 
زم النظام الذي جيب أن خوار احلاسوبية تضمن عمل  ةإن الدالل و"حموالت األفعال"(،

ى الاداليل والتمثيال املنطقاي يكون مزودا  بإطار قوي جيماع باني الشاكل اللسااين واةتاو 
الرتمجاااة اآللياااة كمعاجلاااة لتمثيااال الااارابط يااان اللغاااة والتأويااال. و ، ويناااا يكمااان دور اهلماااا

الاااااذي يااااارتبط كاااااذلك  -ا قلنااااااكمااااا-النصاااااوص يف حاجاااااة أكثااااار إىل التأويااااال الاااااداليل
باملكونات الصغورة اليت تساعد يف البحث النصاي كتقنياة املصاطلحية وتقنياات لساانية 

حاال  كباور يف  وهلاذا رياان، د لوقاائع أساساية يف بنياة املعاارفأخارى دقيقاة تشاكل قواعا
الكلماااة يف الساااياق أو خارجاااه  إن مساااألة التعااارف علاااى .(49)اآللياااة الرتمجاااة مشااااكل
(، ويااااذا يعااااين أن analysisقيق يف مسااااتويات  عدياااادة ماااان التحلياااال )لتاااادا تقتضااااي

كااال مقولاااة أو و  ،خمتلفاااة وجاااب حتدياااديا وتصااانيفها بنفااااذللبنياااات املدخلاااة يناااا أناااوا  
مان املعاجلاة حبساب بنيتهاا وعالقاهتاا.إن التصانيف يقتضاي حبساب  صنف يفر  نوعاا  

، كاأن منثال بالكتاباة غاوي املعااجللقواعاد النظاام الل ما يعرت   ا  الرتمجة متثيال صارحيا  
حياث ميكنناا يف كال عقادة أن  اري تعاديال  د اةددة( أو بالطريقاة الشاجرية)حنو البنو 

 املراد من البنية املعدة للرتمجة.ما على العناصر بغية النفاذ إىل املعىن 
 األنظمة اخلبورة وضع نظام مصمميمن  ثلة تحاولوموازاة مع يذه املقاربات،       

للرتمجاااااااة متعااااااادد اللغاااااااات يشاااااااتغل اوارزمياااااااات تاااااااتالءم ماااااااع املعطياااااااات واخلصاااااااائص 
                                                 

 .22-9، صص.2213، ..2م. 6ةزة حسن، الرتمجة وتطوير اللعة العربية: الوحة والقفا،جملة تبني للدراسات الفكرية والثقافية  ( 48) 
 . 79( غازي  ، دور التعابور املسكوكة يف الرتمجة االلية، ترمجان 49) 
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اللساااانية،مراعاة لكااال قضاااية داللياااة وتركيبياااة.كما تسااااعد املعااااجم اآللياااة واملتخصصاااة 
على اشتقاق وتوزيع املتواليات الصرفية ااصة يف اللغة املنطلق حيث تتقاطع مع اللغاة 

لاداليل حيتااج التوليد. إن رفاع الغماو  الرتكيايب وا التمثيلية العميقة للوصول إىل مرحلة
ياااو رباااط املنطقاااي إذا كاااان التمثيااال و(. 50)تقنياااة دقيقاااة ومتقدماااة إىل أدوات لساااانية و 

ند إىل اإلحالااااة واألبعاااااد الاااايت تساااا  اةتاااوى اللساااااين احلاماااال للمعرفااااة بالصااااور املنطقيااااة
ة، رفاااالتمثياااال املع يااااةمنهج ا  يفتنحصاااار يف تقنياااا ، فااااإن وظيفتااااه أساسااااا  /العرفنيةالنفسااااية
باالسااتدالل وباألساااليب  إىل الصااور الرمزيااة املنطقيااة البااد ماان االسااتعانة هاااوألجاال نقل
من الدرجة األوىل ... يذا وتنقسم صايغة  كمنطق القضايا ومنطق اةموالت،املنطقية
 : ملعرفة إىل طبيعتني خمتلفتني مهامتثيل ا
 لق أساسا باملعرفة املراد متثيلها.وتتع، بنية املعطيات لتمثيل املعلومات   
 وتتجلااى يف ميكانزمااات اإلسااتدالل الااذي منهجيااة اسااتغالل يااذه املعلومااات ،

يسمح بوصف ومعاجلاة معلوماات ومعاارف جديادة ويناا يكمان الفارق باني قواعاد 
اليت تصنف املعلوماات ظايرياا  واعد املعطياتوق(  Knowledge Base)املعرفة
 .فقط

باعتباريا رماا ميثال  بناء ما يسمى بالشبكات الدالليةيف  املعرفة ياما  ويعترب دور متثيل 
املفااااييم مماااا يااارتك لالساااتدالل اجملاااال الواساااع ببحاااث ميكانزماااات التسلسااالني اخللفاااي 
واألمااامي والتعاارف علااى القواعااد انطالقااا ماان املقاادمات إذ كاال قاعاادة منهااا جاازء ماان 

ببنيااة "إذا   اعاد بقواعااد اإلنتااج، ومتثاال عاادةاملعرفاة الاايت نرياد متثيلهااا. وتعارف يااذه القو 
...إذن" أو " إذا كان...عندئاااااااذ" وياااااااي قواعاااااااد لتوصااااااايف املعرفاااااااة ومتثيلهاااااااا. ومااااااان 
اإلختباااارات الرئيساااية للتمثيااال نقااال الااادالالت والعباااارات ، ومباااا أن الرتمجاااة ستضاااطلع 

. إن دور لزم ياااذا التمثياااتكاااون جمهااازة ااااوار مبهماااة ياااذا النقااال فعلاااى اآللاااة املرتمجاااة أن 
ميا  وتداوليا  يو دور منهجي أساسا لصورنة الدالليات زمكانيا  ومعج  التمثيل املنطقي
. وميكن تلخيص أناوا  الصايغ املنطقياة صورية . إنه عمليات حسابيةو متثيال للمعارف

 يف العملية اآللية كما يلي:
                                                 

 33ص:  1776س  3للساين م ، الرتمجة اآللية واملساءلة املتعددة اللغات ، التواصل افلوير كريستيان (  50) 
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 تطااااوير وقااااد سااااامهت بكثااااور يف اللويااااي تفعياااال لعمليااااة االسااااتد الربينااااة اآلليااااة– 1
 ية.الربجمة املنطق املنطق و تقنيات
ختلفاة لتعياني بعاض أناوا  املعلوماات و األناوا  امل منطق متثيل املعارف واالساتدالل-2

 .وصيغ االستدالالتللمعارف 
أو حىت  على منذجة العمليات اللغوية ةساعدة للمنت ومللسيلة حماملنطق باعتباره و -3

 .املساعدة على حل املشاكل
، نطقياااة أناااه ال يوجاااد حااال منطقاااي حماااددمااان ياااذه املعطياااات امل يتباااني انطالقاااا          

، اعتماااد طريقااة احلاادس حلاال املشاااكل أحباااث الااذكاء االصااطناعي إىلولااذلك ايتاادت 
 ،وفق يذا املنهج، مت اللجوء،ويكذا  ثر سرعة  واختصارا .ويذا البحث أقل تكلفة وأك

تكااون مربجمااة  بلغااة ماان لغااات الربجمااة   إىل قاعاادة معرفااة قصااد حاال املشاااكل املطروحااة
يال املعرفاة بساهولة بواساطة لغاة .وميكن متثعية ويذا ماا يسامى بةلاة االساتداللاالصطنا

ائق حاول جلملاة حقا  بل تساتخدم لغاة  ييكلياة    ولوج حيث ال تستخدم رموزا  رقميةبر 
حاال بعاادد قلياال ماان املعااارف الميكاان لنظااام كهااذا أن يقاادم علااى  املوضااو  املعاااجل.
. ويف حاااالت أخاارى تغيااب فيهااا املعرفااة  حالااة مااا إذا كااان اجلااو مسااتقرا  املشااكل إال يف

مااا مييااز باارامج الااذكاء االصااطناعي  .وأيمالقيااام باالسااتنتاجالكاملااة ال يسااتطيع النظااام 
، ولاااذلك فاااإن نظاماااه ملعرفاااة ونظاااام معاجلاااة ياااذه املعاااارفالفصااال التاااام باااني قاعااادة ايو 

     يسية يي االستنتاج واملراقبة واملعارف.يتكون من ثالث مكونات رئ
ويااة بالنساابة للعديااد حجاار الزا -يف االطااار نفسااه-(KB)ةاملعرفاا ةتعتاارب قاعاادو         

، وتعتاارب الرتمجااة اآلليااة إحاادى يااذه اجملاااالت األساسااية التطبيقيااة. وإذا  ماان التطبيقااات
فإمنااا اعتماادت  املسااائل آنااذاك،كاناات األنظمااة اآلليااة للرتمجااة مل تسااتطع حاال بعااض 

أن قواعااد البيانااات  -باملقاباال-التجااارب ، إذ أثبتااتاتيااو املعلوماا  علااى مااورد وحيااد
الضااااخمة مل حتاااال كثااااورا  ماااان املشاااااكل واملعوقااااات الاااايت تطاااار  عااااادة كمثاااال تلااااك الاااايت 

اإلقتاداء حبكمااة البشار وخارباهتم ومعااارفهم يف مواجهاة املشااكل وطاار  وبقاي ذكرناياا. 
أسااااس جاااودة وياااذا ياااو  ،هاااا والتصااارف أماااام املواقاااف الطارئاااةبااادائل احللاااول هلاااا وتقومي
ظهاارت األنظمااة اخلبااورة القائمااة  السااببهلااذا  .باارامج الرتمجااة اآلليااةالتطبيقااات الذكيااة و 
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وبصاورة   على قواعد املعرفة اليت يتم اكتسا ا عناد بنااء األنظماة مان مصاادريا مباشارة
الاتعلم الاذاة مان خاالل تفاعلهاا منهجية منطقياة مجداو ماة التحاديث وذات قادرة علاى 

ماااع مااااا تتناولااااه مااان مشاااااكل ومااااا تتلقااااه ماااان معلومااااات وخاااربات. ولااااذلك فااااإن يااااذا 
  ومتثل اخلطاطة التاليةتطبيقاهتا.األسلوَب فعال  يف حتديث أنظمة الرتمجة اآللية وتيسور 

باااني  زم ميثااال العالقاااات القائماااةلرتمجاااة اآللياااة وياااي عباااارة عااان خاااوار يف ا  متثيااال املعرفاااة
أنظماااة الرتمجاااة قاااد عملااات لطبيعياااة، ياااذا، و أصاااناف النصاااوص املماثلاااة باااني اللغاااات ا

، النتااائج رغاام مااا اعرتضااها ماان مشاااكلعلااى حتقيااق نساابة مهمااة ماان املتعااددة اللغااات 
( اليابااين يوظاف MMT.فهاذا نظاام )مادت قواعاد املعرفاة لبنااء أنظمتهاذلك أهنا اعت

عرفة املتكونة من قاواميس معجمياة للغاات وكاذلك القاموس اآليل القائم على قاعدة امل
والتصااااورات مااااع إيااااراد ساااالمية للتصااااورات.  س متثيلااااي يصااااف املعااااارف املتعالقااااةقااااامو 

تمااااثالت لتجريااااد تسااااتعمل املوسااااوعة الاااايت تصااااون جممااااو  اخلصااااائص الوراثيااااة ببنيااااة ال
 (. ففاااااي ياااااذا املشااااارو  مت تطبياااااق51يف مساااااتوى قاعااااادة املعاااااارف.) وصاااااورنة املعاااااارف

: قاواميس معجمياة متضامنة ملعلوماات صارافية ءات مكونة مان ساس قوالاب ويايإجرا
وأقسام الكلم ومعلومات تركيبياة ومعلوماات تضام قواعاد الصاياغة باني املعجام واملعرفاة 
وقاعدة املعارف اليت تشمل املعلومات املعرفية املتعلقة باإلجراء الداليل وتنجز القوالب 

حاىت تسااير بشاكل أعماق  ستعمال مصادر لغوياة معيناةاملذكورة حتليل وتوليد اجلمل با
وبواقعيااة وافيااة مااا ترمااي إليهااا الااربامج املتعااددة اللغااات كااأداة فاعلااة يف امااتالك املعرفااة 

  .والتمكن من املعلومات
 : وللترجمة اآلليةاللغوية لمعالجة لأداة " NooJ (52)"نوج نظام-4

                                                 

 (
51
 (.1776تاكنوري مكينو)(
( من بلورة بيئة Franche Comté( جبامعة فران  كوميت )ELLIADDوخمترب ) 9( بباريسLADLمتكن خمرب املعاجلة اآللية والتوثيق اللساين )( 52)

هلذا السبب أصبحت يذه  ، مي ينظام أو بيئة نوج اللغوية،اآللية (DELAإلكرتونية لغوية تعمل كمحرك ومعاجل لساين، يشتغل مبنظومة معاجم ديال )
( NooJاليت تستخدم كبيئة للتنمية اللغوية مفتوحة املصدر،مثل )اآللية  الربجميات واألنظمةمن  للكثورالتقنيات حمط ايتمام جل التطبيقات اللسانية 

 سبستيان لصاحبه( UNITEXيو احلال بيئة ) كما  النهائية  ومات األوضا أوتعلى تكنولوجيا  ،إذ يتأسس يف عمله اعتمادا  لصاحبه ماكس سلربشتاين
 يذا ويقع نظام.( AT&T( و ) Xerox 2000ي )النهائية املستخدمة يف نظام ألوضا وتومات اأ يف خزانة تشغيل العبارات املنتظمةمثل و  بوميي
 تجرتَّباليت بواسطتها  األوتوماتاتخمتلف أنوا  يذه  تتيحهمبا ونات النصية، ، النسخة املطورة ألنتكس،على رأس القائمة،يف التمثيل الدقيق للمدنوج

 كل وحدة معجمية على حدة.   بج ناس  تج  يف جهة   فصنَّ املفردات وتج 
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يي توفور معاجلة اللغات نطمة من وراء بناء أ الغايات الكربى تإذا كان      
..فإن الغاية .إلستحراخ املصطلحيتطبيقات ذكية للرتمجة اآللية وللتوثيق اآليل ول

للقواعد بناء وصفي دقيق  نمني املستخدم يي متكمن إ از بيئة نوج،  املثلى
 (53)اةلية االلكرتونية األحناء باستخداماملعلومات اللسانية الدقيقة اف ستكشاوب
 ما نريد، ويذا حيصل بصفة تفاعلية. فعندللبنيات اةللة ائف الداللية والرتكيبيةالوظو 

مثلة، يتعرف النظام على بعض األعلى  الحقا  تطبيقا  كما سنرى ،ترمجة تعبور معني
 هلا  حسب مناذج البناء متغورات معينةويقرت   ،اةولة واملشتقةالبنيات وعلى متغوراهتا 

ت بتطبيقات إجرائية صارمة استطاع امع أهن،السياقيةلبيئة وجسب طلبيات مستعمل ا
ملا التعبورات املتالزمة من  عينةينا على  نار اقتصوا)ات، الصعوب بعضتخطى أن ت

، لكوهنا ليست حبال من األحوال (كما أسلفنا الذكر  الرتمجة افرتضناه من صعوبات يف
السبب آثرنا اعتماد معاجلة  مناذج لألخطاء اليت تشوش نوعا  ما على العملية، وهلذا

إضافة إىل أن املوارد  اليت تتوفر عليها البيئة، أدوات املعاجلة اآلليةبأولية وأخرى مراقبة 
 ،طور احللول لدى املختصني ألهنا يف جايزة،اللسانية املعتمدة يف املدونة نسبيا  

ادر البيئة وميا أن مص .الرتمجية وغوريا لكنها مع ذلك واعدة بالنسبة للتطبيقات
مفتوحة، فإن وظائفها رين إشارة املستحدمني ونتائج معاجلاهتا النصية قابلة للفهم 

، يكون قادرا  على أن يبين أحنائه (54)لها نظاما  تقاعليا  بامتيازعواملعاجلة يف آن. مما حي
، غور املعلوماتيني منهم، يتكيفون مستخدميهاةلية يف بضع دقائق، وجيعل بالتايل 

على مدونة نصية من حناء البيئة، السيما عند تطبيقها لة مع القاموس وأبسهو 
على معاجلة املدونة  قادرة أدواتوعلى يذا األساس حهزت البيئة ب اختياريم.

وصفحات  Microsoft Wordو  XMLوالوثائق بكافة أنواعها )وثائق 
..( Labsو أ TPتطبيقية مثل خمترب )-كما جهز بأدوات آنية شبه ،الويب...إخل (

                                                 

(. لذلك فهو finite state automata( إن الشكل العام لألحناء اةلية يف يذا النظام تالئمه كما تناسبه متاما  تقنية أوتوماتات األوضا  النهائية )53) 
لغة، بل وحىت يقوم بوظيفته تلك، مزودا  اوارزميات صارمة )يف حالة استخدام حموالت األوضا  النهائية(. ومبا أن حزمة األحناء اةلية عند وصف كل 

 مستوى من مستوياهتا، يف تضاعف مستمر، بسبب البنيات املستحدثة يف اللغة نتيجة االستعمال.

يستطيع ( moduleهلذا جهزويا مبحلل معجمي، عبارة عن قالب )للغات الطبيعية. لكل اعام الصوري ليجعلويا املعيار ال يذه البئيةواضعي  مو ( لقد كان ط54) 
بصفة إمجالية قهو  هوالبيئة فذا من ياألساسي الغر  األساليب.وأما ركبة و املفردات امل واملعقدة كالتعبورات املتالزمة و البسيطة مجيع أصناف املتواليات اللسانية ةعاجلم

ورصد  اللغات الطبيعية بوراتتع نصوص و املساعدة على بناء نظام للرتمجة اآللية يتمكن من ترمجةتعليمي ومعاجل آليا  مبعاونة املدققات اإلمالئية والنحوية واألسلوبية و 
 نة معينة. واستخراج املصطلحات والبحث عن املعلومات والفهرسة اآللية...املفردات البسيطة واملركبة والتعبورات املتالزمة انطالقا  من نصوص  مدو 
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إلعطاء الفرصة للمستعملني حىت يتمكنوا من التدرب والتمرن )يف مرات متكررة( 
وقد يقوم املستخدم مىت شاء  على معاجلة بعض املشاكل اللغوية واملعلوماتية اخلاصة

بإضافة وختزين متارينه على شكل مشاريع كما  وكيفا،  ميكن أن يعود إليها وقتما شاء، 
أن حيضر مدونة  ومعجما  وبعض األحناء الضرورية )لبناء الرسوم(  مللمرتجفمثال ميكن 

وموارد معجمية وتركيبية، وحىت كذلك حترير وثائق أو مجلة من التمارين وختزينها مما 
كمشاريع.تدبور ونشر املوافق اآليل   اخلاصةمالئمة املشاريع مع أيدافهم  هلميتيح 

وذلك بناء على جمموعة من  ،هاوتطابق للمعلوماتاخلاص بالكشف السياقي 
وختلص العملية بفرز النتائج غور الصحيحة مث حفظ  ،الطلبيات يف اآلن نفسه

رجيية الصحيحة بناء على ما توصل إليه املوافق اآليل ويذا ما يتيح معاجلة سلسة تد
 -ينا -(concordance) وافق اآليل، حيث يصبح التللمشاكل اللسانية املوجودة

وانتقاء وحفظ املعلومات على نشر  املستخدممشرف يساعد ب و مبثابة مراق
 .يف النص االصلي والنص اهلدف الصحيحة املوجودة والكامنة يف الكفاية اللغوية

 واال ليزية والفرنسية، العربية برتمجة تعبورات متالزمة يفتطبيقا  مثاال سنقدم          
ت تقوم بدور اةلل اللساين، مشورين إىل أن نظام نوج كما يو حيتوي على معلوما

  (. وقبل البدء، ال ضور من ذكر55ويو ضمن أجبديات التحليل النصي اللساين )
أوال  واختيار اللغة( 56)أوليات عمل البيئة املتمثل يف التحميل والتثبيت بعض
 (كما يلي: 57)

 لالختيار اللغة العربية واملدونة جيب اعتماد اخلطوات التالية:
File >New>grammar>Create a Syntactic Grammar. 

" ويف اخلرج خنتار  اال ليزية" Arمع مالحظة اساسية يي : يف الدخل خنتار العربية "
En" 

                                                 
 (

55
)  M.Silberstein 91.. 

.www.nooj4nlp.net ويي قابلة للتحميل من املوقع التايل:  v.4.1b 0117 الية رقم:(  اعتمدنا النسخة احل 56  (  
البيئة على االختيار اليدوي للغة وعلى اعتماد اللغة اال ليزية كلغة جمهزا  براصد لغوي ويذا ال زال من بني الطموحات العلمية للمهندسني الباحثني، ألن ذلك يقتضي مدخالت لغوية متعددة، فتم االقتصار يف ( نظام نوج ليس بعدج  57) 

 دخل تلقائية فقط.

http://www.nooj4nlp.net/
http://www.nooj4nlp.net/
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 : اختيار لغة الرتمجة من العربية إىل اال ليزية1نافذة رقم

 
 : اختيار لغة الرتمجة من اال ليزية إىل العربية2نافذة

اجلملة أو النص يف املدونة املعاجلة مبساعدة القواعد برتمجة  يذا النظامنقوم يف 
 الرتكيبية للبيئة، نأخذ على سبيل املثال التعبور التايل:

  To kill the time  يقتل الوقت 
 .مبختلف االستبدالت املمكنة  

 
بفضل جودة املعلومات ومنايج التمثيل والتخزين يسهل على املستعمل توظيف      

عها، ومبا أن العربية إعرابية وتتطلب تشكيل حروفها فإن التطبيقات املعطيات واسرتجا
( 58احلاسوبية تفرت  حتليال مدققا  لتموالياهتا، وخاصة ما يتعلق بالتشكيل اآليل)
 أو التعبور والبحث عن املعلومات، فال حيب فقط االكتفاء بالتأكد من عالقة الكلمة

                                                 
لي للن  العربي ألنه على مستو  النتاج  يطر  إشكالية غمو  المتواليات  ويحاول الباحثون هنا اعتماد للسلة من ( عملية التشكيل اآللي من بين صعوبات التحليل اال58)

( للشدة والهمزة والتنوين أوال )ألنها تصاحب التحليل الصرفي ( ثم فرز الصواجت عن المصوتات  مع االحتفاظ graphesاإلجراءات المتمثلة في: وضع قواعد ورلوم )

والت األوضاع النهاجية بقراءة حالة قصد التحليل المعجمي  مع ذلك لم تف هذه االجراءات بشيء  وأضاف واضعوا نوج تطبيقاً جديداً يتمثل في البدء بالعقدة األولية لمحبكل 

ستمر في اتجاه عقد المحول الموالية حتى نعثر على السلسلة المعالجة مع ولمها والتعرف عليها بحيث يمكننا رصد اإلدغام في السلسلة  فإذا تعلق األمر بالمصوت  ن

مر الى غاية الغقدة النهاجية   وعلى الصاجت  واذا تعلق األمر بالتنوين نتوقع صاجتاً ماجعاً )ي( في ولط السلسلة  أما اذا كان الرمز المقروء من قبل المحول هو صامت قنست

ظر لليم يالمتوالية غير معروفة  للمزيد  ل انها معروفة ويمكننا اضافة باقي المعلومات  وإن لم يحصل كذلك قلنا انالعموم ان تمكن المحول من قراءة السلسلة برمتها نقو

.111( ص.2223مصفار )
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ىل مورفيمات حبيث يصبح كل جزء باملعجم، بل كذلك بتقسيم وبتفليق الكلمة إ
  الرتكيبية املناسبة.-منها يف عالقة مع املعلومات الصرفية

( تكمن يف إعطاء Tokenisationإن فوائد عملية إحصاء تدفق األشكال اللغوية )
مية أو نيفها إىل مقوالت إفكرة للمستخدم بأمهية أجزاء الكلم يف النص دون تص

على الربجمي ولوج التحليل يسهل  مو  مما عر  إىل غفعلية أو حىت حرفية كي ال تت
املعجمي املبتغى من العملية، كما يسهل عليه كذلك تصنيف التعبورات –الصريف

عند  املركبة أوال،بنية الوصف ب بالقيام .املتالزمة املوجودة يف النص أو املدونة املعاجلة
التعبور يف خمتلف حتويالتة ( مما يسمح بفهم مة 59)وتصنيفها بناء املداخل املعجمية

َمة  التوزيعية وتصريفاته املمكنة انطالقا  من خصائصها الرتكيبية والصرفية والداللية املّتس 
خاصة من مث يسهل بناء معاجم إلكرتونية و فيها،  املنطقة املعتمةو  بالطبيعة الالتأليفية

به يقوم نفس  ا، ويو كيف ميكن معاجلة  ا حىت يتسىن لنا فهم كنه خصائصها. 
إىل  التعبورتقسيم ب النظام عند استقبال النص األصلي،يكرره يف النص اهلدف وذلك

 ا  حتديدباالستقرار  تتم العملية عادة  حيث،عبارة عن متغورات واستبداالت أجزاء 
، ويذا يستدعي على مستوى مناسبة دالليا  للتعبور يف النص االصليبنية عتد 

ودة إىل قاعدة بياناهتا املعجمية الختيار البنية األنسب للرتمجة التعبورات املتالزمة الع
. ، وخاصة منها العملية التمجيزيةحسب املعايور املربجمة يف النظام اآليل للرتمجة

(métaphorisation ) ة اليت تسم اختيار البنية التعبورية وتفظيلها عن األسلوبيأو
البحث عن املقابل يف اللغة  ستدعيي أولغات لغتنيغوريا. إن وضع املوازنة بني 
فرتمجة  .(60)لبنية املتالزمة ايوية والثقافة يف حتديد  اهلدف باعتماد عنصر الداللة

املتالزمات من اللغة العربية إىل اللغة اإل ليزية يقتضي البحث عن مقابالت تتوفر 
 وتتضمن نفس الداللة اليت يف اللغة املصدر حنو:

                                                         حيدث جرحا           1-
1-To inflict a wound 

                                                 
2223سليم مصفار ( 

. 59
 ( 
 (60)Niran I.Naji, Functional equivalence dimensions and importance in literay translation, in Turjuman, 

1998,v7.n 1. p.47.  
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                                           يقتل الوقت                            2-

   2-To kill the time 
-3                                  يف السراء والضراء                        3-

Through thick an thin       

                                            ن آذان                         للحيطا4-
4-Walls have ears  

 Right-5                                              قول سديد       5-

saying / hitting the targe 

                                                          رأي رشيد          6-
6-Right /good opinion 

 ومن العربية إىل الفرنسية  مثل :-
-1                                               عاش بني قوسني            -1

vivre entre parenthèse 

 -2                                                        يسور فوق األرجل-2

marcher sur les pieds 
                                               كسر غليونه                            -3

3- caser sa pipe 
إن ترمجة  حرفية  هلذه التعبورات ستفقديا ال حمالة داللتها اجملازية الوظيفية اليت      

 اخلطاب ، وهلذا فالتعبورات يف األمثلة أعاله يي للداللة على: تلعبها يف بناء 
 تدل على الفقر  -1
 تدل على االزدحام  -2

 تدل على املوت -3

 اال أن بعض التعبورات تقبل الرتمجة احلرفية لكن بصفة نسبية كما يف األمثلة التالية:
 Versser des-1                                 ذرف دمو  التماسيح -1

larmes de crocodiles   
                                                                    لفظ أنفاسه -2

  2-Render l' âme 
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                                                                   شد الرحال  -3
  3-Plier bagages 

ويقرت  ، )61(ات الشكلية فقط.حتتفظ يذه التعبورات على داللتها مع بعض التغيور 
  حسن غزالة عند ترمجة أي متالزمات لفظية، اعتماد الرتكيب القواعدي املتشابك
واملوجود يف كل اللغات.يذا  وقد خلص املقبالت املتالزمة يف اللغة اال ليزية والعربية 

وكل يذه املتالزمات حتدديا السياقات (62)تركيبا  قواعديا   تسعة عشريف حوايل 
وهلذا  (.63)لثقافية اليت ترد يف النص  مثل السياق الفين والسياق املخاد  وغورها

قد يشر  يف النص املعجمي مبفردة واحدة. عجمية مستقلة، و تعترب مداخل مجيب أن 
متعدد اللغات يتضمن يذا النو  من الضرورة ملحة لبناء املعجم اآليل وهلذا كانت 
تتصرف مع يذه التعبورات باستخدام   بني أيديناالبيئة اليتويذا ما جيعل التعبورات.

( حبيث يف كل عقدة  transducteur à état finisحموالت االوضا  النهائية )
 أدناه. 1من عقد األوتومات يتم استبدال متغورات التعبور املطلوبة كما يف الرسم رقم 

املعاجلة مبساعدة يف نوج برتمجة اجلملة أو النص يف املدونة املستخدم قوم ي        
 :من األ ليزية القواعد الرتكيبية للبيئة، نأخذ على سبيل املثال التعبور التايل
WhatTimeIsIt.nog 

 كم الساعة اآلن؟
 ىل الفرنسية مبا يلي:إفيجيب نوج ، إن طلبت الرتمجة 

Quelle heure est –il ? 

 كم الساعة اآلن؟

 ومن متغورات التعبور حنو:    
Can you tell me the time, please ? 

 من فضلك كم الساعة؟
Quelle heure est –il s’il vous plait ? 

                                                 
 .96ص.  1   9م  مجلة ترجمان( غازي عزالدين ، دور التعابور املسكوكة يف الرتمجة االلية ، 61) 
 . 3. ص .1773ابريل  1   2 مجلة ترجمان  م(غزالة حسن ، ترمجة املتالزمات اللفظية، 62) 
 .42نفس املرجع .ص..  ( 63) 
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وميكن جماراة العملية الرتمجية بالبيئة على نفس املنوال املذكور، مع اعتبار درجة 
  .التحجر القسوى اليت ال تقبل اي متغور مثل : وقع فالن يف حيص بيص 

 دة تركيبية جديدة  كما يلي:لبناء يذه القاعدة نبدأ الق قاع
Fille >New>grammar>Create a Syntactic Grammar. 

" ويف اخلرج خنتار  اال ليزية" Arساسية يي : يف الدخل خنتار العربية "أمع مالحظة 
En" 

 البيئة  ونقوم ببناء قاعدة التعبور التايل:   Graphesمستخدمني رسوم 
" WhatTimeIsIt.nog" 

 رجات القاعدة  البد من :لالطال  على خم
بناء نص وادخاله يف املدونة حيتوي على املتغورات املمكنة هلذا التعبور  كما  - 1

 يلي:
(Fille>New>Text>Language  "En" >OK) 

 بة النص .اكت  -2   
   3- TEXT>Linguistic Analysis 
   4- TEXT>Locate Pattern>a NooJ Grammar>" 

WhatTimeIsIt.nog" 
   

 
 WhatTimeIsIt.nogترمجة  1رسم 

 التالية: ( concordances) حنصل بالتايل على التوافقات -4
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  WhatTimeIsIt.nog    : سياق التوافق يف ترمجة التعبور3نافذة 

من اال ليزية اىل الفرنسية   

شأن ميكن تطبيقه مع التعبورات الزمنية والوحدات االمية واملفردات البسيطة نفس ال 
 وال سيما ةالزمبورات املتع ال تطر  صعوبات كبورة مثل تلك اليت نصادفها مع التاليت
يقوم بالبحث يف  حنوييتوفر نوج على حملل ففي اللغة العربية مثال  املتكلسة كليا . مع

املدونة وباملعاجلة النصية بناء على عبارات عقالنية صورية موحدة حتكم األشكال 
ت الرتكيبية واملعلومات الصرفية مثال : العبارة التالية متكن من والبنيات والصيغ واملقوال

تفرق العرب شذر            البحث عن الكلمات اليت تنتهي بالالحقة )ة( مثال:
 مذر

مثال )تفرقوا، تفرقن شذر مذر(  متغورات التعبوراستخراج  املستخدمنطلب من 
أو مورفيمات يف مدونة صغورة  مستعينا برباديكم عبارة عن متواليات من الفالقات و

طلبيات  متالئمة مع  يعد املستخدم، وللقيام بذلك  املستخدماحلجم ومن اختيار 
النص واستخراج الكاشف السياقي مث أخورا فرز النتائج املمكنة وميكن أن تساعده 

( ليعرف مدى اختيار املداخل اليت عثر عليها املوافق annotationsشروحات )
اليت سيقت  املسوداتوحتتفظ  ا وحمو التعبور  داللة ن نفسهآلتناسب يف ااآليل واليت 

 فوقه.انظر املوافق اآليل  يا يف املدونةرصدعند عرضا بالكاشف 
 .التعبورات املشا ة هلا من حيث حنوياهتا اةليةميكن تطبيق يذه احلالة على كل 

 :ة وتصفيتها(برنامج التوافق اآللي كمرحلة للتقييم )ولوج المدون-4-1
َمثل بواسطة الرسوم اليت مت بنا يا وحفظها يف البيئة          

ج
ميكن اإلشتغال بالنحو امل

لتطبيقها على مدونة حتتوي على الوحدات اإلمية العددية أو الزمنية، كما تستغل 
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 قواعد بتطبيق يسمح (،كماannotationالنتائج اةصل عليها لشر  النص )
 إدخال املعلومات اجلديدة اختبار للمستخدم ميكن املثال، سبيل لىع(. بيانيا)النحو 
 الذي تقوم به البيئة الشر  مثل السياقية للتصحيحات استخدامها ميكن والنتيجة
 اآللية وتنفيذيا  املعاجلة نتائج مع والتكيف جهة من الطالب يستخدمها واليت
لك االشتقاقات أيي صحيحة من املعلومات، أي ت التحقق ومن جهة ثانية، تلقائيا ،

بناء على املدخالت والقواعد الصرفية والنحوية الصحيحة يف الكفاية  أم غور صحيحة
الشر  اآليل للنصوص والتحليل اآليل والبحث اللغوي والكشف وأما املعجمية. 

السياقي،كلها مسميات تأكد صالحية وجهوزية املعلومات من حيث اجلوانب 
اللغة يف سياق النص وليس خارجه، ويذا ما  بنيات استيعاب املعرفية والتعليمية يف

للتغذية الراجعة التفاعلية بني املستخدم  يضفي على املرحلة طابع التقييم ويو موضو 
 النص على تطبيقها اليت ميكن الشرو  من نالحظ العديد والنظام املفتو  املصدر،

سيجيب بعدم تال م املعلومات فإن برنامج التوافق اآليل  احلال، بطبيعة. املرتجم
من  املتغورات التعبوريةبشأن ) وتطابقها مما يفر  تعديالت جديدة  للطلبيات 

 إال يملدي ال ينا وتعاملنا ،(التعبور املراد ترمجته مث أخورا الرئيسي، النص إىل االختيار
 ى البيئة،مع املعطيات السياقية ومع الطلبيات املعروضة عل تزامنا إىل الرتكيز املعريف

ومتكنه من  للمستخدم تعطى سوف الشرو  واليت يذه باستغالل الطلبيات تسمح
 إجراء ذلك بعد املستخدم (.يستطيعXML )         شكل يف الشر  وضع يذا
 مشروحة، املسارد والقوائم، كما يي يف نافذة التوافق اآليل على الدقيقة الفحوص

حفظها يف مشاريع الحقة كأن  و وتصفيتها نتيجتها ميكن دمج اليت استجابة للطلبية
 بعينها.تطبق على حالة 

 
 خاتمة:-4

إن تصميم نظام الرتمجة املتعدد اللغات يستدعي مرتمجني ولغويني         
ن تدخل يف اعتباراهتا اهلندسية املعرفة أ إذن،الرتمجة باآللة،وعلى  ومهندسني.
ال تقتصر أب وطبيعي للغة،م سليم تمكن من فهتالثقافية، حىت  واألنساق اإلنسانية
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اجملازية املعقدة  الينيات أحضاهنا يفن تلف أبل جيب  ،على نو  معني من النصوص
ومتثل اجلملة الوحدة األساسية يف عملية الرتمجة   .ويل واهلرمنطيقاأوكل مستويات الت

 ية.بقاعدة بيانات معرف مستندا إىل قواعد ويعمل مستعينا   نوج، نظاميفعل كما 
مثيل له من مقدرات طريف ضاعف بشكل كبور ال  يف التطبيقات اآللةاستخدام ف

كما يو الشأن مع   امج وتسريع خطواهتارب الكما سايم يف تطوير   الرتمجيةالعملية 
األخطاء  التحكم يف بالتفاعلصار  إذ، الرتمجة التلقائية والتفاعلية املفتوحة املصدر

، مما سيكون له األثر البالغ يف الوقتتوفور حيث بسرعة وحساب النتائج الدقيقة 
إدماج السورورات املعرفية املعقدة يف العملية ومتثيلها يف أساليب ميسرة ويادفة 
وسريعة شكال ومضمونا. ويبقى علينا اآلن تطوير برامج عربية أصيلة مستفيدة من 

ي اإلسرتاتيجية النتائج املذيلة اليت وفرهتا املعاجلة اآللية للغات الطبيعية وتلك ي
 لرتمجةتبدو واعدة  كما رأينا،  نوج بيئة إن ،احلقيقية املرجوة من وراء الربامج اللغوية

بناء املوارد اللغوية ب مستخدمسمح لكل ت ا ألهناالرئيسية بساطته اميزهت ،آليا  اللغات 
، فإنه مجيطوير النشاط الرت لتشاريع فتصبح عبارة عن م بسيطة باستخدام واجهاتو 

وير العديد من من الضروري استخدام سلسلة معقدة من املعاجلة بعد تط ليس
والبحث عن  أوال بني املعاجلة اللغوية التنسيقويذا يضمن  ،امليزات للتطبيقات

 من بناء املستعملنيالذي ميكن . املعلومات وتوليديا بصفة تلقائية يف السياق
أنوا  خمتلفة من بني تميز على ال يصبح ذا قدرةوذلك ، الطلبيات الصحيحة

أخذ ب يتم إنشا يا تلقائيا  ،إذ واملتغورات الداللية والثقافية التحويالت واالشتقاقات
  منها ميكن التحقق حيثضمان جودة البيانات املستخرجة، ول .العينات عشوائيا  

ت األكثر تقدما ، وغوريا من امليزاكل حالة على حدة  يفوتصحيحها إذا لزم األمر 
معه يف برنامج التوافق تم التعامل يلتصنيف املبىن الذي يلعب دور املساعد  ،يف نوج
واليت بدوريا حتدد  اجلديدة   األنشطة ا اقرت ميكن  التقييم وبناء على مرحلة  اآليل،

  . للبيئة التطورات الالحقة 
 املتال زمة يف اللغاتخالل التطبيقات السالفة حاولنا أن نقارب بعض املتواليات ن م

، والرتمجة املعاجلةمدى أمهية إجرائها يف التحليل و  تبنيوالفرنسية واال ليزية، أن  العربية
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وألن ذلك حيتاج إىل حبث مستفيض ال يتسع له املقام اآلن، فإننا اكتفينا بتوضيح قوة 
 وإ ازية وجودة واتسا  االستغالل املبنني لبيئة نوج  التطويرية ملا هلا من أمهية يف:

 
نمية اللغوية بإتاحتها بناء واختبار وإبقاء التعريفات الشكلية بغطاء أوسع الت -1

إلكرتونية متممة لبعضها البعض، نظرا   حنوياتللغة، يف شكل معاجم حاسوبية أو 
 لطبيعة عناصر اللغة املشكلة للمادة املعجمية. 

النسبة للمختصني وتطوير التطبيقات ملعاجلة اللغة صرفيا  وتركيبيا  وحتليل املدونات ب-2
 الرتمجة اآللية.يف 
بط الرتكيبية والصرفية والرواتعبورات وضع النماذج املفهوماتية واملنطقية واملادية لل-3

، ووضع حلول معلوماتية وبرجمية حاسوبية مع وضع آليات واألدوات واملعجمية
البيداغوجي الكفيلة بالنفاذ إىل املعاجم والقيام بعمليات البحث واملعاجلة بالتفاعل 

 املباشر.
، أدوات للمعاجلة اآللية للغة مثل نظام إدارة كما تتضمن يذه البيئة اجملانية-4

البيانات ولغة الربجمة مفتوحة املصدر، مما تنمح إمكانية معاجلة املدونات املعجمية 
 بطرق البحث واالختبار ويذا ما يتطلب صورنة مكثفة للغة.

حملال آليا  ملنظومة املعاجم: )ديالس وديالسف  ومن جانب آخر، تعترب البيئة -5
وديالك وديالكف(، مما يثقل كايله أثناء عملياته والسيما التحليل الصريف، لذلك مت 

( super-lemmasالرفع من مستوى أداء يذه البيئة لتوحيد املداخل املعجمية )
ول من جهة، ومن جهة أخرى، لتدبور منظومة املعاجم جنبا إىل جنب مع جدا

 الرتكييب .  -املعجم
وفيما يتعلق مبحوالت األوضا  النهائية فقد استطاعت التقنية اجلديدة أن تشفر  -6

املورفيمات ومجيع اللواصق يف وحدة معجمية ذات شكل موحد، وتفهرس كل لغة 
 .(64( بالنسبة للعربية )Aحرفها األول الالتيين مثل)

 : البحث راجعم
                                                 

 ( نفس املرجع أعاله.64) 
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