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 المقـدمـة
  

المعنى الضيق  أن عنوانها يتعدى ذلك قبل الحديث عن محتوى المذكرة، نريد اإلشارة إلى

فهوم اللّغوي العام معالجة أسلوب من أساليب الترجمة بواسطة الحاسوب، ليشمل المأي 

  .أي مدى مساعدة اآللة للمترجم البشري
  

لهذا الغرض، كان من واجبنا، إذن، اإللمام قدر اإلمكان، بجميع الجوانب المتعلّقة بمدى 

ما باللّجوء إلى الترجمة اآللية ياستفادة المترجم بالحاسوب في عملية الترجمة، ال س

  .  تتمثّل في موضوع هذه المذكّرةكمنطلق لترجمته وفي ذلك فوائد عديدة وهي 
  

موضوع مذكّرتنا ال يصبو إلى معالجة موضوع اآللة المترجمة بالمقارنة مع  غير أن

الترجمة البشرية بل نظرتنا لآللة المترجمة ال تتعدى كونها وسيلة هامة في متناول 

  . المترجم المحترف لمواجهة رهانات عصر المعلومات الحالي
   

     :،  يتمحور محتوى البحث حول اإلشكالية التاليةعلى هذا األساس
  



بالرغم من االعتراضات التي حالت وال تزال تحول دون ترقية استعمال الحاسوب 

 االصطناعي  مناصري الذكاء كوسيلة مساعدة على الترجمة، فانArtificial intelligence 

 .لةكثيرون و إن االستثمارات الموجهة إلى هذا المجال جد طائ
 

بالتالي، فبين معارض و مناصر، أيمكن التّسليم بالمحدودية المطلقة للذكاء اآللي كحليف 

ف  في  إطار  هذه  المحدودية و  بالتصر مساعد للمترجم المحترف أو الترجيح 

معالجة النقائص بغية مواكبة االنفجار  خّياستغالل الوسائل المتاحة أنجع استغالل مع تو

معلومات و المعارف التي لم تعد الترجمة البشرية قادرة على احتوائها الهائل لكمية ال

  ومعالجتها ال  سيما  في الحقول العلمية والتقنية ؟
  

  ىقبل استعراض خطّة البحث و منهجيته، يجدر التذكير بالدوافع الخـلفية التي حفّزتنا عل
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    :يار هذا الموضوع والتي نلخّصها، وفق سلّم األولوية، في النقاط التاليةاخت
  

االهتمام الشخصي الكبير بالموضوع لكونه ذات صلة وثيقة بوظيفتي كمترجمة تقنية و  ـ

لكونه موضوعا مستحدثا ما زال محّل أبحاث مكثّـفة في مدارس و شركات عديدة عبر 

  .العالم
  

رائدة من نوعها في سجّل مذكرات الماجستير عبر القطر لكون هذا البحث خطوة   ـ

مل أن يفيد في الحصر و اإللمام بالمعارف و نأ الوطني في مجال العلوم اإلنسانية، لذا

  .المعلومات و اإلنجازات الحديثة المتعلّقة بالموضوع
  

  ـ   لبروز أهمية الترجمة في العصر الحالي، أكثر من ذي قبل، كوسيلة لتعميم بثّ

المعلومات في جميع المجاالت و في لغات متعددة،  استجابةً لمتطلبات العصر المتميز 

ما في مجال يبتدفّق المعلومات و التي لم تتمكّن الترجمة البشرية من احتوائها، ال س

  .(Informative translation)الترجمة التبليغية   
  



الموضوع و ألن ير بأنّه نظرا لحداثة باإلضافة إلى الدوافع المذكورة أعاله، ينبغي التذك

كرس له رات جامعية، ولم تُبالدنا ال تتوفّر على مراجع تتطرق إليه كما لم تعالجه مذكّ

الستطالع و التبليغ  ندوات كثيرة على الصعيد الوطني، فقد اضطررنا، من باب حب ا

لية و المدارس التي تناول معظم الجوانب الملمة له مع التّركيز على باب الترجمة اآلل

 .مع محاولة جمع أكبر عدد ممكن من المصادر المعالجة لهدرست الموضوع 
 

 موضوع الترجمة بمساعدة الحاسوب يستدعينا للتطرق لعلم اإلعالم اآللي بصفة عامة  إن

  . و تناول جانب الذكاء االصطناعي بإسهاب ألن الترجمة اآللية باب من تطبيقاته
  

إنّنا نصبو من خالل هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهمية ترقية فضال عن ذلك،  

على  وضع برامج آلية عربية بواسطة تضـافر جهود علمـاء  اللغة العربية بالحثّ

  .الحاسوب و علماء اللغة و اللسانيات الستيعاب الثروات المعرفية األجنبية
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ثالثة فصول نظرية و  :أربعة فصولفيما يخص خطّة البحث، فقد ارتأينا تقسيمه إلى 

  . يتضمن كل فصل مقدمة و خالصة بحيثفصل تطبيقي، 
  

مميزات الحاسوب  ال سيما تعريف الذكاء االصطناعي  في الفصل األول  بذكر  شرعنا

 و ميادين البحـث فيـه  I.3) جزء (مراحل  تطوره  عرض تاريـخي لمع   I.2)جزء(

 )    I.2.4جزء (و هندسة المعرفة  )  I.1.4جزء (كميدان إثبات النظريات  I.4)جزء  (

    I.5)جزء    (  إلى جانب مجاالت تطبيقاته
 

هذا   ) II.2جزء  (ستحدث ـمجال اللسانيات الحاسوبية المالفصل الثاني ل خصصنا

و إلى    II.3)جزء(لحاسوب للغات الطبيعية المجال الذي يستدعي التطرق إلى معالجة ا

نات علم معالجة اللغة آليا و األساليب شرح مكوإذ يتمII (  .4جزء  (الترجمة اآللية 

المتعددة للترجمة بما فيها نظم الترجمة اآللية و مشاريعها عبر العالم و في العالم العربي  

الم الحاسوب ليتمكّن هذا األخير من و األساسيات التي ينبغي أن يوفّرها عالم اللغة لع

  .إعداد البرنامج اللّغوي المساعد على الترجمة البشرية أو المناسب للترجمة اآللية
  



المقترحة في هذا المجال   II.1.4)جزء(يتناول الفصل، أيضا، االستراتيجيات 

التي  اتالنحوية، هذه االستراتيجي –كاإلستراتيجية المعجمية و اإلستراتيجية المعجمية 

لعلم الّلسانيات الحاسوبية المستمدة أساسا من نظرية النحو  تؤهلنا للتعرض بإسهاب

العامل المشترك  و التي تعدNOAM CHOMSKY  التوليدي  لنوام جومسكي  – التحويلي

تعتبر اللسانيات  الحاسوبية األرضية النظرية لتطبيقات ، إذ لعلمي اللسانيات و الحاسوب

ق باللغة و أساليب و طرق صياغتها على شكل عالقات ما يتعلّ طناعي بكّلالذكاء االص

رياضية و منطقية بحيث يتولى عالم الحاسوب بلورة الجوانب اللغوية و صياغتها بشكل 

برامج آلية تكون قادرة على جعل الحاسوب يفهم لغة البشر و بالتالي إمكانية التعامل 

  .معها
  

و التطرق في هذا   II.2.4)جزء (ميس المستخدمة في هذا الباب يتم بعد ذلك،  سرد القوا

  الجانب من البـحث إلى أهم المدارس و الشـركات المطـورة لنظـم الترجمة اآللية ال 
  

    ــــــــــــــــــــــ  3  ـــــــــــــــــــــــــ
ظريات الحاسـوبية سيما الترجمة البشرية بمساعدة الحاسوب، باإلضافة إلى ذكر أهم الن

اللسانية بترميز و برمجة الجوانب األساسية منها  تالتي تم وضعها باالستناد إلى النظريا

يتم تعزيز  هذا كالصوتيات، و الداللة،  و الصرف، و المقاميات، و النّحو، و المجال و 

نجاعة  بأهم اآلراء و النظريات المتضاربة حول     II.4.4و II.3.4 الفصل  في جزئيه

  . الترجمة اآللية و بالنظرية المعتمدة قي هذا البحث
  

على محّل اللغة العربية من المعالجة  تسليط الضوءبالنسبة  للفصل الثالث، فقد خصصناه ل

معالجة النص : مع عرض بسيط لثالث حاالت ألعمال جليلة هي III.2) جزء(اآللية 

و إحصاء األفعال العربية  III.2.2) زءج(ومعالجة النص األدبي III 1.2) جزء(القرآني 

  .III.3.2) جزء(في المعجم الحاسوبي 
  

يتعرض الفصل، فضال عن ذلك، لمجال الترجمة إلى اللغة العربية بمساعدة الحاسوب 

و لذكر مراحل تطور الترجمة إلى اللغة العربية بمساعدة  III .3) جزء(كآفاق للتعريب 

انة بالتـقنيات اآللية المتوفّرة كالتدقيق اإلمالئي، و باالستع   III .4)جزء (الحاسوب 



 جزء(و التحليل الصرفي، و البحث، والفهرسة  III .1.4) جزء(النحوي، و التشكيل اآللي 

(2.4.III  ف على الكالمو التعر)جزء (3.4.III  ف على الحـروفو التعر)4.4) جزء.III 

ض حالة لمعالجة اللغة العربية حاسوبيا مع عر  III.5.4) جزء( ةو مجال الترجمة اآللي 

  .  III.6.4) جزء(مع مقارنتها باللغة اإلنجليزية  
  

في هذا الجانب الخاص بالمعالجة الحاسوبية للغة العربية، يستدرجنا الحديث إلى الشروط  

لنجـاح هذه المـعالجة و  III.7.4) جزء(التي ينبغي أن يتوفّر عليها البرنامج اللغوي 

و  III.8.4) جزء(يجيات المستخدمة في مجال الترجمة اآللية إلى اللغة العربية االسترات

  جزء(و اإلستراتيجية المعجمية ـ النحوية  III.1.8.4) جزء(أهمها اإلستراتيجية المعجمية 

(2.8.4.III اإلستراتيجية اآللية المقترحة من اإلنجليزية إلى العربية و)9.4 جزء.III  ( بما

و قواعد تكوين المفردة )  III.1.9.4 جزء( المعجمي لبناء معجم ثنائي اللغة  المكون فيها

  المكون   ) III.3.9.4 جزء( و القواعد التصريفية)  III.2.9.4جزء ( 
  

    ــــــــــــــــــــــ  4  ـــــــــــــــــــــــــ
جزء (الكتابي    –المكون  الصرفي و) III.4.9.4جزء ( النحوي و قواعد تركيب الجملة 

5.9.4.III.(  

و في األخير، يعد الفصل الرابع بمثابة الحقل التطبيقي لهذه المذكرة حيث يتم بلورة ما 

تقدم في الفصول الثالثة السابقة و تعزيز النظـرية التي تكرس أهمية الحاسوب في ي 

اآللية  تقدير نسبة نجاح الترجمة عرض كيفيةب  )IV2.جزء(المساعدة على الترجمة 

لترجمة عينات من النصوص محاوالت  في  للعمل التطبيقي األول لهذا الفصل و المتمثّل

 (بواسطة برنامج آلي    ) IV2. 1.جزء (من اللّغة اإلنجليزية إلى اللّغة العربيـة 

  . ) IV   3.جزء(اعتماد،  بعد ذلك،  تقنية التّنقيح الالحــق و)  IV2. 2.جزء

  

لفائدة تعزيز من الفصل الرابع جانبا آخر هاما  IV 4 .تبر الجزء  و من جهة أخرى، يع

طرحنا  القاضي بأهمية الحاسوب في مساعدة المترجم إذ يتمثل  في القيام باختبار عملي 

ذات صلة بمجال العبارات االصطالحية المتمثّلة  شخصي يعتمد على منهجية جمع بيانات

اإلنجليزية، والعربية : اللغات الثالث في األمثال و الحكم على وجه الخصوص في



و  وضعها  )   IV.1.4.جزء( تصنيفا موضوعاتيا  ثم تصنيف هذه البيانات  والفرنسية، 

للتمكّن في آخر المطاف، من إنجاز معجم آلي ثالثي  )   IV.2.4جزء(محّل المعالجة اآللية 

و توفير وقت وفير يضيع  مما يشكّل مبادرة باإلمكان إثراءها    IV.3.4)جزء(اللّغات 

  .   أو غيرها من المراجع عادة  في البحث في القواميس اليدوية
  

  
 –في اإلجابة على اإلشكالية المطروحة بالتفاعل إيجابا   ل خاتمة البحثتتمثّ  في األخير،

بإبراز أهمية اعتماد الحاسوب كوسيلة  –وفق الغرض المنشود إليه من خالل هذا البحث 

الترجمة ، استجابة  لمقتضيات العصر مع  تشجيع المحـاوالت الهامة التي  مساعدة على

على مضاعفة الجهود الرامية إلى ترقية اللغة   القيام بها في هذا المجال و الحثّ تم

 .العربية لتكون موضع معالجة آلية أنجع
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  لت المنهجـية المتّبعة في هذا البحث، في التبليـغ، و التّفسيـر، و تحـليل بالتـالي، تمثّ

  , اإلشكالية القائـمة، و التطبيق، ثم االستقراء
  

حسب الترتـيب، في   بو  أيتمثل الملحقان : تم إدراج على هامش البحث ثالثة مالحق

يتمثّل بي و مسرد مصطلحاتي عربي ـ إنجليزي و مسرد مصطلحاتـي إنجليزي  ـ عر

  .في عرض أسماء أشهر األعالم الذين ساهموا في تطوير  الحاسوب جالملحق 

  

تجدر اإلشارة في هذا الباب، إلى أن المراجع العربية قائمة المراجع المعتمدة، فيما يتعلق ب

المتعلّقة بالموضوع شبـه منعدمـة، فأغلب المصادر التي اعتمدنا عليها باللغة الفرنسية 

ليزية وإن المراجع القليلة الصادرة باللغة العربية و المذكورة ضمن قائمة و اإلنج

المراجع، غير متوفّرة في السوق الجزائرية و إنّما معظمها متواجد بالمكتبة الوطنية وهي 

  .كتب قيمة تتناول جوانب هامة من الموضوع بصورة مبسطة
  



رة باللغتين اإلنجليزية و الفرنسية ما يمكن مالحظته، أيضا، هو أن معظم المراجع الصاد

يعود تاريخ إصدارها إلى أواخر التّسعينات، و ذلك ألن االهتمام الكبير بحقل الترجمة 

  .و الترجمة بمساعدة الحاسوب قد عرف انبعاثا كبيرا في هذه الحقبة من الزمن ةاآللي
  

قاالت مدونة أو من المالحظ أن المصادر حديثـة النّشأة و المعاصرة هي عبارة عن م

  .مقاالت تبثّ عبر شبكة االنترنت
 

ما يمكن إضافته أيضا، بالنسبة للمراجع قديمة العهد التي قمنا باستغاللها في هذه المذكرة 

  . هو أنّ محتواها ال يزال صالحا إلى يومنا هذا
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   خصـائص الحـاسـوب و تطبيقـاتـه..................... .... الفصـل األول
  

1.I    تقديـم الفصـل  
  

الفصل األول،  كما أسلفنا الذكر في مقدمة البحث، لذكر مميزات الحاسوب  تم تخصيص 

جزء (مراحل تطوره عرض تاريخي لمع   I.2)جزء(ال سيما تعريف الذكاء االصطناعي 

 (3.I  هو ميادين البحث في )    جزء(4.I  كميدان إثبات النظريات) 1.4جزء.I  (  و

   I.5). جزء   (  إلى جانب مجاالت تطبيقاته )    I.2.4جزء (هندسة المعرفة 

2.I   تعريف الذكاء االصطناعي   

،عهد ثورة المعلومات قد ولى صناعة   هناك الكثير من العلماء الذين يرون أن وأن

القطاعات المهمة التي تعتمد عليها حقول اإلنتاج   اً واعداً منالمعلومات قد أصبحت قطاع

المختلفة نظراً لما حدث من تطورٍ هائٍل وسريع في مجال األجهزة والبرمجيات خالل 



صناعة  ومن هنا فان العالم يتقدم تقدماُ حثيثاً وبخطى واسعة نحو الحقب القليلة الماضية،

  .المعرفة
  

نتيجة معالجة البيانات بغرض استخراج العالقات ومعامالت  إذا كانت المعلومات هي

 االرتباط والمؤشّرات، فإن المعرفة هي حصيلة الترابط بين المعلومات والخبرة المكتسبة

  .البصيرة و الحكمة البشريةو 
  

 بدأت صناعة ،من أجل الحفاظ على الثورة الغالية للمعارف اإلنسانية وصيانتها وتنميتها

استخدام أساليب عملية ووسائل فعالة بغرض إيجاد وعاء يحتوي المعارف  المعرفة في

اإلنسانية ويحفظها ويتّجه نحو تنميتها وإيجاد العالقات والتفاعالت التي تربط بينها في 

  .شتى نواحي المعرفة
  

منذ أن ظهر علم هندسة المعرفة وتحديد شبكة العالقات و التفاعالت التي تربـط بين 

  إمكانية استخدامها في خدمة األغراض التي تحتاج إليها البشرية لتحقّق المزيد و مواردها،
   ـــــــــــــــــــــــ  7  ــــــــــــــــــــــــ

  إللكترونية من غير شك الدعامةامن التطور والـتـقـدم والرفاهية، أصبحت الحاسبات 

فة، بل انّه يمكن القول أن صناعة تكز عليها التطور في صناعة المعرراألساسية التي ا

المعرفة في حد ذاتها كانت حصيلة التطور التقني الذي تالحق وتسارع في الحسابات 

  .اإللكترونية واستخداماتها
  

 :غبر أنّه إذا كانت الحواسب قد صممت لمعالجة وتشغيل البيانات
 

  في دقّة عاليــــة؛  -

ولفترة طويلة دون تعب؛         - 

فاءة في إدارة البيانات؛ وبك    - 
   

  :فقد كانت هناك حدود إلمكانياتها إذ
  

  انعدمت لديها القدرة على التفكير؛  -

  واعتمدت بشكل رئيسي على صحة وجودة البرامج المصممة لها؛ -



  وكانت هناك صعوبة في استخدامها؛ -

  . وعابها قلّة مرونة النظام بصفة تكاد تكون عامة -
  

  :البحوث وعمليات التطوير بغرضقد استمرت ل  

  .زيادة قدرات وإمكانيات األجهزة -

- من إمكانياتها تقليل ما يحد. 
  

انتقلت الحواسيب وأدواتها في تطورها من مجرد عملية المعالجة اآللية للبيانات إلى القيام 

ول بعملية معالجة المعلومات حتى كان لها أن تتطور إلى معالجة المعرفة من أجل الوص

إلى إدراك حلم البشر في اختراع آلة قادرة على اتّخاذ القرارات وإبداء الرأي و المشورة 

  .في ذلك بالمعارف اإلنسانية في شتى مجاالت المعرفة مزودةً
  

فمنذ زمن بعيد واالهتمام يتزايد نحو إمكانية جعل الحواسب تستطيع القيام بأعمال ومهام 

  وفي الواقع، فان الحلم  بدأ بأن تكـون اآلالت ذكية ثم رة،يمكن وصفها بأنّها ذكية أو خبي
    ــــــــــــــــــــــ  8  ـــــــــــــــــــــــــ

  

تراجع رويداً رويداً على أرض الواقع ليقتصر على محاولة جعل اآللة تقوم بمهام ذكية  

الل، وأطلقت اليابان و تكون لها القدرة على إظهار وإبداء قدر من االستنتاج أو االستد

على هذه األنواع من الحواسيب اسم الجيل األول من الحواسيب االستداللية  وُأطلق على 

الذي يعد صناعة  االصطناعي الذكاءاألبحاث التي تُجرى في هذا المجال اسم أبحاث 

جديدة تشتمل على اتّجاهات وأدوات وأساليب متعددة مازالت قيد البحث والتطوير في 

   ؟االصطناعي الذكاءفما  .مار صناعة المعرفةمض

الن قدراته العقلية ) كائن عاقل أو حكيم(لقد منح الجنس البشرى لنفسه االسم العلمي إنسان

مهمة جداً لحياته اليومية وإحساسه بالنفس ، لذا فأن أحد أسباب دراسة هذا المجال هو 

  .ات الذكية المصنّعة مهمة في حد ذاتهافهم المزيد عن أنفسنا والسبب األخر هو أن الكائن

تُعد أولى المحاوالت في هذا المجال، االختبار الذي وضع فرضياته العالم اإلنجليـزي 

ص  انظر ملحق البحث رياضي و عالم منطقي بريطاني،(   ALAN  TURINGتورنج   أالن



لتي يمكن حلّها الذي وصف في الثالثينات آلة خيالية يمكنها تحديد المشكالت ا )145

  .بواسطة اآلالت وتستطيع كتابة الرموز وقراءتها وتعمل بمقتضاها من تلقاء نفسها

ابتدع تورنج اختبار للتأكّد من ذكاء اآللة بحيث يجري االختبار عن طريق وضع اآللة 

في حجرة مغلقة تخرج منها نهاية طرفية في ردهة، ووضع إنسان  في حجرة مغلقة 

في ) الحكم ( خر بنهاية طرفية في نفس الردهة، ويوجد إنسان آخرأخرى يتّصل هو األ

الردهة وهو الذي يتولى االتّصال باآللة واإلنسان األول ويتولى الحكم إدارة حوار مع كّل 

  .من اآللة وقدرتها على التفكير بمدى نجاحها في خداع الحكم
  

ه الخصوص، يمكن تعريف بينما تشير كلمة االصطناعي إلى اآللة أو الحواسب على وج

  :الذكاء االصطناعي بأنّه
  

اب الحاسب بعضا سدراسة الملكات العقلية لإلنسان باستخدام النماذج الحسابية إلكـ 

  .منها
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م رغم االختالف في تعريف الذكاء االصطناعي، فهو يعتبر أحد المجاالت التي تهت

بتصميم وبرمجة اآلالت بهدف تحقيق مهام وأعمال تحتاج إلى استخدام ذكاء البشر عند 

  .تنفيذها

يعد مجال الذكاء االصطناعي أحد المجاالت الحديثة، فقد ظهرت بوادره وصك اسم 

  .م1956في عام ) الذكاء االصطناعي (

سلوكا ( هسلوكا نسمي يحاول العلماء الباحثون في الذكاء االصطناعي جعل اآلالت تعرض

اإلنسان ، وحيث أن هذه اآللة هي غالبا جهاز حاسوب فأن عند مثل ما نالحظه ) ذكيا

الذكاء االصطناعي يعد أحد فروع علم الحاسوب وتوجد عدة تعريفات للذكاء االصطناعي 

 :يلي  ما هانقتبس من
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  .)1996 معجم الكيالني،  (اإلنسانية للتعلّم و اتّخاذ القرارات 
  
 

لم تبدأ أبحاث الذكاء االصطناعي في إتيان ثمارها إالّ بعد أن اتّجهت نحو تطوير 

برمجيات متخصصة تحتضنها الحواسب و تمكّنها من االستجابة بمرونة توصف بأنّها 

  .يةذك

كانت مهمة علماء اإلدراك هي وصف وتحديد العمليات المتعددة التي تصدر عن الذكاء 

اإلنساني عند معالجته لموقف من المواقف، ومد علماء الذكـاء االصطناعي بالنظـريات 

 لبرمجة هذه العمليات على الحاسوب عن طريق استخدام أساليب التمثيل والمحاكاة بهدف

  .ه للسلوك اإلنساني الذكيإنشاء نموذج مشاب



عدة منتجات شيقة ومدهشه رغم أن هذا المجال مازال في  لقد أنتج الذّكاء االصطناعي

بداية  نشأته،  ورغم  أنّه  ال أحد  يستطيع  التنبؤ  بالمستقبل بالتفصيل إالّ أنه من الجلي 

د يؤثّر تأثيراً كبيراً أنّه إذا أصبح الحاسوب بذكاء يشابه مستوى اإلنسان أو أفضل، فذلك ق

  .على حياتنا اليومية وعلى مجرى الحضارة المقبلة

يكرس الذكاء االصطناعي المجهودات اتّجاه إحدى أكبر المعضالت، وهى كيف يمكن 

أن يالحظ، و يفهم، و يتنبأ، و يعالج ) سواء كان حيويا أو الكترونيا(لدماغ صغير وبطيء 

من الدماغ ذاته؟ وكيف يمكننا بناء شيء بهذه  ببراعة عالما أكبر حجماً وتعقيداً

  الخصائص؟ 

هذه أسئلة صعبة ولكن الباحث في هذا المجال له دليل قوي أن هذا الطلب ممكن نظرا 

  . لإلنجازات التي حققت في هذا المجال

يضم الذكاء االصطناعي مجموعة متنوعة من المجاالت الفرعية تبدأ من الجوانب 

  Reasoning Logical، التّأويل المنطقي  Perception) ( اإلحساس:عماالت مثلالمتعددة االست
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و تمر إلى المهام الخاصة مثل لعبة الشطرنج، و إثبات النظريات الرياضية ، و كتابة 

إلى ى ريجيا من العلوم األخرتد   القصائد ، وتشخيص األمراض وغالبا ما ينتقل العلماء

   لتنظيم أتمتة المهام الفكرية  ةوالمعجمي مجال الذكاء االصطناعي ، حيث توجد األدوات

طويلة من حياتهم  كما أن المشتغلين بمجال الذكاء االصطناعي    شغلتهم لفترات التي

ا يمكننا القول حياة اإلنسان الفكرية لذ  يمكنهم  تطبيق الطرق والقوانين في أي جانب من

  .بأن الذكاء االصطناعي هو في الحقيقة مجال جامع

3.I   ر  تاريخالذكاء االصطناعيتطو   



، بدأت المحاوالت لبناء تصميم نظام يفكّر يمكنه استخدام المنطق في 1940في عام 

بدال من فكرة العالقة الثابتة بين الرموز وردود األفعال، وتمخّض عن هذه   عملياته

والت ابتكار الشبكات العصبية لمحاولة محاكاة شكل وترتيب وطريقة عمل الخاليا المحا

   .في الجهاز العصبي لإلنسان

م ، واعتمد 1943سنة    ُأنجز العمل األول الذي يعد اآلن من ضمن الذكاء االصطناعي

األعصاب  معرفة المبادئ الفلسفية ووظيفة:  ) 9ـ 1997عبد الحميد بسيوني، (على ثالثة مصادر

   في الدماغ والتحليل الشكلي لمنطق القضايا ونظرية تيورينج للحواسب ، وتم  اقتراح

والتي أصبحت  lisp تم تحديد معالم لغة  1958نموذج ألعصاب اصطناعية ، وفي عام 

ثاني أقدم    lisp صطناعي ، و تعد لغة اللغة البرمجة المسـيطرة في مجـال الذكـاء ا

، تصميم برنـامج مسمـى  1958ـخدام  الحــالي ، و تم  في عام لـغة  في  االست

Advica Taker   ل نظام ذكاءأي األخذ بالنصيحة و هو برنامج افتراضي يمكن اعتباره أو

  .اصطناعي كامل

صمم البرنامج الستخدام معرفة البحث عن حلول المسائل ولكنّه ليس كغيره من البرامج  

  للذّهـاب إلى المطار ، وصمم البرنامج  أيضا  بحيث يمكـنه فقد كان يرمي إلى مخطّط 
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وبالتّالي يسمح ببلوغ درجة من الكفاءة في   استقبال بديهيات جديدة  أثناء  العمـل

بادئ الرئيسية مجاالت جديدة بدون إعادة البرمجـة لذا،  فان هذا البرنامج يضم الم

بمعنى أنّه من المفيد أن يوجد تمثيل صريح للبيئة وان    ...لتمثيل المعرفة ، والتفكير

 (Deductive  تكون اآللة قادرة على التّعامل مع هذه التّمثيالت بمناهج استداللية 

(Procedures.  



هات اتّجاه في الستينات، بدأت البحوث تتوجه إلى اتّجاهات أخرى ومن أبرز هذه االتّجا

يميل إلى االعتقاد بأن التفكير في اإلنسان ينتج عن طريق عملية تنسيق بين مهام 

  .مختلفـة تعالج الرموز مثل مقارنتها والبحث عنها وتعديلها
  

ا كانت الحواسيب تقوم بمثل هذه المهام،  فقد ارتكزت أبحاث علماء الحاسوب على ولم

حث عن المطلوب من بين عدد كبير من الحلول إمكانية تصور المسائل على أساس الب

  . المحتملة
  

الغموض وتأسيس محتوى  عن الموضوع ليتسنى فك ةعام ةفي الواقع، يتطلّب ذلك معرف

شتغلت بواسطة تمثيل الحقائق افي الذكاء االصطناعي  ىفغالبية البرامج األول ،الجملة

ها وذلك بدمج لخطوات لحلّومحاولة تجريب سلسلة من ا معينة األساسية حول مسألة

  .تشكيالت مختلفة من الخطوات حتى يعثر على الصحيحة منها

رة احتوت على عدد قليل البيئة المصغّ فقط الن   ذات جدوى عملية ىكانت البرامج األول

  .جداً من األهداف

حـّل المسائـل   مقصورا على برامـج   لم يكن وهم قوة الحاسوب غير المحدودة 

ما يعرف اآلن بالخوارزمات  ( Machine Evolutionفي تطور اآللة  ىتّجارب األولفقـط فال

اعتمدت على االعتقاد السليم بأن خلق متواليات مالئمة من  ) Genetic Algorithmsالجينية 

  يمكّن من إنتاج برنامج له أداء  Machine Code Programتبديالت صغيرة في برنامج اآللة 
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و بسيطة ، و كانت الفكرة بأن تُجرب تبديالت عشوائية ثم يطبق  ةجيد ألي مهمة محدد

  .نسق اختيار لحفظ التبديالت التي يبدو أنّها تحسن السلوك

   1984و  1982المرحلة  ما بين 
  



طقي مع التركيز على الهيكل المتوازي تصميم حاسب يالئم عمليات االستدالل المنتم  ـ 

  .تصميم لغة برمجة تصلح لتمثيل المعرفةتم للتصميم و 
  

  1988المرحلة  التي تنتهي في 

  

 .تصميم وتنفيذ نموذج  حاسوب يحقق األهداف المطلوبةتم ـ 
  

  1991و1989 ما بين  المرحلة
  

 .تم  تصميم وتنفيذ نموذج كامل لحاسبات الجيل الخامسـ 

،  أعلنت اليابان مرة أخرى عن مشروع بحثي جديد يبدأ في منتصف عام 1985عام ففي 

ولمدة عشرة أعوام لدعم وزيادة قدرات مشروع الجيل الخامس من الحواسب  1986

وأسمته مشروع الجيل السادس من نظم الحاسبات لتدعيم البحث والتطوير في 

أو استبدال الذكاء البشري بالتركيز على ونظم المعلومات التي يمكنها تكملة   اإللكترونيات

االستعانة بعلوم الفسيولوجيا وعلم النّفس واللّغويات والمنطق وصهرها في بوتقة واحدة 

  .مع علوم الحاسوب للوصول إلى األهداف المطلوبة

4.I   ميادين البحث في الذكاء االصطناعي  

العمل الذهني } أتمتة {إلى حركة أدى التقدم في مجال معالجة البيانات باستخدام الحواسب 

مثل كتابة الدفتر األستـاذ إليـداع األموال أو السحب من الذي كان يقوم بها اإلنسان 

ـّه  يمـكن ...المصرف و حساب مدار قمر اصطناعي  أو البحث عن  مراجع   الخ،   فإن
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بهذه األعمال بأكثر سرعة و دقّة من اإلنسان ولكن قدرة الحواسب على للحاسوب القيام 

النظر إلى األشياء  وتمييزها أو االستماع إلى اللغة العربية و فهمها لم تصل بعد إلى 

  .مستوى طفل



يوجد لها  الالتي  - يهدف البحث في الذكاء االصطناعي إلى توضيح كيف لهذه األعمال 

  .ةتُنجز بواسطة اآللأن -سلسلة حلول محددة 

اعتمادا على ما سبق ذكره، فان مادة الذكاء االصطناعي ليست ثابتة ولكنّها تتغير مع 

الزمن؛ فمثال، في نهاية الستينات، اعتبرت طرق قراءة الكتابة اليدوية للحروف جزءا من 

  .مجال الذكاء االصطناعي

من مجال الذكاء االصطناعي و الجانب جزءا ا عد هذيلكن بعد تطوير قارئة الحروف لم 

يبدو من سمة الذكاء االصطناعي هذه أنّه في مجال ما، إذا أصبحت التقنيات ثابتة و 

  .مبرهنة عمليا، انقطعت عن كونها جزء من الذكاء االصطناعي

وجهة نظر علمية   ىاألول   :يمكن النّظر إلى الذكاء االصطناعي من وجهتين، عام لبشك

واستخدام الحاسوب لمحاكاة اإلنسان والتحقّق من  إلنساناالذكاء لدى  هدف إلى فهم آلياتت

  . ذكاءالنظريات 

هدف إلى منح الحاسوب قدرات عقلية مثل تلك تو  وجهة النظر األخرى هي هندسية،

  .التي يمتلكها اإلنسان

ى أغلب الباحثون وجهة النظر الثانية التي ترمي إلى جعل قدرات الحاسوب تضاهي نيتب

  .ء اإلنسان بدون محاولة محاكاة طرف معالجة المعلومات تماما كما هي لدى البشرذكا

لكن هذين األسلوبين لهما عالقة يبعضهما البعض، فمثال يمكن أن تساهم نتائج البحث 

  العلمي لكيفية حّل اإلنسان للمسائل بشكل فعـال في بناء طـرق جـديدة  لحّل المسـائل 
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  .باستخدام الحاسوب

1.4.I    ثبات النظرياتإ      Theorem Proving  



بدأ البحث عن طرق إلثبات النظريات الرياضية باستخدام الحاسوب في الخمسينيات 

  .وأحرز نجاحاً في بناء نظم قادرة على إثبات نظريات في الهندسة والجبر

 لمهندس عبد الحكيم الشيباني في مقال لعمر الخرباشعبر عنه ا، كما يلكن هذه النظم

لم تصل إلى مستوى  ،  Freeservers.com -Free Web site hostingموقع ويب صدر في 

م دعماً قيماً ها تقدنّ، ولكهاإلثبات اآللي لنظريات لم يتم إثباتها من طرف اإلنسان نفس

مجموعة من البديهيات وقواعد االستنتاج ين، و يتطلّللرياضي ب إثبات النظريات تركيب

بطريقة مالئمة للوصول إلى نتيجة؛ فالعديد من المسائل التي تناولها الذكاء االصطناعي 

قد صغر إلى إثبات نظرية   ةألسالحل لم ، بمعنى أن ةإثبات نظري عبر عنها في صيغة

قد أثّر البحث في طرق إثبات النظريات في مجاالت أخرى ألنّه يتطلّب دراسة الوسيلة و

  . التي تتم بها االستجابات

2.4.I    هندسة المعرفة   Knowledge Engineering    

يقوم الطبيب باستخدام قواعد مختلفة ومعرفة منبثقة عن الخبرة لتشخيص حالة مريض 

بالتالي، استهدفت بعض الدراسات تطوير . شكل ثابترغم أن هذا التشخيص ليس له 

ختصاصية بداخل الحاسوب تُمكّن النظـام  من ابحيث يتم تخزين معرفة  ةستشارياأنظمة 

  . معروفة مسبقاً تكن لم ةسئلألإعطاء أجوبه 

                   -http://www.lri (annaba.net/ syst انظر مو قع ويب( Dendralفمثالً، يمكن لنظام داندرال 

expert/s_expert_intro.htm -  استنتاج الصيغة التركيبية  لمركَّب عضوي بمعرفة بيانــات

  تحليل الكتلة، وقد ثم تزويد هذا النظام بعدد كبير من القواعد الستنتـاج البناء التركـيبي 
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ائص بيانــات المطاف، وإنتاج صيغ التركيب الممكنة من الصيغة لمادة من واقع خص

ؤ ببيانات طيفية من الصيغة التركيبية وإنتاج أجوبة بتركيب وتطبيق مالئم الجزئية، والتنب



لهذه القواعد و عرف هذا النوع من البحث بهندسة المعرفة وهناك محاوالت عديدة 

  .الطب، و االقتصاد  واألحياء لوضعه موضع التنفيذ في  مجاالت عديدة مثل

ساعد الطبيب على تشخـيص ت أحد برامج التطبيقـات الطبيةتمّ وضع ، 1976في عام 

ومازال  أيضاً على وصف طريقة العالج المالئمة أمراض االلتهاب السحائي كما تساعد

  .فوردنرة في كلّية الطب بجامعة ستام بصورة متطوديستخ هذا البرنامج

لرئيسية في هندسة المعرفة هي تطوير طرق لتمثيل المعرفة المتخصصة إن المشكلة ا

وطرق انتقاء وتطبيق المعرفة وطرق اكتساب المعرفة؛ ففي مجـال اكتسـاب المعرفـة 

تركّزت الجهود في الماضي على تطوير أساليب تُمكّن الخبراء الذين ليس لهم إلمام 

يعمل ال يح المعرفة المخزنة عندما بالحاسوب من إدخال المعرفة إلى الحاسوب وتنق

  .النظام بالشكل المطلوب

5.I  الذكاء االصطناعي تطبيق فيال مجاالت  
 

 أصبحت نظم الخبرة تشكّل أحد التطبيقات الهامة للذكاء االصطناعي في جميع المجاالت

تم وضع األهداف األساسية لألبحاث التي اتجهت إلى بناء برامج في مجاالت محددة كما و

  :بق إليه القول ومن هذه المجاالتس
  

  النظم الخبيرة أو نظم الخبرة؛ -
  منظومات اللغات الطبيعية؛    -
  ب؛وإمكانية الرؤية في الحاس -

  آالت الروبوت؛ -

  إثبات النظريات؛ -
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  تعلّم الحاسب؛ -

  ألعاب الحاسب؛ -



  التجارية في اإلعالم المتعدد؛التطبيقات  -

  نظم االستدالل وحل المسائل؛ -

  نظم إدارة قواعد المعرفة؛ -

  نظم الربط الذكية بين الحاسوب والمستخدم؛ -

  نظم فهم الصورة واألشكال؛ -

  .نظم الترجمة بواسطة الحاسوب -
  

   :آلتيةففيما يتعلّق بموضوع مذكّرتنا، يجدر بنا التطرق فقط إلى النّظم الثالثة ا
  

1.5.I    النظم الخبيرة  
  

تتوفّر لها حلول يمكن إيجادها تبعاً  تتوجه برامج الذكاء االصطناعي نحو مشاكل ال

لخطوات منطقية محددة، إذ يتّبع فيها أسلوب البحث التجريبي كحال الطبيب الذي يقوم 

لى االحتماالت للوصول إ  فأمام هذا الطبيب عدد من بتشخيص المرض للمريض،

هاته من الوصول إلى آالتشخيص الدقيق، ولن يتمكّن بمجرد رؤيته للمريض وسماع 

وينطبق الحال على العب الشطرنج، فإن حساب الخطوة التالية يتم بعد بحث  الحّل،

احتماالت وافتراضات متعددة، وهذا األسلوب من البحث التجريبي يحتاج إلى ضرورة 

  سوب، كما تُعتبر سرعة الحـاسوب من العوامل الهامـة توفّر سعة تخزين كبيرة في الحا

  .لفرض االحتماالت الكثيرة ودراستها
 

لقد استُحدثت لغات برمجة تشبه اللغات الطبيعية ونشأت لغات كثيرة تتعدد في االستخدام 

  :وتتنوع في اإلمكانيات، ومن بين هذه اللغات
  

  IPL(Information Processing Langguage)  برمـجة وهي من اللغات األولى  في هذا لـغة  
  

  ــــــــــــــــــــــــ 18 ـــــــــــــــــــــــ
  

  

  .1956المجال وصممت خصيصاً لمعالجة المعلومات في عام 
 



(RITA Language) تصميمها عام   واستخدمت في بناء نظم الخبرة للتّخطيط الحربي وقد تم

 (ROSIE Language ) يلغة البرمجة روز دة منهامتعد ةواستخدمت في بناء نظم خبر 1958

من اللغات الشهيرة في هذا المجال التي تعد.  
 

( PROLOG) من أشهر لغات البرمجة في الوقت الراهن لغة البرامج برولوج  وتعد. 
 

SALIL TALK ( Stanford Artificial Intelligence Laboratory) تصميمها   لغة البرمجة وقد تم

  .في جامعة ستانفورد
  

  .دة استخدمت بنجاح في مجال تطبيقات الذكاء االصطناعيدولغات برمجة أخرى متع
  

  2.5.Iالترجمة بواسطة الحاسوب نظم   
 

األهداف المطلوب الوصول إليها ليتم استخدام عشرة أالف كلمة  في هذا المجال وضعت

ئة على أن يتم الباقي بواسطة يتولى الحاسب ترجمتها بدقّة تصل إلى تسعين في الما

العامل البشري، بحيث تكون التكاليف المادية لعملية الترجمة بواسطة الحـاسب أقّل 

النظام متكامالً يستطيع التولي  بكثيـر من التكلفة بواسطة مترجم بشري، وبحيث يكون

  .بكافة مهام الترجمة ابتداء من قراءة النص إلى إمكانية طباعة الترجمة
  

  3.5.Iاللغات الطبيعية منظومات   

ه غير كاف أن نعرف التركيب النّحوي للجملة لمعرفة النطق لدى اإلنسان، بل يجب نّإ

معرفة معنى الجملة، النص، وحقائق أخرى غير ملفوظة، فإذا ما حصرنا مجال الحديث 

  و في م أـاألسماء واألفعال التي تظهر يمكن  تمثيلها في صيغة معجل فان المعلومات حو

  

  ــــــــــــــــــــــــ 19 ـــــــــــــــــــــــ

  



صيغة برنامج ، كما يمكن تحديد سياق الكالم ، وقد تم وضع أنظمة تجريبية قادرة على 

مدرسي ، أو أسئلة  مثل كتاب(فهم اللغة اإلنجليزية مثالً لمحيط محدود في مجال معين 

ميدان االهتمام إلى عدد كبير من المفردات  ، أما إذا وسع) وأجوبه عن أشياء محددة

والقرائن الممكنة، فان المعرفة العامة وعدد قواعد االستنتاج الضرورية لفهم اللغة يزداد 

ومن الصعب تحديد أي قاعدة يجب تطبيقها، كما تظهر مشاكل أخرى في  رورةضلبا

  .طريقة تمثيل الكم الهائل من المعلومات والمتناقضات

البحث في معالجة اللغات الطبيعية إلى تطوير طرق لتمثيل المعرفة ولغات  لقد أدى

    .راقيه مالئمة لهذا الغرض ةبرمج
  

الجو اليوم : فقد كانت هذه البرامج تتعامل مع رموز تعبر عن المعلومات المتوفّرة مثل

ة وهو والسيارة خالية من الوقود، وأحمد في صحة جيدة ، والطعام له رائحة زكي حار،

  .تمثيل يقترب من شكل تمثيل اإلنسان لمعلوماته في حياته اليومية
  

اللغات الطبيعية هي تلك النظم البالغة التعقيد والدقّة التي يستخدمها البشر في  بالتالي،

  .الخطاب وكتابة فيما بينهم كوسيلة لالتصال
  

للغات الطبيعية مكتوبة إن معالجة اللغات الطبيعية في الحواسيب هي القيام بدراسة نظم ا

ومنطوقة للتعرف على مكوناتها وتحديد العالقات بين هذه المكونات بغرض الوصول إلى 

  :قيام الحاسوب
  

  .بفهم والتعرف على الكالم المنطوق والمكتوب  -

  .باالستجابة للكالم بتوليد الكالم مسموعاً ومكتوباً -
  

كان من أكبر األسباب التي حدت من  ،عند بداية ظهور أجهزة الحواسيب اإللكترونية

  انتشارها صعوبة استخدامها، إذ اعتمدت على كتابة البرامج بلغة اآللة التي لم يكن يعرفها 
  

  

    ــــــــــــــــــــــ 20 ــــــــــــــــــــــــ

  



سوى عدد قليل من المختصين الذين لديهم الدراية والمعرفة بتصميم جهاز 

ا بدأ ظهور لغات برمجة أيسر لالستخدام من لغة اآللة، أصبح في وعندم.الحاسوب

متناول غير المختصين القيام ببرمجة الحاسوب باستخدام أي من لغات البرمجة دون أن 

  وامتـازت هذه  اللـغات    تكون  لديهم  بالضرورة  دراية  بالتّصميم  الداخلي للحاسوب،

بها من اللغات الطبيعية،  فاستخدمت منها كلمات بقر)فورتران، كوبول باسكال وغيرها ( 

مألوفة عن عمل مطلوب من الحاسوب تنفيذه تتولى هذه اللغات ترجمته إلى ما يفهمه 

  .الحاسوب
  

واحدة منها بمميزات دون األخرى  هذه اللغات كانت غير طبيعية، وامتازت كّل أن إالّ

ستخدم أن يلم بخصائص اللغة أي ما وتباينت قواعد كّل منها عن األخرى، وكان على الم

  .تحتويه من عبارات وكلمات وقواعد صارمة ال تقبل التغيير أو التأويل
  

ظهرت بعد ذلك الحاجة الماسة إليجاد أسلوب يمكّن مستخدم الحاسوب من التحرر من 

القيود والقواعد دون الحاجة إلى تعلّم لغة جديدة بقواعدها وخصائصها، فاتّجهت 

بحيث يمكن لهذه المنظومات استالم  ث إلى منظومات اللغات الطبيعية المكتوبةاألبحـا

لغة طبيعية ثم تكسيرها إلى مجموعة من الجمل التي تتولى تحويلها إلى أوامر يستطيع 

  .الحاسوب أن يقوم بتنفيذها
  

عند لقد تعددت النماذج التي قدمت لتفسير عملية فهم الكالم المكتوب والمنطوق وتوليده 

ومن أشهر هذه النماذج نموذج الطبقات السبع الذي يتولى تفسير فهم اإلنسان  اإلنسان،

  : للغة على أنّه يمر بسبع مراحل متتالية
 

مرحلة تحليل الصوت باعتباره تشكيلة من تتابع لوحدات صوتية متميزة تُعرف :   أولها-

وتشكّل ) ف من الكالملحرف أو مجموعة حرو: مقاطع صوتية أساسية(بالفونيمات 

  .مجموعة منها كلمة من كلمات اللغة

  .تركيب الكلمة و مرحلة تحليل:   ثانيها-

  
  ــــــــــــــــــــــــ 21 ـــــــــــــــــــــــ

  



  .الكلمة ىمرحلة تحديد معن :   ثالثها   -

  .مرحلة تركيب الجمل والعبارات :  رابعها  -

  .اني الصحيحة للجملةمرحلة انتقاء المع : خامسها -

  .مرحلة انتقاء المعاني التي تتّفق مع سياق موضوع الكالم : سادسها -

  .مرحلة تضمين تأثيرات البيئة الثقافية واالجتماعية في الكالم :  سابعها  -
  

عند انتهاء عملية المعالجة في الحاسوب من تحليل الخصائص الصرفية للكلمات، تبدأ 

هي التعرف على معاني الكلمات في المعجم المختزن في الحاسوب العملية التالية لذلك و

  .الذي يحتوي على الكلمات ومعانيها
  

في بعض األحيان، يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى ومما ال شك فيه أن اإلنسان يقدر 

 على تحديد المعنى المقصود للكلمة من سياق الكالم الذي يسمعه أو النص الذي يقرأه، وال

يمكن أن تقوم كلمة واحدة منفردة بإعطاء معنى، كما تشتمل اللّغات الحية على الترادفات 

وفي ) قاطن ( وتعني ) هادئ ( تعني ) ساكن ( والمعاني المختلفة للكلمة الواحدة فكلمة 

  .   ، يتم االعتماد على السياق الختيار الكلمة المناسبةهذه الحالة

  

م بالتحليل ثم التوليف ثم إعطاء نص مترجم وفق برامج و هنا جاء دور الحاسوب ليقو

اللسانيات " يتعاون على وضعها عالم اللغة و عالم الحاسوب في فرع معرفي جديد يدعى 

   .Computational Linguistics" الحاسوبية

  

6.I  خالصـة الفصـل  
  

أن هذا الفصل إن النتيجة التي يصل إليها القارئ بعد اطّالعه على ما سبق تقديمه، هي 

بمثابة األرضية المعرفية التي تؤهله للولوج في موضوع البحث، إذ كان علينا لزاما ـ 

 نظرا لحـداثة الموضوع و نـدرة  تناوله و جهله أحيانـا ـ محاولة اإلحاطة بعناصره 
 

  ــــــــــــــــــــــــ 22 ـــــــــــــــــــــــ
 



الذي لم يعد حكرا على العلماء المختصين بل أصبح  التاريخية و تناول عالم الحاسوب

  .يشد انتباه الجميع بفضل الجهود الحثيثة التي بذلت قصد تبسيط استخدامه
  

بالتالي، خصصنا هذا الفصل لتعريف خاصية هامة من خصائص الحاسوب المتمثلة في 

ض تاريخي الذكاء االصطناعي و التي تعد الترجمة اآللية باب من تطبيقاته مع عر

لمراحل تطوره و ميادين البحث فيه و مجاالت تطبيقاته الشاسعة، مما سمح لنا بالولوج 

  .في ميادين متخصصة كعالم النظم الخبيرة
  

لكن كان تناولنا لهذه الجوانب التقنية المرتبطة بموضوعنا  تناوال مبسطا حتّى يتسنّى لنا 

تطوير طرق تمثيل المعرفة ولغات يعية و استيعاب دور الحاسوب في معالجة اللغات الطب

راقيه مالئمة بغرض الحصول على برامج لغوية تؤهل الحاسوب للمساعدة على  ةبرمج

  .الترجمة بصفة ناجعة
  

تمثّلت نتيجة تلك الجهود التي بذلها علماء الحاسوب بمساعدة علماء اللغة في ابتكار فرع 

لذي أدرجناه في الفصل الثاني كمنطلق معرفي جديد يدعى فرع اللسانيات الحاسوبية ا

  .للحديث عن الترجمة اآللية و الترجمة بمساعدة الحاسوب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ــــــــــــــــــــــــ 23   ــــــــــــــــــــــ

  



  اللسانيات الحاسوبية و مجاالت التـطبيق    .......................... الفصل الثانـي
   

1.II     لتقديـم الفصـ 
  

الفصل الثاني و الذي يعتبر جانبا هاما من قلب الموضوع،  مجال اللسانيات يتناول 

هذا المجال الذي يستدعي التطرق إلى معالجة  ) II.2جزء  (الحاسوبية المستحدث 

و   )  II.4جزء  (و إلى الترجمة اآللية    II.3)جزء(الحاسوب للغات الطبيعية 

 جزء (و القواميس المستخدمة في هذا الباب   II.1.4)جزء(االستراتيجيات المعتمدة 

(2.4.II. 
  

بأهم اآلراء و النظريات      II.4.4و II.3.4 يتم تعزيز  هذا الفصل  في جزئيه

  . المتضاربة بخصوص نجاعة الترجمة اآللية و بالنظرية المعتمدة قي هذا البحث
  

 2.II   اللسانيات الحاسوبية  
  

صطناعي لجعل الحاسوب يفهم اللغة الطبيعية إنجازات هامة  تطبيقات الذكاء اال تحقق

و هو العامل المشترك  الحاسوبية اللسانياتمما قاد إلى تطور فرع معرفي جديد هو 

لعلمي اللسانيات و الحاسوب؛ فاللسانيات هي األرضية النظرية لهذه التطبيقات بكل ما 

رياضية و منطقية، أما علم  يتعلق باللغة و أساليب و طرق صياغتها بشكل عالقات

الحاسوب فيتولى بلورة الجوانب اللغوية و صياغتها بشكل برامج آلية تكون قادرة على 

  .جعل الحاسوب يفهم لغة البشر و يتعامل معها
  

تحاول تطبيقات اللسانيات الحاسوبية  كما أشرنا سابقا، إلى التوصل إلى إمكانية تعامـل  

ا المجـال، إال  هذلغته الطبيعية، و على الرغم من حداثة اإلنسان مع الحاسوب باستخدام 

أنّه يعد فرعا من فروع العلم الذي يهتم بتطبيقات نظريات الحاسوب في الدراسات العلمية 

للغات البشر و تصميم منظومات تستطيع معالجة و تحليل و توليد اللغـات المكتوبـة و   

  . المنطوقة

  لنهـوض و التعمق في نظـريات و دراسات المعجـمإن جوانبه العلمية  اللغوية تسعى ل
   ـــــــــــــــــــــــــ  24 ــــــــــــــــــــــ



 
و النحو، و الداللة، و توليد و تحليل اللغة، و كيفية اكتساب اللغة، أما جوانبه العملية فهي 

لعملية اليومية تركّز على تطوير تطبيقات حاسوبية الستخدام اللغة الطبيعية في الجوانب ا

ت لـك عـد  بذللبشر و هي تهدف ، في النهاية، إلى جعل الحاسوب يفهم لغة البشـر و  

لدى اآللة " الفهم " التطبيقات و التي تعني في طياتها حّل مسالة  الترجمة اآللية هدفا لهذه

 .ه الوسيلةبهذمن خالل تمكّن الحاسوب باالتّصال مع البشر 
  

من فروع العلم و المعرفة في وضع أسس علم اللسانيات وهناك تداخالت كثيرة لعدد 

ا العلم يعتمد أساسا على علوم أخرى مثل علم اإلدراك، و علم النفس  فهذالحاسوبية؛  

  .وعلم اللغة، و علم الحاسوب، و الفلسفة، و العلوم الهندسية
  

طوير تعتبر أهداف فهم الحاسوب للغات الطبيعية حلم البشرية و هي تسير باتجاه ت

. التقنيات التي تجعل الحاسوب يفهم و يجيب باستخدام اللغة الطبيعية المكتوبة و المنطوقة

 لك سوف يساهم في جوانب أساسية هيذإن:  
  

تطوير برمجيات تمكّن الحاسوب من فهم محتوى النص الداخل إليه  .1

  .بلغة طبيعية

تطوير برمجيات تمكّن الحاسوب من توليد و عرض اإلجابات  .2

  .جة منه بلغة طبيعيةالخار

 .تطوير برمجيات تمكّن الحاسوب من اكتساب المعرفة اللغوية .3

تطوير برمجيات تمكّن الحاسوب من االستدالل و االستنتاج عند  .4

 .استخدام اللغة الطبيعية
 

حاسوب استيعابها، و  إن التوجهات بذأفاق المعرفة البشرية وسعتها ال يمكن ألي لك فإن

  اللسانيات الحاسوبية تركّز على تطوير تطبيقات في مجاالت محددة  من الحالية في مجال 

مجاالت العلم و المعرفة، ألسباب كثيرة منها تحديد المعجم المستخدم و عدد قواعد النّحو 

  .و تفادي مشكلة الغموض القواعدي و الداللي
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نيات الحاسوبية بدايات متواضعة جداً، تعتمد التحليل اإلحصائي للمفردات بدأت اللّسا

اللغوية في كتاب معين أو لدى كاتب معين إلعداد فهارس أبجدية بتلك المفردات  وتحديد 

في مؤلّفاته، ثم خطت خطوة مهمة جداً في اختصار الزمن عندما  (frequency)تواترها 

  .اللغة أو ثنائية أو متعددة اللغات أعدت معاجم الكترونية أحادية
  

يبدو أن المعاجم االلكترونية، ثنائية اللغة، هي التـي أوحت بالترجمة اآللية بحسب 

، أي ترجمة مفردة بمفردة دون اهتمام بالتراكيب يوحنا بن البطريق الحرفيةطريقة 

لمفردات، تعابير النحوية والنسب االسنادية، ثم توسعتّ هذه المعاجم لتضم فضالً عن ا

" مجال"أو " حقل"اصطالحية عامة أو جمالً كاملة، أو ضاقت لتتخصص بمصطلحات 

(domain)  أو فرع من فروع المعرفة والنشاطات اإلنسانية في العلوم ومجاالت الحياة

  .كافة
  

هكذا، تم خالل الستينات من القرن العشرين وما تالها من سنين حتى اآلن، إنتاج برامج 

ظمة للترجمة اآللية، كان بعضها تجارياً بحتاً تُغذّى به حواسيب الجيب الصغيرة وأن

لتـترجم، كتابـياً وحتى صوتياً، جمالً ومصطلحات كاملة  في مجاالت محـددة أهمها 

ما يخـدم السياح والباعة وعمال الخدمات كمصطلحات التحية واالستفسار عن األسعار 

  ...واألماكن والزمن وغيرها
  

لكن معظم اإلنجازات في مجال اللسانيات الحاسوبية تتّجه نحو الخروج بمنظومة ترجمة 

ا ما نشاهده في سوق الحقائب هذآلية كفؤ فضال عن معالجة اللغة كموضوعٍ تجاريٍ و 

  .البرمجية من منتجات تركّز على الجانب التجاري إلى جانب المحتوى اللغوي
  

و العقبات في مجال معالجة اللغة إالّ أنّه  الت المعضمن تجاوز العديد من على الرغم 

  :الزالت هناك معضالت علمية تحتاج إلى وقت أطول إلنضاجها و منها
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اإلعراب و صياغات النّحو الرسمية و خاصة اتّجاهات تحليل العبارات، و الجمل   .1

  في المعاجم، و قواعد النّحو و اختيار النظريات النّحوية المناسبة؛و أساليب البحث 

 الداللة؛ .2

  فهم النصوص؛ .3

 توليد النصوص؛ .4

 تمثيل المعارف اللغوية؛ .5

 اكتساب المعارف اللغوية؛ .6

 .حّل الغموض و اللّبس.     7
 

على الرغم من التطورات التي شهدها علم اللسانيات الحاسوبية  خاصة في مجاالت 

و النحو، و الداللة، و لغرض جعل الحواسيب تفهم اللغات الطبيعية و بالتالي  الصرف،

تتمكن من الترجمة فيما بين  تلك اللغات، بات من الضروري  توفّر معرفتين أساسيتين 

  :يكون الفهم بدونهما مستحيال و هما
  

  معرفة األفكار المتبادلة -أ   

  .كار إلى اللغةمعرفة الطرق التي ُأدخلت بها تلك األف -ب 
  

تتطلب عملية توفير اإلمكانيات للحاسوب لفهم اللغات الطبيعية  بالطريقة التـي يفهمهـا   

البشر، نقل تلك المقدرة إلى الحاسوب و جعله قادرا على استخدام اللغة الطبيعية بحرية و 

  .بنفس الطريقة التي يسلكها الناس في حياتهم اليومية
  

ا المجال، توصلت إلى تطـوير عـدد مـن األسـاليب و     ذهإن البحوث و التجارب، في 

التقنيات التي مكّنت الحاسوب من التعامل مع أجزاء من اللغة الطبيعيـة  فـي مجـاالت    

ا التوجه خطوة مهمة قد تُوصلنا يوما ما هذمحددة من مجاالت العلم و المعرفة، و يعتبر 

ال بد من اإلشارة هنـا .  غة  كاملةإلى إمكانية تطوير منظومات لها المقدرة على فهم الل

  مرة أخرى إلى العناصر األساسية المطلوبة في مجال معالجة اللغة الطبيعية و التي تساهم 
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  :في تطوير منظومات الترجمة اآللية و هي

  

  Morphlogyالصرف    •

    Syntaxالتركيب   •

  Semantics  الداللة    •

  Pragmaticsالمقاميات  •
 

فضال عن ضرورة تحديد مجال المعرفة المطلوب إنجاز عمليات الترجمة فيه و هو مـا  

، فالتّحليل و التّركيـب الصـرفي   )World Knowledge(أو  )Domain(" المجال " يسمى بـ 

و هـو   )الـخ ... اسم، فعل  حرف، صفة(للكلمات له دور أساسي في تحديد نوع الكلمة 

لك يساعد  خاصة في اللغات السامية على اختصار حجم القواميس التي يتعامل معهـا  بذ

 .ر الكلمة دون االهتمام باللّواحق و السوابقجذلك باعتماده على ذالحاسوب و 
 

أما التركيب فيعد من أقدم األساليب المتّبعة في عمليات المعالجة اآللية للجملة أو العبـارة 

ه المرحلة تدقيق القواعد اللغوية للعبارة أو الجملة هذطبيعية، حيث تتولى في اللغة ال

ا كانت مقبولة قواعديا أم ال، إضافة إلى إمكانيات بناء هيكل ذالمدخلة و معرفة فيما إ

  .العبارة أو الجملة
  

تساعد عملية التّحليل القواعدي أو التركيبي في الحصول على تمثيل داخلي يساهم في 

معالجة الالحقة، و هناك نظريات كثيرة تعالج وضع الصياغات اللغوية المطلوبة مراحل ال

  .لوصف القواعد الخاصة باللغات الطبيعية و جعلها مالئمة لعمليات المعالجة اآللية
  

إن المرحلة المهمة في فهم العبارة أو الجملة هي مرحلة التحليل و التركيب الداللي، فهي 

ه الغاية، يمكن استخدام العديـد  هذاللغة الطبيعية و للوصول إلى  تعطينا معنى الجملة في

من النّظريات في علم الداللة، إالّ أن تمثيل المعنى ما زال يعد من المشاكل األساسية في 

  مجال معالجة اللغة الطبيعية و السبب يعود إلى أن الكثير من الجمل في اللغـات الطبيعية 
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ا الغموض و الخروج هذو لغرض إزالة . قد يكون لها أكثر من معنى أو يشوبها الغموض

بالمعنى الصحيح، فال بد من تزويد منظومة المعالجة اآللية بالمعارف المطلوبة و ذات 

علومات العالقة بالموضوع، و هنا يدخل مجال المقاميات حيث يتولى تزويد المنظومة بم

عن البيئة التي ذكرت فيها العبارة إضافة إلى استخدام المؤشّرات الداللية على مستوى 

لك ذالقاموس و المحددات االنتقائية على مستوى الوصف التركيبي للجملة أو العبارة و 

  .من خالل انتقاء الكلمات التي يمكن لفعل الجملة أن يأخذها إلعطاء معنى تلك الجملة
  

ا سبق تقديمه، يمكننا التذكير بأنّ  اللغات الطبيعية التي يستخدمها الناس في على ضوء م

صال بين اإلنسان و اإلنسان و بالتّالي، فإن مستخدمي لغة معينة تّلالحياتهم اليومية وسيلة 

لديهم الكثير من المعارف المشتركة حول اللغة و قواعدها و معاني كلماتها و عباراتها و 

و هذا ما ه المعارف؟ هذأن يكتسب ) الحاسوب(لكـن كيـف يمـكن لآللـة أصواتها، و 

 .معالجة اللغة الطبيعيةيذهب بنا إلى تناول مجال 
  

3.II     معالجة الحاسوب للّغات الطبيعية  
 

ـ Raskin 1987   (الشهيرة    إن خير ما نبتدئ به هذا الجزء، مقولة عالم الحاسوب راسكن

55 (: 

  
“Linguistics should be able to contribute to MT in two ways. First within its general 
contribution to NLP... since MT is primarily, NLP albeit with its own specific problems not 
necessarily shared by other areas of NLP. Secondly, MT should profit from an application of 
linguistics to a general theory of translation, no matter whether human or automatic.”                    

                   
 

ينبغي على علم اللغة أن يكون قادرا على اإلسهام في الترجمة اآللية بطريقتين، األولى (

، حيث أن الترجمة اآللية هي في المقام األول ...بإسهامه العام في معالجة اللغات الطبيعية

  معالجة للغات الطبيعية، و لو أن لها مشاكل  خاصة  بها ال تشاطرها فيها ميادين  أخرى 
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 تفيد من تطبيقاستلمعالجة اللغات الطبيعية، و الثانية هي أن الترجمة اآللية ينبغي لها أن ت

ترجمة الـدكتور ماجـد،    ( )علم اللغة في صياغة نظرية عامة للترجمة سواء كانت بشرية أم آلية

  ) 21، ص 1999النجار
 

  

 تحتاج إلى معارف كثيـرة   كما سلف ذكره في الجزء الفارط، الطبيعية اتغاللّمعالجة إن

  :حول

  قواعد و هيكلة اللغة؛ .1

 ماهية الكلمات المستخدمة في اللغة؛ .2

  قبولة في تلك اللغة؛م كيفية تركيب و ترتيب الكلمات لبناء عبارات و جمل    .3

  معاني و دالالت الكلمات؛ .4

 .بارات و جمل مقبولة من حيث المعنىكيفية تركيب المعاني للحصول على ع .5
 

  

ـ ذفوق كل   رفالك، فإن معالجة اللغات الطبيعية تحتاج إلى طرق لترميز و استخدام المع

أعاله  ضمن مجاالت العمل المحددة بهدف التوصل إلى السلوك المطلوب لفهم  المذكورة

وانب األساسـية  لك يتطلّب الخوض في عمليات ترميز و برمجة الجذن إ. اللغة حاسوبيا

 :اآلتية
 

  

  النّحو -الصرف                  -الصوتيات            -

  المجال -المقاميات                 -الداللة                -
  

  

غات غات الطبيعية و اللّبين اللّ القائمة هذا يقودنا إلى ضرورة التعرف على الفروقات

   :كلذو الجدول اآلتي يبين . االصطناعية
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  غات االصطناعيةغات الطبيعية و اللّبين اللّ القائمة الفروقات

  

 اللغات االصطناعية اللغات الطبيعية
هي اللغات التـي يسـتخدمها البشـر    . 1

 . لالتّصال فيما بينهم في حياتهم اليومية

بشر هي اللّغات التي اصطنعها ال. 1

الستخدامها للتعبير عن أفكار محددة 

مثل اللغـات البرمجيـة و لغـات    (

 ).التشفير

الكلمة قد يكون لها : ضيشوبها الغمو. 2

.أكثر من معنى

الكلمة لهـا  : ال يشوبها الغموض. 2

 .معنى محدد واضح

العبارة أو الجملة قد يكون لها أكثر من . 3

 تفسير

 العبارة لها تفسير واحد. 3

وجود قواعد معقّدة للتّفسير و االستدالل . 4

 .و االستنتاج

وجود قواعد بسـيطة للتفسـير و   . 4

 االستدالل و االستنتاج
، مجلّة دراسات الترجمة، "اللسانيات الحاسوبية و الترجمة اآللية"،  (1999)  سعد عبد الستّر المهدي.  د:)1(الجدول 

  .13العدد األول، بغداد، ص 

 
لفروقات، فإن مجال معالجة اللغات الطبيعية يهتم بدراسة النظريات و ه اهذعلى أساس 

التقنيات الخاصة بمعالجة االتصال بين اإلنسان و اآللة باستخدام اللغة الطبيعية، في حين 

غات االصطناعية تستخدم في كتابة البرامج الخاصة بالحواسيب و لغات التشفير و اللّ أن

  .ا الجانببهذل المعرفة اللغوية وفق النظريات المتعلقة لك في تمثيذإمكانية توظيف 
  

إن اعتماد المفاهيم أعاله ليست كافية وحدها لجعل الحاسوب يفهم و من ثم يترجم اللغة 

  :ضح حجم المشكلة، ال بد من طرح سؤال أساسي هوالطبيعية، و لكي يتّ
  

ية التي تجعل اإلنسان ما هي اإلمكانيات و القدرات اللغوية و المعلومات غير اللغو

  المترجم قادرا على الترجمة من لغة إلى أخرى ؟
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من بين اإلمكانيات و القدرات اللغوية و المعلومات غير اللغوية المتوفّرة لإلنسان المترجم 

  :ما يأتي

  .للكلمات) في ذاكرته أو تحت تصرفه( معجم  .1

يحتوي على معاني العبارات التي تختلف داللتها ) في ذاكرته أو تحت تصرفه( معجم   .2

  .عن المعاني الحرفية لمفرداتها

مجموعة من القواعد الصرفية تجعله قادرا على تحليل و تركيب الكلمات خالل عملية  .3

  .الترجمة

ي عملية مجموعة من القواعد النحوية تجعله قادرا على تحليل الجمل و تركيبها ف .4

 .الترجمة

مجموعة من القواعد الصرفية تجعله قادرا على تحويل البنى العميقـة إلـى البنـى    . 5

 .السطحية

 .المقدرة على االستعانة بالسياق اللّغوي و الداللي. 6

تعينه ) الحياة و العالم الخاص بموضوع الترجمة(معلومات كافية عن البيئة المحيطة . 7

 .ي حالة تعدد المعانيعلى تحديد معنى الجملة ف

  .المقدرة على التعبير عن المعنى المقصود الذي توصل إليه. 8
 

و  هإن قيام اإلنسان بالترجمة و بصورة عفوية أحيانا، يحتاج إلى المعارف المذكورة أعال

لكن السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه اآلن، هو كيف يتسنى   للحاسوب القيام بالترجمة  

 ه  العملية  و  المذكورة  أعاله ؟هذمات  التي تحتاجها  وفق المستلز
  

في هذا المستوى من الحديث، يضطر بنا األمر للغوص في فحوى بحثنا و التطرق 

  .الترجمة اآلليةبإسهاب إلى عالم 
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4.II     الترجمة اآللية   

  

يشير إلى الترجمة بمعناها القديم والشائع أي إلى ما ينبغي أن ندعوه  "ترجمة"مصطلح  إن

  "الترجمة اآللية"بعد أن ظهر أسلوب جديد في الترجمة هو " الترجمة البشرية"اآلن 
  

حقل تطور مع تطور علم الحاسوب ، و يمكن أن  Machine Translationالترجمة اآللية 

ذا القرن، حين بدأ كأنّه حلم رومانسي راود نعيد بدايته إلى أواخر الخمسينيات من ه

االتحاد السوفياتي السابق : الحالمين بإحالل اآللة محّل اإلنسان، و قد تبنّته ثالث دول هي

و بريطانيا و الواليات المتحدة؛ و في الواليات المتحدة، نال موضوع الترجمة اآللية 

ناعية، فقد اهتمت به جامعات اهتمام أعمق المؤسسات األكاديمية و أكبر الشركات الص

، كما اهتمت به شركات عمالقة مثل شركة " تاون  جورج" و " رد رفاها" كبرى مثل 

IBM. 
  

، و هي تتطلّب معرفة "الذكاء االصطناعي"بحوث تعتبر الترجمة اآللية أول تطبيقات 

ة أو علم اللغ"و (Computer Science)" علم الحاسوب"وخبرة في حقلين مختلفين هما 

  .(Linguistics)" اللسانيات
 

تتطلب الذكاء إذا ما " تجعل اآلالت تفعل أشياء"تحاول تطبيقات الذكاء االصطناعي أن  

  :فعلها البشر٭
“Making machines do things that would require intelligence if done by men” 
   (M.L .Minsky, 1968,p 28)  

 
 اللغة المصدر(تحويل المعنى من اللغة المترجـم  منها  لك يتطلّب من الحاسوبذإن  (

ا التحويل، يحتاج الحاسوب إلى بعض  هذإلنجاز ).  اللغة الهدف(إلى اللغة المترجم إليها 

  الصياغات اللغوية المناسبة ليتمكّن من استيعاب المفاهيم المذكورة أعاله و بالتالي ليتمكّن

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــ 33 ــــــــــــــــــــــ

  



  

من نقل المعنى من لغة المصدر إلى لغة الهدف بالكفاءة نفسها و القدرة التي يتمتّع بها 

  .ه العمليةهذاإلنسان في 
  

تعد تطبيقات استخدام اللغة في الحاسوب من أقدم و أول التطبيقات غير الحسـابية التـي   

واليات المتحدة األمريكيـة و  و هي سنة ظهور الحواسيب في ال 1946عام منذ ظهرت 

ا الموضوع من خالل لفاءات بين عدد من العاملين في حقل تشفير هذبريطانيا؛ و قد أثير 

المعلومات، فقد رأى هؤالء، أن اللغة الطبيعية للبشر يمكن أن تعد نوعـا مـن الرمـوز    

 فهمهـا، و  ه الرموز و حّل شفرتها و بالتّـالي  هذالمشفرة و التي يتطلب من اإلنسان فك

لقد أعقب تلـك البـدايات    ، وا األساس عد الحاسوب أداة لفك اللغة بهدف فهمهاهذعلى 

  .1949لك عام ذصدور أول لجنة تعتني بالترجمة و 
  

ا القرن، نشرت العديد من األعمال حول استخدام الحاسوب هذخالل عقد الخمسينات من 

) سابقا(المتحدة و االتحاد السوفيتي  في الترجمة و خاصة من قبل المختصين في الواليات

ه األعمال تتركّز على مواضيع محددة في الجوانب السياسية و العسـكرية و  هذو كانت 

االستخبارية حيث كانت كّل دولة تهدف إلى التعرف على وثائق الدولـة األخـرى فـي    

  .أعالهالمذكورة  الجوانب 
  

علـى ترجمـة الكلمـات     حينئذ،أساسا،  أن الترجمة باستخدام الحاسوب كانت تعتمد إالّ

الواردة في العبارات في اللغة اإلنكليزية أو الروسية إلى الكلمـات المقابلـة فـي اللغـة     

لك ذمع عدم االستعانة بالقواعد النحوية و الداللية، و كانت نتيجة ) كلمة –كلمة (األخرى 

ر التوجه نحو مشروع ه الترجمة القاسية تقرهذالحصول على ترجمات ركيكة جدا، و من 

تشكّلت في الواليات المتحـدة األمريكيـة    1964ترجمة آلية ذات جودة عالية، ففي عام 

ه  هذلجنة استشارية لمعالجة اللغة تتولى تقديم النّصح واالستشارة حول الترجمة اآلليـة و  

 ياللجنة مدعومة من طرف مؤسسة الدفاع و المخابرات المركزية و مؤسسة البحث العلم

  لقد ساعد ظهور أول صياغات  لغوية رياضية و منطقية من قبل جومسكي على التّأثير و
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في مسارات الترجمة اآللية وأثّرت منشوراته بشكل مباشر على المشـاريع فـي مجـال    

  .اللسانيات الحاسوبية و الترجمة اآللية
  

 انعكست األفكار و النظريات اللسانية ، ال سيما  تلك التـي قـدمها جومسـكي    بالتالي،

Chomsky    لت استخدام اللغـة اإلنكليزيـةعلى تطوير العمل في مجال منظومات آلية حو

، من مجاالت االستفسار و اإلجابة، إلى حّل المسائل و  1970إلى  1960خالل المدة من 

ه المرحلة أعمال أساسية في مجـاالت تطـوير   هذن االستشارات النفسية، و تداخلت ضم

  : ه النظريات هيهذنظريات لصياغة و تمثيل اللغات الطبيعية و لعّل 
  

  

 ).Augmented Transition Network(نظرية الشبكات االنتقالية المعززة  •

  ).Case of Grammar(نحو الحاالت اإلعرابية  •

  ).Conceptual Dependency Theory(نظرية المفاهيمية االعتمادية  •

  ).Semantic Procédures(السياقات الداللية  •

 ).Semantic Network(الشبكات الداللية  •
 
 

ي إلى بروز منظومات يمكن أن يطلق عليها تسمية   هذ إنت و بشكل جدرات أده التطو

و هي منظومة اعتمدت على  )LUNAR(كمنظومة لونر " منظومات فهم اللغة الطبيعية " 

زة في تسلّم استفسارات العلماء على شكل جمل و  ة الشبكات االنتقالية المعزنظري

عبارات  باللغة  اإلنكليزية  حول  نماذج الصخور التي جلبتها مركبة الفضاء لونر من 

سطح القمر؛ أما المنظومة الثانية فكانت لها اإلمكانية على التعامل مع عالم من المكعبات 

و بموجب أوامر تكتب باللغة  لقطع تقوم الحاسبة بالمناورة فيهاشكال الهندسية ألو ا

ا المجال المحدد، و قد أطلق على هذاإلنكليزية، تقوم باإلجابة على أي استفسار ضمن 

  ).SHRDLU(ه المنظومة اسم هذ
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 1980لغاية  1970ة من لحاسوبية حيث شهدت المداستمر التطور في مجال اللسانيات ا

التطبيقات في تطو مة تستخدم اللغة الطبيعية و لعّل أهما المجال هو هذر نظريات متقد

 :تصميم منظومات ضمن المجاالت اآلتية
  

  .االتصال والتحاور مع قواعد المعلومات و المعارف •

  .المساعدة في التعليم •

استخدام الحواسب االلكترونيـة فـي عمليـات    مكننة المكاتب أي أتمتة أو  •

 .) 1996 الكيالني،  ( المكتبة و خدماتها 
  

 إحالل الحاسوب محّل الدماغ البشري في أداء  تعني الترجمة اآلليةلقد رأينا كيف أن

ه المهمة، ال بد له أن يتوفّر هذالترجمة من لغة إلى لغة أخرى، و لكي يتولى الحاسوب 

  :المعرفة و القدرةعلى خمسة أنواع من 
 

 النظام اللغوي للغة المترجم منها؛) 1( 

 ؛)عالم المعرفة و المعتقدات و القيم الجمالية(عالم اللغة المترجم منها ) 2( 

  النظام اللغوي للغة المترجم إليها؛) 3( 

  ؛)عالم المعرفة و المعتقدات و القيم الجمالية(عالم اللغة المترجم إليها ) 4( 

برنامج حاسوبي كاف لمعالجة نظامي اللغتين المشمولتين بالترجمة، و تـوفّر  توفّر ) 5( 

  .قدرة حاسوبية معقّدة وواسعة لمعالجة المعارف اللّغوية
  

تمثيال لعالم المجتمع الكالمي الذي ينطق و يكتب ) بوصفها نظاما إشاريا(لما كانت اللغة 

 إلى معرفتينه المعارف الخمس يمكن اختزالها هذبتلك اللغة، فإن:  
  

  نظام اللغة المترجم منها و عالمه؛) 1( 

  .و عالمهإليها نظام اللغة المترجم ) 2( 
  

  ين النظامين هذمشكلة التّرجمة اآللية في  قدرة  الحاسوب  على استيعاب   بالتاّلي، تمثّلت
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  .تكافؤ المعاني القائم بينهما اللغويين و معالجتهما وفق
  

ن المكونات األساسية للّغة هـي  أيتّفق جميع علماء اللغة و من بينهم  تشومسكي، على  

  : أربعة

 لمعجما ) أ ( 

 النّحو ) ب( 

  قواعد تركيب الجملة) ج( 

  المعنى ) د (
  

ق المكون الرابع للمالحظة، فان المكونات الثّالثة األولى وسائل متفاعلة فيما بينها لتحقي

  .الذي هو غاية استعمال اللغة
  

معظم منظومات الترجمة اآللية تقوم بإجراء بعض التّحويالت بهدف االنتقال من لغة  إن

  :المصدر إلى لغة الهدف و هي
 

  .إعادة ترتيب مكونات الجملة في لغة المصدر .1

ليد أو التحويل في استبدال قواعد التّوليد أو التّحويل في لغة المصدر بقواعد التو .2

  .اللغة الهدف

  .اإلضافة أو الحذف في اللغة الهدف .3
 

ال يمكن أن تتحقّق ترجمة آلية سليمة التركيب و المعنى إالّ بتطبيق التحويالت أعاله عبر 

 :اللّغتين، و بصورة عامة، فإن الترجمة اآللية تمر بالمراحل الثالث اآلتية
 

  ).الصرف و التركيب و الداللة(صدر عراب الجملة في لغة المإ         1

 .إجراء عمليات التّحويل المطلوبة2         

 .إعادة بناء الجملة في اللّغة الهدف3         
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1.4.II     إستراتيجيات و طرق الترجمة اآللية  
 

 اسوبـلية إدخال نص في لغة المصـدر إلى الحبصورة عامة، تعتبر عملية الترجمة اآل

ليتولى تحويله بموجب عمليات داخلية متعددة إلى اللغة الهدف و الشكل اآلتي يوضح 

  :لكذ

  
  عملية الترجمة اآللية

  

  

  
، مجلّة "اللسانيات الحاسوبية و الترجمة اآللية"،  (1999)  سعد عبد الستّر المهدي.  د:)1(الشكل

  .15جمة، العدد األول، بغداد، ص دراسات التر
 

  

  ) 19، ص 1999 (النجار  ماجد ه العملية تنشطر أساسا، كما يشير إليه  الدكتورهذ لك فإنبذ

  : إلى مرحلتين
  

عملية توليد أو بناء اللغة الهدف و بين هاتين  الثانية عملية تحليل اللغة المصدر واألولى 

لية استخدام األساليب بعمليات الصرف، و التركيب  العمليتين تتولى منظومة الترجمة اآل

لعلّه من المناسب هنا اإلشارة إلى . و الداللة و التحويالت المطلوبة لتحقيق ترجمة مقبولة

األساليب أو الطرق المعتمدة في الترجمة اآللية و المسميات أو المصطلحات التي تطلق 

لك مسؤولة عن بذون تدخّل اإلنسان، و هي التي تقوم بعملية الترجمة اآللية من دعليها و 

 إنجاز عمليات الترجمة من النص في اللغة المصدر إلى النص في اللغة الهدف؛ و تتم

ه العمليات باستخدام قواميس كبيرة و شاملة و مجموعة قواعد نحوية و داللية تغطّي هذ

 به من قدرات فائقة و  ه المنظومات في قمة منظومات الترجمة لما تمتازهذاللغتين؛ و تعد

  .دقّة عالية في الترجمة
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لغة المصدر
منظومة الترجمة

 الهدف لغة اآللية



  

1.1.4.II    منظومات الترجمة اآللية  
  

    ):Machine Aided Translation M A T( الترجمة بمساعدة اآللة
  

كس و تقسم بدورها إلـى  هي التّرجمة التي تتم بمساعدة اآللة إلى اإلنسان المترجم أو الع

 : قسمين،  كما يأتي
 
  )Human Assisted Machine Translation- HAMT( مساعدة اإلنسان في الترجمة اآللية -أ
 

هي المنظومات التي يتولى فيها الحاسوب مسؤولية ترجمة النص المدخل مـع السـماح   

من مراحل الترجمة لإلنسان المترجم بالتدخّل من خالل شاشة الحاسوب و في أي مرحلة 

لمساعدة الحاسوب مثال من أجل فك الغموض أو اللّبس لبعض الكلمات أو العبـارات؛ و  

  .ا األسلوب يتيح لإلنسان التفاعل مع الحاسوب للوصول إلى اللغة الهدفهذلك، فإن بذ
  

  )Machine- Assisted Human Translation( مساعدة اآللة لإلنسان المترجم -ب
 

ألسلوب على قيام اإلنسان المترجم بإجراء عمليات الترجمة وصوال إلى اللغة ا اهذيركّز 

لك من خالل قيام منظومة  الحاسوب  بتوفير  القـواميس  وعـرض أمثلـة    ذالهدف و 

  .الستخدام بعض الكلمات و العبارات
  

د على الرغم من اختالف التّسميات و المصطلحات لمنظومات الترجمة اآللية إالّ أنّها تعتم

  :جميعها على ثالث إستراتيجيات أساسية في الترجمة و هي
  

2.1.4.II    ستراتيجية المباشرة إلا  
  

ه اإلستراتيجية، من خالل سلسلة من المراحل بحيث يكون هذتتم عملية الترجمة في 

ه اإلستراتيجية ألزواج هذمخرج كّل مرحلة بمثابة مدخل إلى المرحلة الالّحقة، و تستخدم 

  : ه اإلستراتيجيةهذيوضح  اآلتين اللّغات و الشكل محددة م
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 مراحل الترجمة اآللية باعتماد اإلستراتيجية المباشرة

  

                             

  عمليات التّحليل و التوليد                   

                             

  

  

  

  
، مجلّة "اللسانيات الحاسوبية و الترجمة اآللية"،  (1999)  سعد عبد الستّر المهدي.  د:)2(الشكل

  .16دراسات الترجمة، العدد األول، بغداد، ص 
  

  3.1.4.II اإلستراتيجية غير المباشرة  
  

لغة ه اإلستراتيجية على تحليل لغة المصدر و توليد هذتمتاز المنظومات التي تعتمد 

الهدف بعمليات منفصلة، حيث يتم تحليل لغة المصدر بغض النّظر عن ما هو مطلوب 

  :ه اإلستراتيجية أسلوبان همالهذتوليده في لغة الهدف؛ و 
  

  Transferأسلوب التحويل      -أ
  

) عبـارة أو جملـة  (ا األسلوب، يكون التمثيل الداخلي للوحدة التركيبية من النص هذفي 

ه تحتاج إلى مرحــلة تسـمى مرحلـة     هذلغة المصدر و اللغة الهدف، و معتمدا على ال

 .التحويل التي تتم من خاللها مطابقة التمثيل الداللي للغتي المصدر و الهدف
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النص المدخل
 )لغة المصدر(

 النص المخرج
 )لغة الهدف(

قواميس و قواعد لغتي
 المصدر و الهدف



  

  

مليات التحليل ا األسلوب يأخذ عبارات أو جمل اللغة المصدر حيث تُجرى عليها عهذ إن

لك مرحلة التحويل و التي ذيعقب . التركيبي و الخروج بتمثيل يسمى تمثيل اللغة المصدر

تمثيل  تجرى على مستوى القواميس و القواعد للحصول على تمثيل آخر مناسب يسمى

ا المرحلة األخيرة، فهي عملية توليد نص اللغة الهدف من التمثيل الداخلي أم. اللغة الهدف

  : لكذيوضح اآلتي المصدر، و الشكل  للغة
  

  مراحل الترجمة اآللية باعتماد أسلوب التحويل في اإلستراتيجية غير المباشرة

  

  

  

  

  

  

  
، مجلّة "اللسانيات الحاسوبية و الترجمة اآللية"،  (1999)  سعد عبد الستّر المهدي.  د:)3(الشكل

  .17بغداد، ص  دراسات الترجمة، العدد األول،
  

  

  Interlingualأسلوب اللغة الوسيطة      -ب

  
  

ا األسلوب استخراج تمثيل داخلي وسيط بغض النظر عن لغتي المصدر و هذيتم بموجب 

الهدف، حيث أن التمثيل الداخلي المستخرج من اللغة المصدر يمكن استخدامه لتوليد أي 

ا  األسلوب  من  خالل بهذرجمة و تتم عملية  الت )اللغة الهدف(نص لغة أخرى 

  األولى يتم خاللها تحليل نص لغة المصدر و الحصول على تمثيل  :مرحـلتين مختلفتين
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نص 
 اللغة
المصدر

نص اللغة 
 الهدف

تمثيل داخلي 
 للغة المصدر

تمثيل داخلي للغة 
 الهدف

قاموس و 
قواعد اللغة 
 المصدر

 قاموس و 
قواعد اللغة 
 الهدف

قاموس لغتي المصدر 
دف و كذلك و اله

 قواعد التحويل

عملية تحليل
تحويل

 توليد



  

  

ا هذأما في المرحلة الثانية، فيتم استخدام  ،) Interlingual représentation(وسيط له

 : لكذيوضح  اآلتييط لتوليد لغة المصدر، و الشكل التمثيل الوس
 

  مراحل الترجمة اآللية باعتماد أسلوب اللغة الوسيطة في اإلستراتيجية غير المباشرة

  

  

  

  

  

  
، مجلّة "اللسانيات الحاسوبية و الترجمة اآللية"،  (1999)  سعد عبد الستّر المهدي.  د:)4(الشكل

  .17ة، العدد األول، بغداد، ص دراسات الترجم
  

2.4.II    يةلالقواميس المستخدمة في الترجمة اآل  
  

ه هذتعتبر القواميس من أهم العناصر المطلوبة لمنظومات الترجمة اآللية، و تختلف 

القواميس من حيث الشكل و المحتوى و الهيكلية عن القواميس االعتيادية المتداولة من 

ع الكلمة و معناها في جذر أو جذالقواميس تحوى في الغالب على ه فهذقبل المترجمين، 

  .لغة المصدر و المؤشّرات و المحددات الداللية لها و نوع الكلمة قواعديا
  

تجري عمليات البحث عن الكلمات بأساليب مختلفة و بحسب طبيعة منظومة الترجمة و 

  .القاموسيلعب المحلّل الصرفي و المولّد دورا أساسيا في استخدام 
  

مهما اختلفت أساليب و استراتيجيات الترجمة اآللية، تبقى هناك صعوبات و معوقات 

  تواجه الحـاسوب خالل عمليـات التـرجمة؛ فاإلنسان المترجم لـديه القدرات الذاتية و 
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تساعده على إنجاز الترجمة  التيبالموضوع المعارف اآلنية و المقامية و المعرفة 

ه األمور سهلة و متوفّرة بطريقة أو بأخرى لإلنسان و لكن هذالصحيحة، و قد تكون 

توفيرها إلى الحاسوب تعترضه الكثير من المعوقات الفنّية و التي تجعل بدورها الكثير 

ة بوجـود ما يسمى من العبارات و الكلمات تتطلّب تدخّل اإلنسان و تحاوره مع اآلل

حيث يقوم المترجم بمراجعة   )Pre and Post Editing(بالتنقيـح السـابق و التنقيح الالحق 

النص في اللغة المصدر و إجراء بعض التعديالت بما ينسجم و القاموس و القواعد التي 

طلّب من أما التنقيح الالحق فيت. تستخدمها منظومة الترجمة اآللية قبل المباشرة بالترجمة

لك ذإن . المترجم إجراء التّعديالت على نص اللغة الهدف للخروج بنص مترجم مقبول

  .%100بنسبة يعني و بالتأكيد، عدم وجود منظومات لها القدرة على الترجمة الكاملة 
  

نظرا لصعوبة قيام منظومات الترجمة اآللية بإجراء عمليات الترجمة في كافة المجـاالت  

  :الحالية تتضمن الجوانب اآلتيةفإن التوجهات 
  
  

ا التّحديد سوف يساهم في تقليص قواعد اللغة هذإن مثل : تحديد مجاالت معالجة اللغة ـ

  .و حجم القواميس المستخدمة و بالتالي حّل اللبس و الغموض في اللغة
  

ف تعد الجوانب االقتصادية و المالية من أهدا: اعتبار معالجة اللغة كموضوع تجاريـ 

العديد من المؤسسات التي تعمل في مجال الحواسيب و منظوماتها و برمجياتها و من 

ا األساس،  فقد ظهرت في األسواق العديد هذلك معالجة اللغة الطبيعية؛ و على ذضمن 

من المنتجات في مجاالت استخدام اللغة كأسس لها و منها األحاديث النبوية الشريفة و 

  ).النحو و الصرف(اللغة القرآن الكريم و تعليم 
  

أربعة أساليب للترجمة، وهما، في واقع األمــر  في األخير، ال بأس بالتّذكير أنّه يوجد

  ، ولكن عندمـا يستعين المترجم اإلنسانالترجمة اآلليةو   الترجمة البشرية: أسلوبان فقط
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وعندمـا ". الترجمة اآللية بمساعدة البشر"أو تسريع عمله، تتحصُل لدينا  باآللة لتسهيل

يقوم المترجم اإلنسان بمراجعة النص الذي تترجمه اآللة و تصحيحه، تتحصل لدينا 

  ".اآللـة الترجمة البشرية بمساعدة"
  

أخرى  إن الترجمة اآللية الصّرفة أو الخالصة هي ترجمة من لغة طبيعية إلى لغة طبيعية

  . يقام بها آلياُ
  

3.4.II    آراء و نظريات متضاربة حول نجاعة الترجمة اآللية  

  
  

علماء اللغة من الموضوع بشك وريبة، و شكّكوا  تقربعلى عكس علماء الحاسوب، 

 أحد أكبر المنظّرين لعلم الترجمة، في كتابه " يوجين نايدا " بإمكانية نجاحه، و إن

صادر في عام ، ال Toward  a Science of Translation" للترجمة  نحو علم" بـ  عنونالم

والذي ترجمه إلى اللّغة العربية األستاذ الدكتور ماجد النجار ، لم يخصص للترجمة  1964

. اآللية سوى فصل واحد، و هو الفصل األخير من كتابه المؤلّف من اثني عشر فصال

النظرية و المتطلّبات العلمية للترجمة اآللية استعرض نايدا في هذا الفصل أبرز الجوانب 

في الحـقول الـعلمية المحددة لكنّـه شكّـك بنجاحـها في القضايا األدبية، بل استخدم 

  .إن ترجمة األدب ترجمة آلية مستحلية: حين قال )Impossible(كلمة 
  

ء هناك متخصصون في علوم الحاسوب واللسانيات الحاسوبية والذكابالمقابل، 

فهم ، االصطناعي و الذين يقدمون وعوداً كبيرة  حول اإلمكانات المستقبلية للترجمة اآللية

الترجمة اآللية الصـرفة ذات "يعدون بأنّهم سيتوصلون إلى ما يطلقون عليه تسمية 

وهذا  FAHQMT (Fully Automated Human Quality Machine Translation)رية ـالنوعية البش

  : واضع طريقة  كيرتزفيل  لمسح   الحروف  Raymond Kurzweilكيرزفيل  ريموند  
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The Kurzweil Scanning Method For Character Recagnition by Software     عي في  كتابيد

 The Age of Spiritualعصر اآلالت الروحية :بعنوان   1998  أصدره   في   عام

Machines ا قريب الدقّة نفسهاالترجمة اآللية ستحقّق عم بأن ،(accuracy)  التـي تحقّقها

التـي تستطيع أن تحول خالل دقائق مئات  (optical scanners)اآلن الماسحات البصرية 

ف من تتألّ digital unitsالصفحات المطبوعة بالكلمات االعتيادية إلى وحدات عددية 

  .األصفار واألحاد

  :ساخراً بقوله   Steve Vlasta Vitekيعلّق مترجم محترف هو ستيف فالستا فيتيك بينما 
  

فريق العلماء  بدالً من Bibleستقوم عما قريب، ماسحة بصرية بترجمة الكتاب المقدس "

بضع المتخصصين بالدراسات اإلنجيلية، وستنتهي الماسحة البصرية من ترجمتها خالل 

ساعات بدالً من مئة عام يحتاجها علماء الكتاب المقدس النجاز ترجمتهم وستكون ترجمة 

  !لعصرنا هذا "The New Testament" العهد الجديد"الماسحة البصرية 
 

انظر (  ESIT كما تنتفض كلّية الدراسات العليا للتّراجمة و المترجمين  بباريـس

 موقع ويب 
 
(http://compteur.francite.com/i3dpro/go.exe/go.outils informatiques  d’aide à la. traduction ) 

 

الحاسوب مهما إحالل الحاسوب محّل المترجم البشري إذ أنّها ترى بأن   ضـد   فكـرة

يتمكّن من استيعاب كّل ما يختزنه الدماغ بلغ حجمه وتعددت وتنوعت برامج تغذيته، لن 

  . والمستقبل البشري من معارف وخبرات وآليات للتعامل مع الماضي والحاضر
  

 4.4.II   ظرية المعتمدة في هذه المذكرةنال  
  

إن مبتغانا من هذه المذكرة ال يكمن في التّرجيح لصالح فريق ضد اآلخر و إنّما يكمن في 

ينهما و تدعيم الفريق الذي يرى في اآللة حليفا قيما إذا ما ُأحسن محاولة التوفيق فيما ب

  .استخدامها
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برز منطلق فكرتنا هذه من النجاح الذي أحرزت عليه تطبيقات الحاسوب في مجال 

الحاسوب قادراً    عـلبعض  علماء  اللسانيات  الحاسوبية  من جالترجمة إذ تمكّن  

مجاالت في بشكل آلي ودون تدخّل اإلنسان على إعطاء ترجمة ذات نوعية بشرية 

(domains)  يستطيع  أن ينجح فيها الحاسوب في الترجمة دون مساعدة اإلنسان ...

وهي، في الواقع، مجاالت محدودة ومحددة في مفرداتها و مصطلحاتها و في تراكيبها 

  .أصالً" مجاالت آلية"صفها بأنّها النحوية و يمكن و
  

من هذه المجاالت التـي نجح فيها الحاسوب فعالً في إعطاء ترجمات آلية تماماً دون 

ء بامثل تقارير األن (repetitive texts)تدخّل اإلنسان نذكر مجاالت النصوص المتكررة 

عمـال واإلدامـة الجوية وتقارير أسواق المال وأسهم الشركات وكُتيبات تعليمات االست

للمكـائن والمعدات وغيرها من التقارير الرقمية واإلحصائية كتقارير الوالدات والوفيات 

  .والمحاصيل الزراعية ودعايات األدوية وَأدلّة السياح وغيرها من المجاالت المحدودة
  

الحاسوب لن يحقّق ترجمة آلية ذات نوعية بشرية في  نا على كامل اإلدراك بأنإنّ

جاالت أوسع وأكثر بكثير من المجاالت المحدودة التـي أشرنا إلى بعضها دون أن م

  .يكون أمامه إنسان يراجع ويصحح ويوضح
  

هذه حقيقة يدركها الكثيرون من علماء اللسانيات الحاسوبية ذوي الرصانة العلمية البعيدة 

الستار  الدكتور سعد عبد العراقي العالمعن مبالغات الدعاية واإلعالن ومن هؤالء العلماء 

  .مخلصة وإنجازات بحثية وتعليمية في حقل اللسانيات الحاسوبية بجهودقام مهدي الذي 
  

في بحث أعده الدكتور سعد عبد الستار مهدي لندوة الترجمة اآللية التي نظّمها قسـم 

ة ، تجيء هذه الفقرة العلمي30/9/1998 ببغداد في) بيت الحكمة(دراسات الترجمة في 

  :الرصينة
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مهما اختلفت أساليب واستراتيجيات الترجمة اآللية، تبقى هناك صعوبات ومعوقات "

فاإلنسان المترجم لديه القدرات الذاتية والمعارف . تواجه الحاسوب خالل عمليات الترجمة

وقد تكون هذه . تساعده في إنجاز الترجمة الصحيحة اآلنية والمقامية والمعرفة بالموضوع

األمور سهلة ومتوفرة بطريقة أو بأخرى لإلنسان، ولكن توفيرها إلى الحاسوب تعترضه 

الكثير من المعوقات الفنية والتي تجعل بدورها الكثير من العبارات والكلمات تتطلب  

كما "  نقيح السابق والتنقيح الالحقتدخل  اإلنسان و تحاوره مع اآللة بوجود ما يسمى بالت

  .تمت اإلشارة إليه في باب سابق من المذكّرة
  
نا ال نريد أن نلغي أو نتجاهل الخدمات والعون الكبير الذي تستطيع اآللة أن تقدمه إنّ

فالترجمة البشرية تبقى مكلّفة جداً وتستغرق . لإلنسان في تقليل النفقات واختصار الزمن

الكبير الذي تتطلبه من المترجمين  في الرجوع إلى  ت فضالً عن الجهدالكثير من الوق

المعاجم العامة والمعاجم المتخصصة و وغيرها من الكتب والمصادر التـي يستغرق 

البحث اليدوي فيها وقتاً طويالً، لكن بإمكان اآللة أن توفّر كّل هذه المراجع للمترجم 

  .راف أصابعه فيوفّر من جهده ومن وقتهالبشري الكترونياً وتجعلها بمتناول أط
  

الذي سبق و  Machine Aided Human Translation" الترجمة بمساعدة اآللة"هذا هو أسلوب 

وهو واحد من أوجه التفاعل والتعاون المثمر بين اإلنسان واآللة في  أن تطرقنا إليه

للترجمة البشرية إذا سيكون  هو األسلوب العام  وأغلب الظن أن هذا األسلوب. الترجمة

ما توفّرت متطلباته الفنية والمادية للمترجمين من حاسوب وبرامج وأنظمة واتّصال 

  . متيسر باالنترنيت
  

إيماننا راسخ بضرورة تبنّي هذا األسلوب ألنّّه يشكّل أفضل صيغ التعاون والتفاعل بين 

ي تترجمه وتعرضه على اإلنسان واآللة، إذ يتمثّل، للتذكير، في إعطاء النص لآللة لك

  .شاشة الحاسوب ليقوم المترجم اإلنسان بمراجعته وتصحيحه قبل طباعته بشكله النهائي
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أنظمة ترجمة آلية مفتوحة  تقبل تعاون اإلنسان معها   ويجري العمل اآلن على إنتاج

ا يجنّبها عن تكرار الخطأ في مفردات أو تعابير أو خزنها مملتعدل أو تضيف إلى 

النظام على التعديل " انفتاحية"وقد دخلت . تركيبات نحوية لم تكن تغذيتها بها كافية

  :واإلضافة بوصفها مؤشّراً رابعاً من مؤشرات تقييم كفاءة أنظمة الترجمة اآللية، وهي
  

  Output Quality نوعية النتاج  .1

  Cost الكلفة  .2

  Time الزمن  .3

  System improvability قابلية تحسين النظام  .4

  

5.II    خالصة الفصل 
  

   كأقدم   تعريف اللّسانيات الحاسوبية و الترجمة اآللية  كما سلف ذكره،  يتضمن الفصل،

   الترجمة    إلى  بحثنا   يخص  فيما    تطور،  االصطناعي و الذي تطبيق للذكاء

مع ذكــر القواميس االلكترونية  المستخدمة   Machine Aided Translationبمساعدة اآللة

استعمـال الذاكــرة اآللية لتخزين قواميس شخصية  في الترجمة اآللية و إظهار أهمية

   .يلجأ إليها المترجم في مجال اختصاصه و يعمل على إثرائها كيفما شاء و متى شاء
  

لتأكيد على أن إيماننا بضرورة تفاعل اإلنسان مع لعّل أحسن ما نختتم به هذا الفصل، هو ا

اآللة،  تحركه النتائج الثمينة التي ترتّبت عن جهود علماء الحاسوب الحثيثة و الذين 

  :أقاموا لهذا المجال من البحث نظريات معقولة و آراء مأثورة كمقولة أحدهم
  

“ In  the  long  run.    MT   and   human  translation   will probably not be viewed in 
competition with each other: humans will tend to concentrate on the more  "creative" 
translation tasks  while  machines  will  concentrate on the more routine, high- volume tasks . 
( Allen Tucker, 1987-p17)”  
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ربما لن ننظر، إلى المدى الطويل، إلى الترجمة اآللية و الترجمة البشرية على أن (

، "إبداعا"مهام الترجمة األكثر  فالبشر يميلون إلى التركيز على: أحدهما تنافس األخرى

ترجمة (). و الكبيرة الحجمعلى المهام األكثر نمطية ] أي الحواسيب[ز المكائن بينما تركّ

  )  19 ص، 1999الدكتور ماجد النجار، 

  

فضال عن األسباب المذكورة أعاله والتي نؤمن بفضلها بضرورة تحالف المترجم مع 

اآللة لمواكبة متطلّبات هذا العصر، بات من واجبنا، من منطلق انتمائنا إلى العالم العربي 

اآللية و لعربية  في  مجال  المعالجة الكبير تخصيص فصل كامل لموضع  اللغة  ا

بجميـع أطراف الموضوع   الترجمة إليها كآفاق للتعريب، و بذلك نكون قد حاولنا اإللمام

للوصول إلى الغاية المنشودة من خالله و المتمثّلة في إعطاء القارئ العربي و ال سيما 

ستعانة بالحاسوب في المترجم نظرة شاملة على الموضوع و محاولة فتح أمامه آفاق اال

الترجمة إلى اللغة العربية على وجه الخصوص، ففي ذلك إثراء للملكات المعرفية العربية 

  ...    و تيسير لألبحاث العلمية و الدراسية في شتى المجاالت
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  اللغـة العـربيـة و الحـاسـوب  ...........................  الفصـل الثـالـث
  

1.III     تقديـم الفصـل  
  

 الفصل الثالث الجانب الثاني الهام من قلب الموضوع و المتمثّل في تسليط الضوءيتناول 

مع عرض ثالث حاالت   III.2)جزء (على محّل اللغة العربية من المعالجة اآللية 

  :ألعمال جليـلة هـي
  

و  III.2.2)جزء (و معالجة النص األدبي   III 1.2)جزء (ني معالجة النص القرآ

  .III.3.2)جزء (إحصاء األفعال العربية في المعجم الحاسوبي 
  

فضال عن ذلك،  يتعرض الفصل، ، لمجال الترجمة إلى اللغة العربية بمساعدة الحاسوب 

لعربية بمساعدة و لذكر مراحل تطور الترجمة إلى اللغة ا III .3)جزء (كآفاق للتعريب  

باالستعانة بالتـقنيات اآللية المتوفّرة كالتدقيق اإلمالئي   III .4)جزء (اآللة أو الحاسوب 

  و التحليل الصرفي و البحث و الفهرســة  III .1.4)جزء (و النحوي  و التشكيل اآللي 

  والتعــرف على الحـــروف III.3.4)جزء (و التعرف على الكالم  III.2.4)جزء (

مع عرض حالة لمعالجة اللغة   III.5.4)جزء ( ةو مجال الترجمة اآللي  III.4.4)جزء (

  .  III.6.4)جزء (العربية حاسوبيا مع مقابلتها باللغة اإلنجليزية  
  

في هذا الجانب الخاص بالمعالجة الحاسوبية للغة العربية، يستدرجنا الحديث الى الشروط 

لنجاح هذه المعالجة و  III.7.4)جزء (امج اللغوي التي ينبغي أن يتوفّر عليها البرن

  III.8.4)جزء (االستراتيجيات المستخدمة في مجال الترجمة اآللية إلى اللغة العربية 

و اإلستراتيجية المعجمية ـ النحــوية  III.1.8.4)جزء (أهمها اإلستراتيجية المعجمية 

 جزء(ن اإلنجليزية إلى العربية اإلستراتيجية اآللية المقترحة م  و III.2.8.4)جزء (

9.4.III (ن المعجمي لبناء معجم ثنائي اللغة  بما فيهاالمكو )1.9.4 جزء.III  ( و قواعد  
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  المكون   ) III.3.9.4 جزء( و القواعد التصريفيـة)  III.2.9.4جزء ( تكوين المفردة 

جزء (الكتابي  –المكون الصرفي و) III.4.9.4جزء ( قواعد تركيب الجملة  النحوي و

5.9.4.III .(  
 
  

2.III      المعالجة الحاسوبية للغة العربية 
  

إن المعالجة اآللية للغة العربية لم تعرف تطورا كبيرا خالفا لما هو األمر بالنسبة للّغـات 

  .من هذا الفصل III.3األخرى و سيجيء تعليل ذلك في الجزء 
  

غير انّه ال بأس من عرض بعض المجاالت المحدودة  التي نجحت فيها المعالجة 

  :   الحاسوبية للغة العربية قصد فتح المجال للترجمة، و من أهم هذه المجاالت  نذكر ما يلي

1.2.III   معالجة النص القرآني  

كّل ألفاظ اللغة العربية الفصحى  تحتاج المعالجة اآللية للغة العربية معجما موسعا يحوي

المستعملة اليوم وجزءا كبيرا من اللغة العربية التي كانت مستعملة سواء قبل اإلسالم أو 

هذا المعجم على كل المعلومات و األلفاظ التي  في عصور ازدهاره ويجب أن يحتوي

عه الكلمة تحتاجها عمليات المعالجة من دالالت مختلفة وصرف وما يجوز أن تستعمل م

وما ال يجوز والكلمات المقاربة والمضادة وكل ما يوصل إلى دقة داللة الكلمة من 

 .وسائل

إن دراسة مفردات القرآن الكريم هي خير بداية لمثل هذه الغاية إذ ال بد للمعجم اآللي 

وليس هناك ما يحقّق هاتين . للغة العربية أن يحتوي مفردات جامعة ونصوصا رصينة

الكلمات و التعابير  تين أفضلالخاصي من نصوص القرآن الكريم ؛ هذا باإلضافة إلى أن

  .األكثر استعماالً في اللغة العربية واردة في القرآن الكريم في غالبيتها العظمى
  

  شكّلت المعالجة اآللية للنص القرآني موضوع  اهتمام العديد من علماء اللغة  العرب غير
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ندوة إتحاد المجامع اللغوية  العرب و علماء الحاسوب و أدرجت ضمن جدول أعمال

  .19/9/2002-16العربية بعمان ، األردن خالل تاريخ 
  

انطلقت المعالجة اآللية للنص القرآني بتكوين قواعد البيانات الخاصة بالقرآن الكريم بدءا 

رآني من كافة جوانبه باالستناد في ذلك  إلى أسلـوب كتابة  الطباعة من إعداد النص الق

الحديثة وإلى قواعد الكتابة المعروفة ومنها قواعد كتابة الهمزة وواو الجماعة واأللف 

المقصورة والتاء المربوطة، إضافة إلى الشّواذ، مع إعطاء فكرة عن المعالجات اآللية 

 .البياناتالالزمة لكي يدخل النص إلى قواعد 

 .هي قاعدة بيانات الكتابة العربية البيانات األولىلذلك، فإن قاعدة 

بعد إعداد النص القرآني بشكل آيات متسلسلة يجب تحديد بدايات الجمل القرآنية 

 . ونهاياتها

الالزمة هي قاعدة البيانات الصرفية بما فيها من فصل للّواصق  قاعدة البيانات الثانية

قة واألفعال المشتقّة منها الكلمات وأوزانها الصرفية والجذور التي تعود لها السابقة والالح

  . الكلمات

فهي قاعدة البيانات النّحوية والتي تستكمل تقسيم المصحف إلى  قاعدة البيانات الثالثةأما 

جمل مستقلّة و إعراب الكلمات وعالمات اإلعراب والتشكيل ومحل أشباه الجمل والجمل 

  . وإلى التذكير والتأنيث واإلفراد والتثنية والجمع وغير ذلك من اإلعراب

هي قاعدة بيانات  المعاني  و الداللة  بدءا من  الجذور  ثم  قاعدة البيانات الرابعة

المختلفة  األفعال مع تجميع  لألفعال  ذات  المعنى  المتقارب  أو  المتضاد و المعاني

إن كان الفعل  الزما أو متعديا لمفعول واحد أو  للكلمات مع تحديد كل استعمال،  وفيما

ألكثــر من مفعول أو متعديا بحروف الجر ومعاني كل فعل عند تعديه بحرف الجر 

  . ومعاني العبارات المكونة من أكثر من كلمة
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  .الصوت والنطقهي قاعدة بيانات  قاعدة البيانات الخامسة
  

 نظرا ألن العناية بالقرآن الكريم في ترتيله وتجويده كانت عظيمة ال توجد في لغة أخرى 

 غير اللغة العربية، لذا فإن معالجة قواعد الوقف والتجويد في القرآن الكريم بشكل صوتي

  .يمكن أن يكون نموذجا للدراسات اللغوية الصوتية للغة العربية
  

   .بيانات الجمل القرآنية هي قاعدة ت السادسةقاعدة البيانا
 

إن الجمل القرآنية متداخلة مع فواصل اآليات، أي أن الجمل القرآنية يمكن أن تكون 

بعض آية أو آية كاملة أو جزءا من آية مع جزء من آية أخرى أو آية كاملة من آية 

  .  أخرى أو عددا من اآليات
  

رات ضمن النص تشير إلى نهاية جملة وبدء جملة لذلك، كان من الضروري وضع إشا

  .جديدة، وذلك للقرآن كله
  

  :لنأخذ مثالً سورة الفاتحة، فاآليات فيها

  @بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

ينالَمالْع بر ِللَّه دميمِ@الْححنِ الرمحينِ@الرمِ الدوي اِلكم@   

   @ياك نَستَعينِإياك نَعبد وِإ

يمتَقساطَ الْمرأهدنا الص@  

الِّينالَ الضو هِملَيوبِ عغْضرِ الْمغَي هِملَيتَ عمَأنْع يناطَ الَّذرص@   

 . هي قاعدة بيانات الصرف قاعدة البيانات السابعة
 

  ـانات الصرف لنصهناك من الخطوات التي ينبغي إجراؤها قبل البدء بتـكوين قاعدة بي
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  .القرآن الكريم
  

أول هذه الخطوات هو تجزئة الكلمات القرآنية إلى لواصقها األولى ولواصقها النهائية 

  .وأدوات التشكيل
  

   هي قاعدة بيانات النحو قاعدة البيانات الثامنة
 

حو هذه مشتقّة من قاعدة بيانات الصرف وتختلف قاعدة يمكن تكوين قاعدة بيانات الن

بأن عدد كلماتها أكثر ) الكتابة والصرف ( البيانات هذه عن قاعدتي البيانات السابقتين 

هي ) األولى واألخيرة ( من القاعدتين السابقتين حيث أن كل جزء من أجزاء اللواصق 

ّل كلمة من هذه الكلمات الجديدة كلمة مستقلة، إضافة إلى جذع الكلمة، كما يلحق بك

الضروري إضافة حقل خاص يحدد الكلمة القرآنية التي بعود لها من  تشكيلها  كما أنّه

  .جزء الكلمة هذه وموقعها التسلسلي ضمن الكلمة
  

   هي قاعدة بيانات المعاني والداللة قاعدة البيانات التاسعة
 

حتاج إلى مزيد من العناية والتوسيع فموضوع قاعدة البيانات هذه ما هي إالّ أفكار عامة ت

تقنين المعاني والداللة على جانب كبير من الصعوبة بالنسبة للغات الحديثة فكيف باللغة 

العربية الواسعة المعاني والداللة وكيف إن كان الموضوع يتعلق بصفوة البيان العربي أال 

  .وهو القرآن الكريم
  

    :يانات التي تخدم المعاني والداللة في القرآن الكريميمكن أن تذكر هنا بعض قواعد الب

  . قاعدة بيانات مجموعات الجذور العامة     - أ

  .قاعدة بيانات مجموعات الجذور المتخصصة   -ب

   .قاعدة بيانات مجموعات الجذور المتسلسلة المعنى   -ج
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   .ة بيانات األفعال المزيدةقاعد   -د 

   .قاعدة بيانات األفعال من ناحية اللزوم والتعدي  -هـ 

   .قاعدة بيانات تعلّق حرف الجر باألفعال  -و   

   .قاعدة بيانات الكلمات المتضادة  -ز   

   .قاعدة بيانات العبارات التي تشير إلى معنى محدد  -ح   

   .ة قاعدة بيانات المعاني المعقّد -ذ   

  . هي قاعدة بيانات اللّفظ قاعدة البيانات العاشرة
  

كانت العناية بقراءة وترتيل وتجويد القرآن فائقة على مر العصور، وقد عني المسلمون 

بقواعد التجويد ووضع الرموز المساعدة للوقف واللفظ الصحيح أثناء القراءة، وتحتوي 

  .وز وفق القراءة القرآنية الشائعةالمصاحف الشائعة اليوم على الكثير من هذه الرم
  

2.2.III  تقنية تقطيع الشعر العربي عروضيا        :ة النـص األدبـيـمعالج 

ظهر أول برنامج عربي، يحلّل األبيات الشعرية عروضياً عندما أطلق المجمع الثقافي في 

ية رائعة أبو ظبي، إصدارته األولى من برنامج الموسوعة الشعرية، إذ أنّه يتضمن تقن

تحلّل أبيات الشعر عروضياً، بشكل آلي، وتعرض التفصيالت التي تكون وزنه 

  .العروضي

  : لعل أهم النتائج العملية لتطبيقات هذا البرنامج على الشعر العربي هي

  . إحصاء عدد الجوازات العروضية، مع بيان نسبة تكرار كل جواز عروضي •

عالقات الحاكمة بين نوع الجوازات التي تبيان عالقة الصدر بالعجز، أي دراسة ال •

 . العجز تأتي في الصدر، مع الجوازات التي تأتي في
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إنجاز المعجم العروضي للشعر العربي، والذي يتضمن مختلف الجوازات  •

  . العروضية التي يمكن أن يصاغ الشعر بها

تاريخي للعروض، أي تحديد تاريخ والدة جواز عروضي معين إنجاز المعجم ال •

 . وتاريخ وفاته، والتوقّف عن استخدامه

 -2العربية  -1: على عدد من اللغات، هي" العروض المقارن"إنجاز دراسات  •

 -  8األوردية  – 7الكردية  - 6التركية  -5األوزبكية  -4السريانية  - 3الفارسية 

  . اإلنجليزية -10األرمينية  -9الروسية 

  : دراسة تطور الشعر الحديث والمعاصر، حيث صدر حتى اآلن، نموذج هو •

  . مدخل إلى الموسوعة الشاملة للشاعر نزار قباني سعاد الصباح ، دراسة جديدة

 

   3.2. IIIاألفعال العربية في المعجم الحاسوبي إحصاء   
  

اختالف أنواعها و تقسيماتها، إذ  اهتم األقدمون من علماء اللغة العربية باألفعال على

كانت تؤلّف جّل جذور العربية، فاعتنوا بأبنيتها و أقسامها، و أفردوها بمصنّفات مستقلّة 

على حين تأخّرت عناية المحدثين بها، و توقّفت أعمالهم عند ما سموه تهذيبا أو اختيارا 

  .للشائع منها
  

اسة إحصائية شاملة، مما اقتضى النهوض لم تحظ األفعال العربية على كبر أهميتها بدر

بإحصاء كمي حاسوبي، اتّسع إلى جميع أنواع األفعال و تقسيماتها، يرمي إلى جمع ما 

ورد في المعجميات من أفعال ثالثية و رباعية، ثم تدقيقها و ترميزها و تخزينها في 

  .األفعالالحاسوب، و من ثم الحصول على إحصائيات لجميع ما يتعلّق بجذور تلك 
  

بهذا تكون هذه اإلحصائيات قد وضعت بين أيدي اللغويين مادة تفيدهم في البحث و 

  الدراسة، و تفتح لهم آفاقا جديدة في التعرف على الظواهر اللغوية المتعلّقة باألفعال،  كما 
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يات تتّسم باألهمية والدقّة والشّمول تعتبر أساسا لمعجم أنّها تهيئ للمعلوماتيين معط

الحاسوبية للغة العربية و تطبيقاتها  حاسوبي متطور يعين على تنفيذ  مشاريع  المعالجة

نحو تعلّم اللغة العربية و تعليمها، و الترجمة اآللية بمساعدة الحاسوب، و اكتشاف أخطاء 

ة العربية و التعرف على الكالم و تركيبه، و اآللي للغ النصوص و تصحيحها، و الفهم

  .القراءة اآللية للنصوص، و المساعدة على وضع المصطلحات العلمية الحديثة، و غيرها
  

البواب قروان  اذتمقال األس (إحصاء األفعال هذا جاء من واقع المعجم الحاسوبي  و الحقّ أن 

لي للعلـوم التطبيقيـة و الذي شـرع في إعداده في المـعهد العا  )  10ـ 1999

التكنولوجيا بدمشق، و هو يؤلّف الحلقة األولى من سلسلة حلقات عن المعجم الحاسوبي 

يعتزم إصدارها الحقا ليكتمل بها عقد إحصائيات اللغة العربية، إذ سيتبعه إحصاء عن 

المصادر السماعية و القياسية، و ثالث عن جموع التصحيح و التكسير، و رابع عن 

 ...ر اللغة العربية و خامس عن األسماء، و غيرهاجذو
 

المعجم الحاسوبي معجم للغة العربية أعد ليعمل بالحواسيب الشخصية على اختالف 

أنه يشمل جميع ما ورد في معجميات اللغة : أنواعها، و له مزايا عديدة و فوائد جمة منها

ن قصور في االستيعاب، و العربية قديمها و حديثها، متالفيا ما أخذ على معظمها م

الشمول، و صعوبة في الترتيب و التنسيق، و إخالل بالمنهج، و تفاوت في وضوح 

العبارات، و اختالف في تفسير الكلمات و بيان معناها، و التشبث بالغريب و النادر و 

إهمال لأللفاظ المولدة إلى جانب ما يقابله من حشد معلومات تاريخية و أسماء للقبائل و 

و من فوائد هذا المعجم الحاسوبي أنّه يلبي حاجة ... األعالم و المواضع و غيرها

المعلمين و المتعلمين و المختصين  على نحو ميسر و دقيق، فهو وسيلة للتعليم و التعلم 

على حد سواء، و يمكن أن يتناسب مع جميع المراحل الدراسية المختلفة و من فوائده 

على تصريف األفعال و األسماء بجميع حاالتها الصرفية و النحوية أيضا أنّه يملك القدرة 

  .وفق الصور المختلفة التي يمكن أن ترد في النصوص
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أنّه يورد جميع الكلمات القياسية و السماعية، فما كان قياسيا اعتمد في إيراده على : امنه

شتقاق؛ كاسم الفاعل و المفعول و مصادر ما فوق الثالثي، و أمـا السـماعي   قوانين اال

  .كاألسماء الجامدة و مصادر األفعال الثالثية فيورده اعتمادا على ما هو مخزن فيه
  

الحاسوبية الحديثة كالصوت و  أنه يعتمد في عرضه للمعارف اللغوية على الوسائل: امنه

  ...ختلفة حجما و نوعا و لوناالصورة، و األلوان، و الخطوط الم
 

قدرته على التعامل مع أنظمة المعالجة المحاسبية للغة العربيـة، كنظـام التحليـل    : منها

فجميع هذه األنظمـة تحتـاج إلـى معجـم     ...الصرفي، و النحوي، و الداللي، و غيرها

  .بالمعارف اللغوية المطلوبة  أثناء المعالجة حاسوبي يزودها
  

الحاسوبي المنشود أصبح ضرورة فرضها عصر المعلوماتيـة الـذي    بالجملة،  فالمعجم

نعيشه، كما فرضتها طبيعة المعجم العربي من حيث مضمونه، و تنظيمه، و تطـويره، و  

 .خدمته للمستثمرين و لنظم المعالجة اآللية
  

لم تكن العناية باألفعال قصرا على العرب من المحدثين، بل تجاوزتهم إلى بعض 

حيث درس بعضهم الجذور التي يشتقّ منها أفعال و اعتمادا على ما ورد  المستشرقين،

الموسوم بـ  R. Dozyفي نفس المقال اآلنف الذكر، عن معجم المستشرق رينهارت دوزي 

جذر  و هذا  )3775(، فقد انتهى مبلغ الجذور عنده إلى ) المستدرك على المعاجم العربية(

من المجموع العام للجذور الثالثية و الرباعية  %50,87العدد قليل جدا، ألنّه يعادل نسبة 

و إذا . جذر )7421(التي يشتقّ منها أفعال ثالثية و رباعية، و البالغة في هذه اإلحصائية 

علمنا أن غاية دوزي من مستدركه كانت جمع المستحدث من األلفاظ و العبارات و 

ة كالمولد و العامي و الملحون و الدالالت المولّدة بما يمثّل مستويات اللغة المختلف

المحرف و الشاذ و المعرب و الدخيل مما استعمل في األمصار اإلسالمية بعد عصور 

االحتجاج، إذا علمنا ذلك كان هذا المستدرك، على كبير أهميته من حيث مستـوى 

  . الجمع
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جاءت مداخله بالعربية و ) فرنسي - عربي(ن معجما ثنائي اللغة أصدر المستشرقو

شروحها في رصيده اللغوي، ال يصلح لدراسة إحصائية تتناول الجذور التي يشتق منا 

و المستدرك كغيره من . أفعال، فضال عما يتجه عليه من مآخذ أخرى في مستوى الوضع

قين بالعربية من المستشرقين و المعجميات بالفرنسية، فهو موجه أساسا إلى غير الناط

  . غيرهم من متعلمي العربية
  

3.III    آفاق للتعريب :الترجمة إلي اللغة العربة بمساعدة الحاسوب 
  

يعرض هذا الجانب من الفصل موضوعاً قلّما تناوله الكتاب والعلماء العرب أو حتى غير 

الحاسوب، فكّل منهم يعتقد العرب وذلك لوقوعه في المنطقة المظلمة بين اللغة العربية و

أن الموضوع خارج عن مجال بحثه وعلمه؛ لذلك نجد أن المراجع في هذا الموضوع 

قليلة والدراسات معدودة؛ والتعرض لمثل هذه البحوث مهم جداً في عصر أصبح ينعت 

ويوضح هذا الباب أهمية العالقة بين اللغة العربية والحاسوب وكذلك . بعصر المعلومات

  .مشاكل في معالجة اللغة العربية باستخدام الحاسوبال
  

  :هناك ثالث مشكالت أساسية وقفت في طريق البحث

  

فوضى المصطلحات في مجالي اللغة والحاسوب؛      1             

وذلك يتمثّل في فقر المكتبات العربية في مجال : قصور البحث والمراجع العلمية     2

. لحديثةا الدراسات اللغوية العربية  
 .ندرة البحوث اللغوية العربية التي تطبق النظرية الحديثة للسانيات   3

 

أما في مجال اللسانيات الحاسوبية العربية، فأغلب الدراسات هي باللغة اإلنجليزية يغلب 

عليها الطابع الفني وتتعلق بالمعالجة اآللية للحروف وال تناقش بالتفصيل مواضيع متقدمة 

  .لعربيمثل الصرف ا
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اآللية  ةنحاول في هذا الجانب من البحث تقديم صورة شاملة عن تطور تقنيات المعالج

للغة العربية، وأحدث ما وصلت إليه، باإلضافة إلى التقنيات التي تطور حالياً والتي 

على التفاعل مع الحاسوب بلغتنا األم في كّل  سيكون لها بالغ األثر في تطوير قدرتنا

 . المجاالت

 4.III    مراحل تطور الترجمة إلى اللغة العربية حاسوبيا      

القدم و على عكس المتغيرات التي منذ لقد حافظت لغتنا العربية على ثبات منظوماتها 

رون طرأت على لغات أخرى، حيث صارت العربية لغة اإلسالم و الحضارة  عبر ق

عديدة و قام علماء لم تشهدهم لغات أخرى، مثل أبي األسود الدولي و الفراهيدي و 

سيبويه و ابن جني و السكاكي و الجرجاني بوضع األسس العلمية و الصياغات الرياضية 

و لم ينتبه العديد من العلماء العرب . و المنطقية للصرف و النّحو و الداللة و الصوتيات

الميزات المتقدمة التي تحتضنها  اللغة  العربية  حتى  ظهور علماء    ا إلىهذفي عصرنا 

هان العرب عظمة لغتهم التي بحث ذا القرن، فأعادوا  إلى أهذاللسانيات واللغويين  خالل 

  .فيها علماء عرب قبل قرون عديدة
  

 من قدر لك يحتّم على الجهات المعنية أن تساهم في إعطاء اللغة العربية ما تستحقه ذإن

و اهتمام يتناسب و إمكانياتها العلمية المتطورة لخلق التواصل ما بين اللسانيات العربية 

ا الجانب هذفي الماضي، و حاجة العرب إليها في الوقت الحاضر و المستقبل و لعّل 

ا المجال قد تساهم في التعريف بمجال اللسانيات هذمن البحث و البحوث األخرى في 

بلية العربية و مدى مواءمتها للمعالجة اآللية فضال عن تحفيز العلماء و الحاسوبية و قا

منظومات مادية و برمجية للتطبيقات التي تخدم  الباحثين على العمل على تصميم

  . الناطقين بالعربية و العالم اجمع
  

  ـاك كما سلف ذكره، لم يكن تطور اللغات الحية منها والمندثرة إالّ سماعا، وقلّما كان هن
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تخطيط لتطور اللغات إال في العصر الحديث؛ فاللغة العربية تحدث بها العرب وتناقلتـها 

.أجيالهم جيال بعد جيل فأضافوا لها وأهملوا منها  
 

الالحقة فقد كانت لم يكن هناك في تلك األزمنة وسائل لتسجيل الصوت ونقلها إلى األجيال 

لخزن اللغة ونقلها بدقّة إلى األجيال ) عدا الطريقة الشفوية(الكتابة هي الوسيلة الوحيدة 

ولكن عند بدء تدوين اللغة، بدأت بالثبات خاصة بعد . الالحقة التي لم تلتق باألجيال السالفة

نحو  بية منظهور اإلسالم ونزول القرآن الكريم وتدوينه، وبذلك ثبتت أسس اللغة العر

وصرف، وعلى هذا فإن اللغة العربية ُأخذت أوال نطقا ثم تلتها الكتابة الحقا،  فالكتابة  

كان  عليها  أن   تكون دقيقة  في  تمثيل  النطق فأضيف لها التنقيط في القرن الهجري 

 األول ثم تال ذلك التّشكيل، وبذلك أمكن ضبط النص المكتوب لكي ينطق من قبل األجيال

الالحقة وفق النطق نفسه الذي نطق به األولون وكان الفضل في ذلك إلى نمط الكتابة 

فالمحافظة على نمط الكتابة يوصل آخر األمة بأولها، وهذا ما التمسه الخطّاطون . العربية

العرب على مر العصور حيث أضافوا للخطّ العربي جماال وتفنّنوا في اإلبداع في ذلك 

ربية المختلفة ثم أضيفت بعض الرموز كرموز الوقف والتجويد فظهرت الخطوط الع

للقرآن الكريم ثم أضيفت رموز أخرى في العصر الحديث مقتبسة من اللغات األخرى  

  .وكل ذلك لم يغير من نمط الكتابة العربية ومواصفاتها األصلية
  

ل اللغات التي خالل نصف القرن األخير وبعد فترة وجيزة من انتشار الحواسيب تم إدخا

تستخدم الحروف الالتينية إلى الحاسوب أوال، ثم ظهرت فكرة إدخال اللغات األخرى بعد 

تركيب وبرمجة الحاسوب؛ وقد حشرت الحروف العربية وما  إجراء تطويرات متعددة في

ثم تطور ... يتكون منها من كلمات وجمل حشرا ضمن البرامج لكي تكتب كما تدخل

   ...ذلك
 

ا ينبغي معرفته هو أن الحاسوب قد ولد في حضارة اتّخذت اإلنجليزية لغة لها، لذلك لكن م

  . باللغة اإلنجليزية فإن البناء الداخلي للعتاد ولغات البرمجة وملحقات الحاسوب ارتبطت
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ 61 ــــــــــــــــــــــ



  

  

األخرى، فقد فرض األساس اإلنجليزي قيوداً تقنية  بما أن اإلنجليزية بسيطة بالنسبة للغات

إن التباين اللغوي بين العربية واإلنجليزية ليس .  على المعالجة اآللية للغات األخرى

  .بالقليل مما يجعل التقريب بين الحاسوب واللغة العربية عملية أصعب من غيرها
 

وب الشخصي، وعلى الرغم من أنّه مر عشرون عاماً تقريباً على ابتكار الحاسبالفعل، فقد 

كان حصيلة قرون من التطور المعرفي والتقني الذي شاركت فيه اإلنسانية جمعاء، إالّ أن 

مبتكريه في الواليات المتحدة األمريكية، لم يأخذوا باالعتبار أثناء تصميمه من ناحية 

لديهم رؤية العتاد والبرمجيات، سوى حاجات أسواقهم وثقافتهم ولغتهم، ولم يكن 

لكن ما إن حدث ذلك االنتشار، ودخل . إستراتيجية لتطوره وانتشاره على مستوى العالم

استخدام الحاسوب في كافة المجاالت، حتى برزت الحاجة لمواءمته مع اللغات األخرى، 

ومنها اللغة العربية، وظهرت تحديات إمكانية تنفيذ ذلك على أنظمة لم تصمم أصالً للغات 

ة، إالّ أن بنية الحاسوب الشخصي المفتوحة، وتطوره  السريع، سهل نسبياً إضافة مختلف

برمجيات وتقنيات ملحقة، خاصة بثقافات ولغات أخرى، والتي كانت اللغة العربية واحدة 

وشهدت أواسط الثمانينيات أوائل البرامج والتقنيات التي يمكن إضافتها إلى نظام . منها

آنذاك، بحيث أصبح قادراً على التعامل مع اللغة العربية، وتم  التشغيل دوس المنتشر

تعريب العديد من أنواع الطابعات، وعلى الرغم من أن هذا يبدو إنجازاً متواضعاً، عندما 

ننظر إليه حالياً، إالّ أنه كان مهماً جداً في ذلك الوقت، حيث عانى المستخدمون العرب 

 . ط المهمات، مثل مهمة معالجة النصوص العربيةمن صعوبة استخدام الحاسوب في أبس

ر تقنية المعلومات ولم يعد أحد منّا يقلق من جهة  مروقت طويل جداً نسبياً بمقاييس تطو

إمكانية التحرير والطباعة باللغة العربية، واستخدام واجهات برامج عربية،  بل  أصبح  

وصفحات ويب وبريد إلكتروني باللغة   بإمكاننا استخدام قواعد بيانات، وجداول ممتدة،

العربية، ومجموعة واسعة من البرامج التعليمية والقواميس والبرامج الدينية، وبرمجيات 

األعمال، لكن كّل تلك اإلمكانيات، على الرغم من أهميتها، ليست أكثر من تعريب  

  مباشرة باللغة العربية وال مباشر للبرامج اإلنجليزية، أو تطبيقاً لتقنيات عالمية غير متعلّقة
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إالّ أننا . تدخل في عمق هذه اللغة، أو توفّر األدوات الالّزمة لالستفادة الكـاملة من ثرائها

بدأنـا نشهد اعتباراً من منتصف عقد التسعينات، نتائج البحث والتطوير لتقنيات حاسوبية 

إلى معالجة اللغة العربية ذاتها، وتقدم حلوالً في مجاالت الترجمة اآللية، والتدقيق تهدف 

اإلمالئي والنحوي، والتعرف على الكالم وتحويله إلى نصوص، والتعرف الضوئي على 

النصوص، والتحليل الصرفي والبحث واسترجاع النصوص، وتوليد الخطوط العربية 

  .آلياً

لت في بداية الطريق، وال تستخدم على نطاق واسع، ألنّها ال توفّر لكن تلك التقنيات مازا

حلوالً عملية جد مناسبة لالستخدام على نطاق واسع في مجال األعمال، أو تستطيع تقديم 

وأهم ما يواجهه . ثقافة العالم للمستخدمين العرب، وتقدم اللغة والثقافة العربية إلى العالم

عوبات، طبيعة اللغة العربية الثرية والرفيعة المستوى، وقلّة مطوروا تلك التقنيات من ص

األبحاث األكاديمية التقنية المتعلّقة بها، ولذلك كان على الشركات المطورة لتقنيات اللغة 

العربية، إجراء أبحاث أكاديمية مكلّفة، في علوم اللّغويات والرياضيات والصرف، ال 

 . الكبيرة، ومراكز البحث العلمي والجامعات تستطيع تحمل تكلفتها إالّ الشركات

لم يقتصر االهتمام بتقنيات اللغة العربية على الشركات والجهات العربية فقط، بل أجرت 

العديد من الجامعات  و الجهات غير العربية المهتمة، أبحاثاً مميزة و رائدة  تتعلّق بهذه 

عربية تعمل في الواليات المتحدة  اللغة، و تمت بعض تلك األبحاث أيضاً، من قبل جهات

 . األمريكية وأوربا

فبعد فترة وجيزة من دخول الحاسوب إلى الحياة العملية في مختلف القطاعات وجد أنّه 

. بلغات ال تستعمل الحروف الالتينية Line Printersباإلمكان استخدام الطابعات السطرية 

نهاية الستينات  ة وكان ذلك فيمن حروف طباعية عربي Beltsوعند ذلك صنعت أحزمة 

وقد احتوت تلك األحزمة على طواقم من حروف عربية أغلبها ذات  . من هذا القرن

  عند استـخدام الحرف األول في أول  الكـلمة أو  وسطـها(شكل واحد للحرف الواحد 
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المتوفّرة على تلك األحزمة و ضرورة احتـوائها  األماكن نظرا لقلّة عدد) أو آخرها

وقد كانت قراءة . بجانب األحرف العربية) الكبيرة والصغيرة(على األحـرف اإلنجليزية 

وقد استوجبت تلك المحاولة اصطالح مواقع رموز . ما يطبع من تلك الطابعات صعبة

أي الشفرة القياسية  ASCII Codeاألحرف ضمن جداول الرموز الحاسوبية المعروفة بـ 

والتي وضعت أصال للغة ) 1996تعريف معجم الكيالني،  (األمريكية لتبادل المعلومات 

اإلنجليزية من معهد التقييس في الواليات المتحدة األمريكية، كما استوجب وضع رموز 

الحروف العربية منفصلة عن بعضها تفصل بينها فواصل صغيرة قد تكون مرئية للقارئ 

   .قد تكون غير مرئية بحيث تظهر وكأنّها كتابة متصلةو
  

لقد اتّخذت الشركات المصنّعة لتلك الطابعات لنفسها قرارات حددت بموجبها عدد ونوع 

ولكنّها بدافع تسويق منتجاتها، ولكونها . الحروف التي تحتويها الطابعات التي تصنّعها

بالمستخدمين العرب  باالتّصال  شركات غربية ال خبرة لها باللغة العربية،  بدأت

اللتماس رأيها في ) وخاصة الجامعات ومراكز الحواسيب الكبيرة في العالم العربي(

تحسين  شكل  الحروف  المطبعية و عددها و أسلوب توزيعها بين األحرف الالتينية 

   .وبدأت تجري تحسينات عليها
  

كات بإنتاج شاشات للمستخدمين بعد انتشار استخدام الشاشات المرئية، قامت تلك الشر

وقد حدثت نقلة . العرب تظهر الحروف العربية بشكل مجموعة من النقاط المضيئة

نوعية مهمة في منتصف السبعينات حينما قامت إحدى الشركات بإنتاج شاشة عربية 

بإمكانها إظهار الحرف العربي المتكون من مصفوفة مضيئة بحيث يختلف شكله حسب 

ثم انتقلت الفكرة نفسها بعد ذلك إلى الطابعات عند . من الكلمة العربية ذاتياموقع الحرف 

و هي طابعات تطبع الحروف بواسطة   Dot Matrix Printersانتشار الطابعات النقطية  

  .) 1996تعريف معجم الكيالني،  ( مسامير دقيقة
  

  داً  أوال فكـان شكلدبابيس الطـابعـات محدو عدد النقاط المضيئة للشاشـة أو لقد كان
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إالّ أنه بعد زيادة دقّة الشاشات والطابعات أصبح باإلمكان طباعة أشكال  ،رديئا  الحروف

جميلة من الحروف العربية بمختلف مواقعها إضافة إلى تغيير عرض الحرف وإضافة 

العملية أن أضيف إلى الحواسيب ذكاء محدود لكي يتم وكان في خالل هذه . التشكيل

األولية والوسيطة واآلخيرة : من بين األشكال األربعة(وفقه تحديد شكل الحرف 

  .ذاتيا حسب موقعها من الكلمة) والمنفصلة
  

لقد اشتد، خالل هذه الفترة، الضغط على الجهات العربية المسؤولة عن المقاييس العربية 

   .حول الحواسيب قشات والمداوالت في الندوات والمؤتمرات العربيةوكثرت المنا
 

ساهمت عدة منظمات و مؤسسات عربية ودولية في بلورة  و اختيار  مواصفة قياسية 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم :  ومن تلك المنظّمات. عربية مناسبة للحاسوب

عربية للمواصفات والمقاييس، والمنظمة ومعهد اللسانيات في المغرب، والمنظمة ال

السعودية للمواصفات والمقاييس، والمركز القومي للحاسبات اإللكترونية في العراق 

واالتحاد العربي لالتّصاالت، ومعهد الكويت لألبحاث وشركة أليس بكندا، ومكتب ما بين 

   .الحكومات للمعلوماتية، واالتحاد األوربي لمصنّعي الحاسوب
 

شكّلت المنظّمة العربية للمواصفات والمقاييس التي كانت تابعة للجامعة  1981 في عام

العربية ومقرها في عمان، لجنة لتحديد مواصفة قياسية عربية للحروف العربية في حقل 

  .المعلومات
  

 .أما األرقام العربية فقد احتلّت مواقع األرقام اإلنجليزية نفسها
   

لية بين العربية واإلنجليزية، نرى أنّه بما أن الحاسوب تطور في فيما يخص الدراسة التقاب

ظّل اللغة اإلنجليزية فإنّه من الحكمة دراسة وتحليل االختالف والتّشابه بين العربيـة 

  . واإلنجليزية لتعريب المعالجة اآللية وذلك على جميع مستويات النظام اللغوي
 

  طبيقات في حقل اللسانيات تعتمد على التحليلإن معظم الت: ثنائية التركيب والتحليل
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.  ومن ذلك الصرف، فاشتقاق الجذور هو تحليل أما تكوين الكلمات فهو تركيب. والتركيب

وفي بعض األحيان يتداخل  التحليل  و التركيب لدرجة  أنّنا نجد بعض النظم تعتمد على 

  .ساليب التحليل بالتركيب والتركيب بالتحليلأ
  

وفي منتصف التسعينيات، بدأت النتائج والحلول تظهر في مجاالت مختلفة مثل الترجمة 

اآللية والتدقيق اإلمالئي والنحوي والتحليل الصرفي والفهرسة وغيرها و التي سنلخّصها 

   :فيما يلي مع ذكر اكبر الشركات المطورة لها
  

1.4.III     التدقيق اإلمالئي والنحوي والتشكيل اآللي 

إن الوصول إلى تطوير هاتين اآلدتين الضروريتين لجميع المستخدمين العرب، ليس 

بسيطاً فهو يحتاج إلى أبحاث شاملة في اللغة العربية، تبدأ ببناء مكانز ضخمة من 

وبة األمر أن المفردات، وتنتهي عند تعقيدات بناء نماذج رياضية لغوية، وما يزيد صع

اللغة العربية غنية جداً بالمفردات والقواعد، فبينما يبلغ عدد مفردات اللغة اإلنجليزية 

ماليين  7ألف كلمة، يصل هذا الرقم في اللغة العربية إلى أكثر من  300مثالً، حوالي 

 . كلمة

صخر و Infoarabآي بي إم ، وإنفوآراب : أهم الشركات التي تعمل في هذا المجال هي

وربما تكون شركة إنفوآراب من أوائل من طرح مدققاً إمالئياً عام . COLTECوكولتك 

، لكنّهما لم يلقيا "سيبويه"،  باسم 1993،  ومدققاً  نحوياً عام "أبجد هوز"،  باسم 1990

رواجاً كبيراً، بسبب عدم إمكانية االستفادة منهما عملياً ويبدو أن الشركة توقّفت  عن  

واتجهت إلى بيع تقنياتـها    هذين  المنتوجين وطرحهما بشكل  منفصلتطوير  

اللغويـة التي تشمل التشكيل اآللي، والتّحليل الصرفي والجملي، على شكل طقم تطوير 

 بمعنى ـ واصل البرنامج التطبيقي ـ، Application Program Interfaceأي  API ووظائـف

   Caere و،  وكوريل درو، و زين  تكنولجيز   إلى  شركات  أخرى  مثل  ديوان  ونوفيل
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Corporation   الشـركة ت بدورها تلك التقنيات إلى منتـجاتها، لكنّنا الحظنا أنوالتي ضم

ر تخلّت في مشاريعها الحالية والمستقبلية عن تطوير تلك التقنيات، واتّجهت إلى تطوي

 . قواميس إلكترونية

يأتي المدققان اإلمالئي والنحوي األكثر استخداماً حالياً، مع برنامج مايكروسوفت وورد 

لكنّه  ؛1992منه عام  6.0إلصدار ا وكان المدقق اإلمالئي قد طرح أول مرة مع وورد في

ي يقع كالعادة، ليس من إنتاج شركة مايكروسوفت ذاتها، بل اشترته من شركة كولتك، الت

مقرها الرئيسي في القاهرة، وهي أيضاً الشركة التي طورت المدقق النحوي 

؛ ويعمل في شركة كولتك 2000لمايكروسوفت وورد، الذي طرح أول مرة مع اإلصدار 

مطوراً، في مجال اللغويات واللغويات الحاسوبية، وهندسة البرمجيات  21حالياً، 

مل مختلف جوانب اللغة العربية على أبحاث بدأت والتطوير، وترتكز تقنياتها التي تش

، وأنتجت نظرية لغوية خاصة بها، تختلف تماماً عن النظريات التي 1980مبكّراً عام 

استخدمت في بعض التطبيقات العربية، والتي استعارت  حلوالً  من  النظريات الخاصة 

الجة النحو والصرف باللغات الالتينية، أو التي اعتمدت على األسلوب التقليدي لمع

العربي، وعلى الرغم من أن تلك األساليب يمكن أن تنجح في حّل جانب من جوانب 

 . معالجة اللغة العربية، لكنها تفشل في بناء نظام معالجة كامل لها

وكان أكبر   identification Wordطورت شركة كولتك تقنيات للتعرف على الكلمات 

موذج لغوي يعتمد على إحصائيات مستخلصة من تحليل نجاحات شركة كولتك، هو بناء ن

المكنز، وهو ما يتطلب التغلب على مشكلة الوصول إلى أسلوب التحليل المناسب لمكنز 

ضخم جداً، وعلى الرغم من أنها مشكلة عامة في علم اللغويات الحاسوبية، إال أنها تصبح 

قد بنيت معظم أبحاث الشـركة  أكبر وأكثر تعقيداً عند تطبيقها على اللغة العربية و ل

على إعادة صياغة قواعد النحو والصرف بطريقة تناسب  المعالجة الحاسوبية، باإلضافة 

  اإلى استخدام أساليب علم االحتماالت وتقنيات  الذكـاء االصطناعي، كما طبق مطـورو
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، على مكنز الشركة الضخم الستخالص Hidden Markov Models HMMالشركة نموذج 

خصائص اللغة العربية الالزمة للتطبيقات المختلفة، باإلضافة إلى استخدام تقنيات الذاكرة 

، في Neural Networks، والشبكات العصبية Associative Memoryالمرافقة أو االرتباطية 

نما استخدمت تقنيات الذكاء االصطناعي لتمثيل المرحلة المتوسطة من نظام المعالجة، بي

المعرفة المستخلصة من التحليل الكمي، وتحسين األداء و كانت أهم المشكالت التي 

واجهت شركة كولتك  خالل  تطوير نظامها  لمعالجة اللغة العربية، المستوى العالي من 

ة باإلضافة إلى اكتشاف االلتباس الذي يوجد في مستويات متعددة من بنية اللغة العربي

طريقة للجمع بين قواعد اللغة العربية الصرفية والنحوية مع نظرية مناسبة لمعالجة اللغة 

الطبيعية، وكان الوصول إلى ذلك الهدف، اإلسهام الرئيسي لشركة كولتك في مجال 

 .معالجة اللغات الطبيعية

توفير معظم تقنياتها في مجال تتابع شركة كولتك حالياً، تطوير تقنياتها، ولديها خطط ل 

إنترنت، وتقول أنّها ستطرح مدققاً ومصححاً نحوياً متطوراً، باإلضافة إلى معجم متكامل 

 . للمترادفات العربية

، وهي الشركة العربية الوحيدة SAKHRصخر  العامل اآلخر القوي في هذا المجال شركة

 .ت، الموجهة لمعالجة اللغة العربيةالتي لديها حالياً، أكبر طيف من التقنيات والمنتجا

بدأت شركة صخر أبحاثها منذ سنين عديدة ، وبحوزتها مدققاً إمالئياً ونحوياً ومشكّالً  

يمكن أن يدمج في برنامج مايكروسوفت وورد " المصحح اآللي الثنائي اللغة"آلياً، تسميه 

قاتها على مجموعة أو يستخدم مع بعض البرامج األخرى، وترتكز شركة صخر في تطبي

من التقنيات األساسية التي طورتها في مجال المعالجة اآللية للغة العربية، باإلضافة إلى 

، وتشمل تقنياتها األساسيـة فـي المعـالجة "قاعدة بيانات المعلومات اللغوية"ما تسميه 

 Morphological  Multi-Mode  اآللية للغة العـربية، معـالجاً   صرفياً  متعدد   األوجه

Processor  ومحلالً نحوياً متعدد  األوجهMulti-mode Syntactic Processor   ًومشكالً  آليا ، 
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   Automatic Diacritizerقاعدة بيانات : "، بينما تتضمن قاعدة بيانات المعلومات اللغوية

 ". ذخيرة اللغويات العربية"و" قاعدة بيانات النحو العربي"و ،"المعاجم العربية

يعمل المصحح اآللي الثنائي اللغة على اكتشاف األخطاء الهجائية التي تقع عند الكتابة 

بالعربية، ويقترح مجوعة من البدائل الصحيحة، ثم يبدأ بمحاولة اكتشاف األخطاء 

من األخطاء النحوية % 80حوالي  النحوية، وتقول شركة صخر أنه يستطيع اكتشاف

. التي طورتها شركة صخر وهو يعتمد على معظم التقنيات وقواعد البيانات. العربية

وبينما يعمل المعالج الصرفي على تحليل الكلمة إلى عناصرها األولية، فيفصل بين جذور 

د الجمل إلى الكلمات وسوابقها ولواحقها وسائر صورها الصرفية، فإن المحلّل النحوي يعي

عناصرها األولى من اسم وفعل ومفعول وصفة وظرف وحرف جر، وتكمن قوته في 

قدرته على حّل مختلف أنواع الغموض داخل النصوص العربية التي تحتاج إلى الضبط 

وتتألف قاعدة بيانات النّحو العربي من مجموعة قواعد لنحو اللغة العربية . والتشكيل

اً، بحيث تكون نموذجاً لغوياً مناسباً، وهي تتضمن أكثر من طورتها شركة صخر حاسوبي

وتضم قاعدة المعاجم العربية كافة البيانات . قاعدة نحوية، مع تحديد أوجه تطبيقها 12600

النحوية والصرفية والداللية والموضوعية المتعلّقة بمفردات اللغة العربية الحديثة 

في للغة العربية القديمة، وهي تحتوي على أكثر باإلضافة إلى بيانات حول التركيب الصر

 .مصطلح تعبيري مختلف 40000من 

مليون كلمة، تشمل  160يضم مكنز صخر العربي نصوصاً تحوي على أكثر من 

 .مجموعة متنوعة من الموضوعات والسياقات، مع تحليل وتشفير كل نص صرفياً

قات واقعيـة، مما يعينـهم على يمد هذا المكنز المطورين بالكلمات، مدمجة في سيا

فهـم معاني الكلمات بصورة أدقّ، ويمكّنهم من التعرف على طبقات الكلمات الملحقة بكل 

فعـل من حيث كونها فاعالً أو مفعوالً أو ظرفاً فضالً عن إضافة المحددات الداللية 

Semantic Constraints الخاصة بها . 
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يتضمن مصحح صخر، أيضاً، إمكانية التشكيل الكامل أو الجزئي للنصوص العربية وهو 

يوفّر بذلك تطبيقاً مباشراً لمشروع بحث المشكل اآللي الذي بدأته صخر منذ أكثر من 

  .عشر سنوات

دأ من المستوى تعتمد تقنية التشكيل اآللي على عدة مستويات لتحليل ومعالجة اللغة، تب 

الصرفي للكلمات، وتمر باإلعراب، وتنتهي بالتحليل الداللي للجمل حيث تعتمد على 

 مة في الذكاء االصطناعي، وتستخدم معاجم لغوية ضخمة وتقول صخر أنأنظمة متقد

  %. 98دقّة هذا المشكل اآللي تصل إلى حوالي 

لتقنيات عربية من هذه الفئة  على صعيد آخر، ربما يبدو ظهور اسم آي بي إم كمطور

مفاجئاً للبعض، فشركة آي بي إم مشهورة في مجاالت أخرى، غير تطوير تقنيات التدقيق 

اللغوي والنحوي للغة العربية، لكن الواقع أن لدى شركة آي بي إم أبحاثاً في هذا المجال 

جين مندثرين، هما منذ الثمانينيات، وكان لها نتائج عملية ظهرت في التسعينات، في برنام

األديب وآي بي ووركس، لكن تقنيات آي بي إم في التدقيق اإلمالئي مازالت حية، ويوجد 

أحدث إصدار من مدقّقها اإلمالئي في اإلصدار الخامس من لوتس التي تدعم اللغة 

  . العربية

% 97يعتمد هذا المدقق اإلمالئي على معجم يتضمن، كما تقول شركة آي بي إم، حوالي 

من الكلمات العربية المعاصرة، وعلى محلل صرفي عربي قادر على تحليل الكلمة 

المعنية، وهو نتيجة األبحاث في مجال معالجة اللغات الطبيعية، المطبقة على اللغة 

  .العربية، والتي بدأت في الثمانينيات، في مركز أبحاث آي بي إم، في مصر

 Morpheme Unificationعربية على خوارزمية تعتمد تقنية آي بي إم في معالجة اللغة ال

وشارك في تطويرها منذ الثمانينيات، حوالي عشرة أشخاص باإلضافة إلى العديد من 

  حالياً، في خدمـات البـرامج  المتـعددة  اللـغات، اللغويين  المشاركين، وهي مدمجة 
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 Natural Llanguageوالتي توفّر وظائف لمعالجة اللغات الطبيعية   ي بي إمالخاصة بآ
Processing Servicesعبر الواجهة البرمجية للتطبيقات ، API ،لكثير من المنصات الشائعة ،

وهي مستخدمة في جميع . ، وغيرهاOS400، وأنظمة يونيكس المتنوعة، وWin32مثل 

ظائف معالجة اللغات الطبيعية، وتتضمن إمكانية تطبيقات آي بي إم التي تحتاج إلى و

التعامل مع القواميس، ووظائف معالجة النصوص، المصممة بشكل وحدات بنائية، 

  . لتخفيض حجم الشفرة والبيانات ما أمكن، وزيادة األداء، وكفاءة استخدام الذاكرة

مستوى الكلمة  تعمل شركة آي بي إم حالياً على تطوير تقنيات التدقيق اإلعرابي على

  . واألحرف المتصلة بها، أو أشباه الجمل، وتطور أيضاً تقنيات التشكيل اآللي

2.4.III التحليل الصرفي والبحث والفهرسة   

تقع تقنيات التحليل الصرفي موقع القلب من معظم التقنيات العربية األخرى، التي تستفيد 

تقنيات وإمكانيات البحث والفهرسة، إذ منها بشكل أو بآخر، لكنّها أساسية جداً بالنسبة ل

وتشمل تقنيات التحليل الصرفي إعادة الكلمة المشتقّة . يمكن اعتبارها تطبيقاً مباشراً لها

  إلى جذرها، أو اشتقاق جميع الكلمات الممكنة من جذر معين 

من الطبيعي أن تكون الشركات التي توفّر تقنيات التدقيق اإلمالئي والنحوي، مثل صخر 

كولتك و آي بي إم هي الشركات ذاتها التي طورت محلّالت صرفية، قادرة على إعادة و

الكلمات إلى جذورها، لكن المفاجئ هنا، أن يكون لدى شركة زيروكس المشهورة في 

مجال إنتاج اآلالت الناسخة والطابعات أبحاثاً متطورة للتحليل الصرفي، من خالل 

ون باللغة العربية مركزها لألبحاث في أوربا وأن يجرصون غير عرب مهتميهـا متخص

،   إالّ  أنّها متخصصة  L&Hوتهتم  شركة عالمية  أخرى  باللغة  العربية، وهي  شركة 

أصـالً بتقنيات معالجة اللغات الطبيعية، وتطور بعض الشركات األخرى محلّالت 

  خرى خاصـة بها مثـلصرفية بسيطة، تستخدمها داخلياً في تطوير منتجات وتقنـيات أ
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  . Arabic Textwareو شركة نولدج فيو، 

ذكرنا أن منتجات شركة صخر، تعتمد على مجموعة من التقنيات األساسية التي طورتها 

متعدد األوجه في مجال المعالجة اآللية للغة العربية، ومنها ما تسميه المعالج الصرفي 

Multi-mode Morphological Processor الذي يحلّل الكلمة إلى عناصرها األولية ويفصل ،

بين جذور الكلمات وسوابقها ولواحقها، ويجردها من صورها الصرفية، وهو أساس 

للعديد من المنتجات والتطبيقات والحلول التي تتطلب معالجة ذكية للغة العربية كمحرك 

و قد خضعت للعديد من االختبارات المتنوعة، . نترنت واإلنترانت اإلدريسيالبحث في اإل

عهدها بتطبيقات  في المنتجات اإلسالمية التي أطلقتها صخر في أول ألعوام عديدة خاصة

وهو على . هذا المحلّل، مثل برامج القرآن الكريم، والحديث الشريف وبرنامج اإلدريسي

، فإنّه يستطيع Stemالذي يقف عند حدود ساق الكلمة  خالف المحلل الصرفي اإلنجليزي

استخالص الجذر، ويتعرف على الصورة الصرفية للكلمة، فهو مثالً، يفيد في أنّه يمكن 

يمكن للمحلّل ". إفعال"، ألنّه على وزن "وجد"، من الفعل الثالثي "إيجاد"اشتقاق المصدر 

لكلمة، كأن يولّد الكلمات آت ومؤتي الصرفي أيضاً أن يولّد كافة المشتقات الصحيحة ل

وهو يفيد في استخالص الكلمات . ويأتون ومؤات وإتيان ويأتي ويأتون من الفعل أتى

المحورية من النصوص عند البحث فيها، ألنّه يتعرف على لواصق الكلمة، فيكفي البحث 

  .، مثالً، لتأتي جميع مشتقّاتها وصورها وأشكالها ضمن نتائج البحث"أكل"عن 

من نتائج أبحاث المعالجة اآللية للغة العربية، لدى شركة صخر أيضاً، المفهرس اآللي 

ات ـالثنائي اللغة، الذي يفحص محتوى المستند العربي أو اإلنجليزي، للتعرف على الكلم

والعبارات المحورية فيه، ثم يمكّن المستخدم من إنشـاء فهرسه بطـريقة سـهلة، ورابط 

اللغة، الذي يمكن استخدامه ألتمتة عملية  إنشاء الروابط  المتشعبة  بين النصوص الثنائي 

والملخّص اآللي ثنائي اللغة، الذي يمكّن  HTMLالكلمات المفتاح والمواضيع في صفحات 

  المستخدم من اختصار مقاال أو مستندا ليصبح جمال وفقرات أساسية باالعتماد على قواعد
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إحصائية ولغوية، والمصنّف اآللي ثنائي اللغة، الذي يحلّل المستندات فهو يأخذ المستند 

  . ويحلّله ثم يتنبأ بالموضوع الرئيسي الذي سيندرج تحته

  .يعترف الجميع بريادية شركة صخر في هذا المجال

ّة في  غير أنهذا المجال، وهي كما ذكرنا تنطلق من شركة كولتك لديها أيضاً تقنيات مهم

نظرة استراتيجيه شاملة لنظام معالجة اللغة العربية، ولديها نظرية وحلول لغوية جاءت 

نتيجة أبحاث أكاديمية خاصة باللغة العربية، مما جعلها قادرة على تغطية مجاالت واسعة 

ر، في أكثر من فئة من تقنيات اللغة العربية، بحيث يتكرر اسمها إلى جانب شركة صخ

  .من فئات تقنيات اللغة العربية

يشمل طقم التقنيات التي طورتها كولتك معالجاً صرفياً، ومزيالً لاللتباس للكلمات 

والجمل، وقواميس متعددة اللغات، ومفهرساً للنصوص العربية، ومحرك بحث للغة 

  .العربية، ونظاماً السترجاع النصوص

، بينما طرحت الشركة 1993ظام استرجاع النصوص عام ظهر اإلصدار األول من ن 

اإلصدار الثاني من  1996، نظام إزالة التباس الكلمات، وطرحت منتصف عام 1995عام 

اإلصدار األول من القاموس  1998نظام استرجاع النصوص الذكي، ثم طرحت نهاية عام 

ظهور إصدارات جديدة  اكتمال مكنز كولتك  مما قاد إلى 1999ثنائي اللغة، وشهد عام 

 Wordمن تقنياتها المتوفرة، منها إصدار متقدم من نظام التعرف على الكلمات 

identification1999، الذي اكتمل في نهاية سبتمبر عام .  

   3.4.IIIالتعرف على الكالم    
   

له تعني تقنية التعرف على الكالم ، إمكانية تعرف الحاسوب على الكالم المنطوق وتحوي

  إلى نص، بينما تعني تقنية تحويل  النص  إلى  كالم  إمكـانية  توليد  لفظ الكلمـات من 
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  .النصوص المكتوبة
  

إذ  تنفرد بأنّها  ABMتسعى عدة شركات أن تنافس في هذا المجال ولكن أبرز شركة هي 

التعرف على الكالم باللغة العربية، على شكل نظام إمالء ومازالت أول من وفّر إمكانية 

، تقنية التعرف على الكالم 1986الشركة تطور، عبر مركز األبحاث في القاهرة منذ 

  .العربي الخاصة بها
  

 ABM Arabicطرحت أحدث إصدار من نظام اإلمالء باسم جديد وهو  1998في عام  

ViaVoice Goldف على الكالم العربي المستمر بدون ، الذي استطاع ألة التعرل مرو

أنّها ستطرح إصدارا جديدا منه، سيتضمن الشركة تقول . التوقف المفتعل بين الكلمات

  .محوالَ للنص العربي إلى كالم منطوق
  

إن أهم المشكالت التي واجهت تطوير تقنية التعرف على الكالم، تتعلق بطبيعة الكالم 

وجود عالمات تحدد بدء وانتهاء الكلمة، وتغير صوت المتكلّم حسب  البشري، كعدم

  .نفسيته، باإلضافة إلى الضوضاء المحيطة
  

صخر تنبهت في مرحلة مبكرة إلى االختالفات اللغوية األساسية بين غير ان شركة 

 .اللغتين العربية واإلنجليزية على مستوى الحرف والكلمة والجملة والنص المتواصل
كتابة النصوص العربية بدون  هيح االختالفات بين اللغة العربية واللغات األخرى وأوض

 ويتم تمثيل الحروف المتحركة في العربية بعالمات التشكيل. حروف متحركة في الغالب

  نطقها  يوضح معنى كل كلمة وكيفية  التشكيل. أو تحت الحرف  فوق  وضعها  التي يتم

 .عالمات التشكيل في الكتابات العربية الحديثةومع ذلك، فلم تعد تستخدم 
  

، نجد أنها ستنطق جميعها "same"و "sum"و "some" عند نطق الكلمات اإلنجليزية ،فمثالً

وعلى القارئ  ،"sm" عند استخدام الحروف العربية بدون تشكيل ستنطق. بنفس الطريقة

 .أن يتعرف على معنى الكلمة اعتماداً على سياق الكالم
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هذا ال يمثل مشكلة بالنسبة لقارئ اللغة العربية العادي، ولكن يمثل مهمة غاية في 

 .بوالصعوبة بالنسبة للحاس
 

بالرغم من التعقيدات الموجودة بعلم اللغويات العربية على كافة المستويات ومع إصرار 

لة، أخذت على عاتقها مهمة إنشاء مشروع أبحاث متعدد صخر على مواجهة هذه المشك

وقد . األطوار على نطاق واسع يهدف إلى المعالجة التلقائية للنصوص العربية المكتوبة

نتج عن ذلك تطوير تقنياتها األساسية ومجموعة من المنتجات التي تستخدم خوارزميات 

   .بوية يفهمها الحاساللغويات الحاسوبية لتحويل بناء اللغة إلى أنظمة ثنائ
  
 

  4.4.III   التعرف على الحروف  
   

  

تعمل العديد من الشركات على تطوير تقنيات التعرف على الحروف العربية ضوئيا  

  .ربما ألنّها ال تحتاج إلى أبحاث لغوية معمقة
  

وص قابـلة ـالهدف من هذه التقنية تحويل النصوص المخزنة على شكل صور إلى نص

  . و أهم الشركات التي تعمل في هذا الجانب صخر، ودلتا، واألقصى للمعالجة
 

الحروف العربية المطبوعة الذي يملك  علىطورت صخر برنامج التعرف الضوئي 

القدرة على التعرف على عالمات التشكيل العربية وبدأت شركة دلتا بتطوير برنامج في 

 علىاألبرز في مجال التعرف  ية  فهيأما شركة األقصى  الكويت. 1998هذا المجال عام 

الخطّ اليدوي إذ طورت برنامج القلم العربي الذي يعتمد على هذه  التقنية ، يحول 

الكلمات المكتوبة بالقلم الضوئي على شاشة  الحاسوب  إلى نص  قابل  للمعالجة بواسطة 

 .     معالجات النصوص
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5.4.III     الترجمة اآللية  
  

 و  Coltec، و  ATA، و L & Hو، أهم الشركات التي تعمل في مجال الترجمة اآللية صخر
ArabicTextware.  

  

توفّر صخر مجموعة من منتجات الترجمة التي تعمل على تقنيتها، مثل مترجم صخر  

تصفّح اإلنترنت لترجمة كلمات  اآللي، ومترجم المواقع التي يمكن استخدامها خالل

-On  أما أحدث تلك المنتجات وأكثرها إثارة، فهو مزود الترجمة على االنترنت. معينة

line Translation الذي يسمح بترجمة المواقع اإلنجليزية إلى اللغة العربية مباشرةً ويظهر ،

  .الصفحات مترجمة في المتصفّح بمجرد إدخال عنوان الموقع
  

للترجمة من    TranSphere، بتطوير برنامج 1990، عام  L & H Appteckشركة بدأت 

، بتطويره ليتمكّن من الترجمة من العربية 1996اإلنجليزية إلى العربية، ثم باشرت عام 

  .إلى اإلنجليزية

للبرامج، برنامج المترجم العربي للتّرجمة من اإلنجليزية إلى  ATAهذا و أطلقت شركة 

من  يلذي يتمثل في البرنامج االلي الوافي الذي تم استغالله في الجانب التطبيقالعربية و ا

  . المذكرة

عن بقية الشركات المنافسة في طرح أنظمتها الخاصة بالترجمة  Coltecتتأخر شركة 

  .اآللية، لكنّها ستطرح مترجما متعدد اللغات، ونظام ترجمة آلي
  

إلى نوع آخر من الترجمة، بين حروف اللغة  أخيراَ، البد من اإلشارة تحت هذه الفئة

المكتوبة للمبصرين، وحروف اللغة المكتوبة للمكفوفين بطريقة برايل إذ اهتمت بهذا 

، الذي  "مترجم برايل للعرب " ، فأنتجت برنامجاَ أسمته ArabicTextwareاألمر شركة 

تصبح عملية إعداد  يهدف إلى ترجمة النصوص العربية  إلى لغة  برايل  للمكفوفين، كي

  النصوص للمكـفوفين، أسهل و أسرع؛ إن إحدى المشكالت التـي واجهت مطوري  هذا 
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  . البرنامج ، عدم وجود مواصفات قياسية عربية لكتابة الحروف بطريقة برايل

6.4.III اسوبيا مع مقابلتها باللغة االنجليزيةعرض حالة لمعالجة اللغة العربية ح  

نطقية و كتابية، و يمثّل النظام الصوتي اللغة المنطوقة و يمكن : تنقل اللغة بواسطة قناتين

و هو نظام غير لغوي، محّل النظام الصوتي في  Graphologyأن يحّل النظام الكتابي 

  ، فالترجمة  هي)نطقية و كتابية(و لما كانت اللغة  تنقل بقناتين  . عملية اإليصال الكتابي

ا قررنا أن تكون الترجمة اآللية ترجمة تحريرية، يحّل ذو إ. األخرى تنقل بالقانتين نفسهما

لك نرى أن البرنامج اللغوي المقترح للترجمة لذالنظام الكتابي محّل النظام الصوتي، 

مع بعضها في اللغة ه المكونات األربعة متصلة و متداخلة هذاآللية التحريرية يجمع 

المترجم منها و في اللغة المترجم إليها و متصلة و متداخلة بين مكونات اللغتين، كما 

      :يوضح الجدول اآلتي

  البرنامج اللغوي المقترح للترجمة اآللية

 اللغة المترجم منها                           اللغة المترجم إليها        

  
  
  

  
  
  
 

  

  
  

  
  

  
  
  
 

  
  
  
  
  

  
  

، مجلّة دراسات الترجمة، العدد "و الترجمة اآللية علم اللغة"،  (1999)  ماجد النجار.  د:)2(الجدول 

  .20األول، بغداد، ص 
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النظام 

 المعجمي

النظام 

 المعجمي

قواعد تركيب 

 الجملة

قواعد تركيب 

 الجملة

 النظم الكتابي النظم الكتابي

 المعنى المعنى



   III.7.4     شروط البرنامج اللغوي   
 

لكي يكون البرنامج اللغوي للترجمة اآللية برنامجا واقعيا البد أن يكون قابال للتطبيق في  

ب، بحسب قدرته االستيعابية و حسب برنامج حاسوبي معين بحيث يستطيع الحاسو

و  )3(و و يحوسبه  )2(ا البرنامج اللغوي هذيستوعب  )1(تقى أن نالبرنامج الحاسوبي الم

 8(يستخرج النتائج المطلوبة، و لما كانت القدرة الحاسوبية تختلف من حاسوب إلى آخر

  :كن حصر مشكلة الترجمة اآللية في ثالثة محاور هي، فإنّه يم)بايت 35بايت،  16بايت، 
  

  .توفّر برنامج لغوي قابل للتطبيق في الحاسوب .1

 .توفّر برنامج حاسوبي يحول البرنامج اللغوي إلى لغة حاسوبية    .2

الحاسـوبي و   -توفّر قدرة حاسوبية واسعة تستوعب البرنـامج اللغـوي    .3

  .تحوسبه و تستخرج النتائج المتوخاة
 

  :لبرنامج اللغوي المقترح للترجمة اآللية بالمعايير األربعة اآلتيةيتحدد ا
  

 .أن يكون البرنامج بسيط التركيب و رياضيا .1

 .ات قواعد تركيبية عامةذأن يكون شموليا و  .2

  .و أن يكون اقتصاديا خاليا من التفاصيل غير الضرورية .3

 .و أن يكون قابال للتّحويل إلى برنامج حاسوبي .4

  
 

 

8.4.III    إستراتيجيات الترجمة اآللية 
  

  اإلستراتيجية  واإلستراتيجية المعجمية اقترحت عدة استراتيجيات للترجمة اآللية أبرزها 

  .المعجمية - النحوية
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1.8.4.III  اإلستراتيجية المعجمية 
  

لمة بكلمة دون مراعاة اختالف تراكيب الجمل بين ه اإلستراتيجية مبنية على الترجمة كهذ

 .اللغة المترجم منها و اللغة المترجم إليها
 

ه اإلستراتيجية، يتابع الحاسوب كلمات النص األصلي و يترجمها، بوساطة معجم هذفي 

مخزون في الحاسوب بحسب ترتيبها في النص المترجم منه، على سبيل المثال، يكون 

  إلى اللغة العربـية الجمـلة الركيكة اآلتية) 1(جمة الجملة اإلنكليزية الناتج الحاسوبي لتر
 

1-Two intelligent physicians, who were present in The hospital saved my son's / life     

  

                            .اثنان دكي أطباء الذي كان حاضر في المشفى أنقذ ي ابن لـ حياة
                                                                   

  كي اثنانذفي حاضر كان الذي أطباء 
  

  :بينما تكون الترجمة العربية السليمة التركيب على النحو اآلتي
 

  .ا حياة ابنينقذطبيبان ذكيان كانا حاضرين في المستشفى أ
  

  .الركيكة قد يفهم معناها بالرغم أن الترجمة اآللية تبدو ركيكة،  فقارئ الجملة
  

  :ن٭ ثمانية عيوب في استراتيجية الترجمة  المعجمية  هيسكيدرج را
  

بين األشكال الصرفية في أيـة  ) one-     to   -     one(ال يوجد تراسل أحادي  .1

 .اللغتين
  .استنساخ األبنية النحوية من لغة إلى أخرى ال يمكن .2

ختلفة في جملتين عند اخـتالف  المفردة الواحدة يمكن أن تترجم ترجمة م .3

 .اإلطار الداللي لها

 .قد تحذف وحدة معنى في الترجمة .4
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 .قد تضاف وحدة معنى في الترجمة .5

يمكن أن تحصل تغييرات أساسية في الترجمة تنجم عن ضرورة التحكّم بترتيـب   .6

 . )topic- focus(تمام معلومات الموضوع و مركز االه

 .)illocution(يمكن أن تحصل إعادة سبك أساسية تفرضها أسباب تتعلق بنية المتكلم  .7

 .المعقّد )pragmatic(معلومات إضافية من النوع المقامي  .8

  
 

2.8.4.III    النحوية –اإلستراتيجية المعجمية 
  

المعاصرة و البد أن نشير هنا ه اإلستراتيجية اإلفادة بالنظريات النحوية الشكلية هذتحاول 

  .ه اإلستراتيجية النحوية تنحصر في نحو الجملةهذإلى أن 
  

  :فكّل نحو شكلي منطقي و رياضي هو نحو الجملة و ال يوجد نحو شكلي للنص لسببين
  

  .تكرار التراكيب النحوية نفسها في النص بمفردات مختلفة )1(

بينما لم يحدّد الحد األعلى للنص، فالجملة تعريف الحد األدنى للنص على أنه جملة،  )2(

نص و الفقرة نص، و الفصل نص، و الكتاب نص، و القصيدة نص، و القصة القصيرة 

  .نص، و القصة الطويلة نص
  

  :تنحو اإلستراتيجية النحوية في الترجمة منحيين هما
  

  

 :المترجم إليها الترجمة من البنية السطحية للغة المترجم منها إلى البنية السطحية للغة  - أ

  :لك الشكل اآلتيذو هي الترجمة بخطوة واحدة، كما يوضح 
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  الترجمة من البنية السطحية إلى البنية السطحية

 
  اللغة المترجم إليها                                  منهااللغة المترجم 

  
  

، مجلّة دراسات الترجمة، العدد "علم اللغة و الترجمة اآللية"،  (1999)  ماجد النجار.  د:)5(الثكل 

  .21األول، بغداد، ص 
  

  .الشكل الترجمة من البنية السطحية إلى البنية السطحية يمثّل
 

ه اإلستراتيجية مآخذ أهمها أنها تفتقر إلى تحليل التراكيب النحوية في اللغة هذعلى 

ه العملية إجراء أربع هذمنها و إعادة تركيبها في اللغة المترجم إليها؛ و تستلزم المترجم 

الحذف، و اإلضافة و إعادة ترتيب مكونات الجملة و استبدال قواعد : عمليات نحوية هي

تحويلية في اللغة المترجم منها بقواعد تحويلية في اللغة المترجم إليها؛ و في بعض 

تحويلية في اللغة المترجم إليها تكافئ القواعد التحويلية في األحيان عدم وجود قواعد 

  .اللغة المترجم منها
  

  :تأمل على سبيل المثال ترجمة الجملة  اإلنجليزية التالية 

  
This book is difficult [to read].                                                                                            

 لى العربيةإ 
  

   .كتاب  صعبة// ا الـ هذقراءة 
          

  :عند مقارنة الترجمة العربية باألصل اإلنكليزي  نجد
  

 .إعادة ترتيب مكونات الجملة .1

  .و إهمال الترجمة إلى العربية حذف الفعل.2
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 البنية السطحية البنية السطحية



  

  ".كتاب" إلى اسم " ـأل"إضافة أداة التعريف . 3

  ".قراءة"إلى المصدر الصريح " to read"تحويل المصدر المؤول . 4

و يمكن حذفها في الكتابة غير (إضافة حركات اإلعراب على مكونات الجملة العربية . 5

 ).المحركة
 

عند مقارنة تركيب الترجمة العربية بالبنية اإلنكليزية العميقة، نجد أن الترجمة  العربيـة 

نتجت، من حيث ترتيب مكوناتها، من البنية اإلنكليزية العميقة بدال من البنية اإلنكليزية 

 .السطحية
  

:الحظ أن الجملة اإلنكليزية  يمكن ترجمتها إلى العربية كما يلي  
  

.ا الكتاب صعبة قراءتههذ.       

.ا الكتاب قراءته صعبةهذ.      

.ا الكتابهذصعبة قراءة .   
  

ب ـ الترجمة بثالث خطوات، و تستند هذه اإلستراتيجية إلى نظرية النحو التحويلي- 

 التوليدي لتشومسكي، و الخطوات الثالث هي:
 

تحويل البنية السطحية للجملة في اللغة المترجم منها تحويال عكسـيا إلـى بنيـة     .1

  .العميقة

في اللغـة  ترجمة البنية العميقة للجملة في اللغة المترجم منها بالبنية العميقة للجملة  .2

  .المترجم إليها

اشتقاق البنية السطحية للجملة في اللغة المترجم إليها من البنيـة العميقـة اشـتقاقا     .3

طرديا بتطبيق قواعد تحويلية مكافئة لتلك التي اشتقت البنية السطحية للجملة في الجملـة  

 .المترجم منها
  

: ه الخطوات هذيوضح الشكل اآلتي   
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اشتقاق البنية السطحية للجملة في اللغة المترجم إليها من البنية العميقة للجملة في اللغة المترجم 

  منها

  

  اللغة المترجم                           اللغة المترجم إليها     

  

  

  
 

  
 

، مجلّة دراسات الترجمة، العدد "ة و الترجمة اآلليةعلم اللغ"،  (1999)  ماجد النجار.  د:)6(الشكل 

 .22األول، بغداد، ص 
  

الحذف اإلضافة (ه اإلستراتيجية يستطيع الحاسوب إجراء عمليات نحوية أربعة أي  بهذ

إعادة ترتيب مكونات الجملة، استبدال قواعد تحويلية بقواعد تحويلية ليكون الناتج 

  .الحاسوبي للترجمة سليم التركيب
  

قواعد إلزامية تشتق بنية : و ال بد أن نشير هنا إلى أن القواعد التحويلية في اللغة نوعان

  :سطحية سليمة التركيب من بنية عميقة غير سليمة التركيب مثل
  

sold the car                            ⇒               the car was sold  
  

  )           البنية السطحية(                                 )         ة العميقةيالبن(            
 
  

  :و قواعد اختيارية تشتق بنية سطحية سليمة التركيب من بنية عميقة سليمة التركيب مثل
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 البنية العميقة

 البنية السطحية البنية السطحية

 البنية العميقة



 
  

←  الجزائر تصدر التمور                                .صدر الجزائر التمورت     

.التمور تصدرها الجزائر                                                              

  )البنية العميقة)                                            (البنية السطحية(    

  

9.4.III  اإلستراتيجية اآللية المقترحة من اإلنجليزية إلى العربية  

  

المكون البرنامج اللغوي اآللي المقترح من ثالثة مكونات، اثنان منها لغويان و هما  يتكون

 - المكون الصرفي، و الثالث مكون غير لغوي و هو المكون النحويو  المعجمي

   : الكتابي
  

1.9.4.III   ن المعجميبناء معجم ثنائي اللغة : المكو 
 

  :في ثالثة مواطنيختلف المعجم العربي عن المعجم اإلنجليزي 
  

معاني المفردات و المصطلحات و المركبات المعجمية، و يمكن حصر العالقة المعنوية . 1

 :المعجمية بين اللغة اإلنجليزية و اللغة العربية بما يأتي
  

 .وجود مفردة إنجليزية واحدة مرادفها في اللغة العربية مفردة واحدة -أ

  ".ماء" العربي  يترجم باالسم  Waterفاالسم اإلنجليزي 

  وجود مفردة إنجليزية واحدة مرادفها في اللغة العربية أكثر من مفردة -ب

  ".ساعة يدوية"يترجم إلى العربية بالكلمتين  Watchواحدة فاإلسم اإلنجليزي 

وجود مفردة مركّبة إنجليزية مرادفها في اللغة العربية مفردة واحدة، فالصفة  -ج

  ".حاف"جم بمفردة عربية واحدة هي تتر "Barefoot" اإلنجليزية 

  تعدد معنى المفردة الواحدة  في اللغة اإلنجليزية، بحيث تكون العالقة المعجمية  بيـن  -د
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فاالسم اإلنجليزي  )one- to- many(اإلنجليزية و العربية عالقة الواحد بأكثر من واحد 

"generation"  كال المعنيين اسم، و المفردة اإلنجليزية , "جيل"و " توليد"يعني"Water" "ماء "

إذا كانت فعال في هاتين الحالتين يواجه الحاسوب صعوبة " سقي// يـ "إذا كانت اسما و 

في سياق الجملة أكثر من  "generation"في اختيار المعنى العربي المطلوب للمفردة 

في سياق  "Water"واجهها في اختيار المعنى العربي المطلوب للمفردة الصعوبة التي ي

الجملة، ألن التصنيف المعجمي الصرفي للمفردة اإلنجليزية األولى ال يساعد في التّمييز 

فكال المعنيين اسم، أما المفردة اإلنجليزية الثانية فلها معنى إذا كانت فعال  –بين المعنيين 

  .انت اسماو لها معنى آخر إذا ك

هـ وجود مفردة إنجليزية بسيطة أو معقّدة أو مركّبة ليس لها مرادف في اللغة  

  . العربية٭
  
 

 اإلنجليزي عربي،  فاالسم هنا يستعين واضع البرنامج اللغوي بعدة وسائل لوضع مرادف

"computer " أو باالشتقاق من أساس " كومبيرتر" ترجم إلى العربية بالنقل الصوتي

  ".حسابة" ، "حاسوب": عربي
  

2.9.4.III    قواعد تكوين المفردة  Word- formation 
 

 )derivation(االشتقاق  )1(بينما تتوفّر في اللغة اإلنجليزية موارد كثيرة لتكوين الكلمة هي 

تحويـل الفصـيلة    )compouding( )4(التركيـب   )superfixing( )3(االشتقاق الصـوتي   )2(

    )clipping ()6(االجتـزاء        )conversion( )5(ر  شكل  المفـردة  المعجمية  دون  تغيي

 )acronymy and abbreviation( )8(اختزال  أوائل  حـروف الكلمـات    )blending) (7(المزج 

، ال تتوفّر في العربية على العمـوم سـوى أربعـة     )semantic extension(المجاز الداللي 

   :بة بحسب درجة شيوعها و هيموارد لتكوين المفردة و هي مرتّ
  

. النحت، و المورد الرابع لم يعد إنتاجيـا  )4(التركيب  )3(المجاز الداللي  )2(االشتقاق  )1(

  و حتى لو توفًر المورد المعجمي نفسه لتكوين المفردة في اللغتين  اإلنجليزية و العربيـة
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ن قواعد تحقيق المفردة تختلف بين اللغتين، فاالشتقاق مثال كعملية صرفية متوفّر فـي  فإ 

  .اللغة اإلنجليزية و اللغة العربية، لكن اللغة اإلنجليزية تشتقّ المفردات باستعمال اللواصق
  

Possible  →       work      →     work //er   : (affixes)                         
      

Im // possible   
  

بينما تشتق اللغة العربية المفردة بإدخال حروف علّة قصيرة و طويلة على جذر الكلمة 

لعامل، أو إدخال  -مـ- عمل، عـ ←ل - عـ مـ) discontinuous morpheme( المتقطع 

س     -ر-ل معمل، د -مـ -ـع: الحروف علة و لواصق أولية أو نهائية أو كليهما

  . سة//د ر سـ// م
  

3.9.4.III  القواعد التصريفيـة 
 

ظرف الزمان و (فاالسم و الصفة و الظرف  )synthetic(اللغة العربية لغة صرفية إعرابية 

الرفع، و النصب، و الجر، ناهيك عن حـاالت  : لها ثالث حاالت إعرابية) ظرف المكان

الرفع، و : الكسر، و السكون، و الفعل له ثالث حاالت إعرابيةالضم، و الفتح، و : البناء

، حيث ال تظهر )analytic(و غير ذلك، أما اإلنكليزية فهي لغة تحليلية . النصب، و الجزم

على االسم و الصفة و الفعل عالمات إعراب أو بناء باستثناء حالة اإلضـافة المصـرفة   

)inflected genitive( مثال :The man’s house  
  

القواعد التصريفية قواعد نحوية و هي عامة ثابتة و تصنّف ضمن قواعد تركيب الجملـة  

ـ  ).sing(لكن تحقيقها يكون في المعجم، فإذا قالت القاعدة النحوية أن الفعل  ق ـماض تحقّ

  ". Sang" القواعد التصريفية الفعل الماضي في المعجم بالشكل المعجمي
 

  :للترجمة اآللية من اإلنجليزية إلى العربية على الوجه اآلتي يصمم المعجم ثنائي اللغة
  

  ترتّب مداخل المفردات و المصطلحات و االقترانات اللغوية اإلنجليزية ترتيبا أبجديا . 1

  
  ـــــــــــــــــــــــــ 86 ــــــــــــــــــــــ

  



  

مثال  ،"protection"المفردة ف. و بشكلها المشتق الكامل دون الرجوع إلى تحليلها االشتقاقي

و يدرج تحتها  "protect//ion"تدرج كوحدة كاملة دون الرجوع إلى تحليلها االشتقاقي 

  ".حماية"مرادفها العربي 
  

اسم، ضمير، فعل، صفة، حرف جر، (تثبت الفصيلة المعجمية للمفردة اإلنجليزية . 2

لة المعجمية لمرادفتها تثبت تحتها الفصي). ظرف، أداة شرط، أداة سبب، إلى أخره

  .العربية
  

يحدد اإلطار النحوي و اإلطار الداللي و اإلطار المقامي لكّل من المفردة اإلنجليزية . 3

و مرادفتها العربية باستعمال تقنية جديد  )collocation(أو المركّب أو االقتران اإلنكليزي 

و قيمة الخصيصة المؤلّفة  الخصيصة الذي يتألف من )feature specification(الخصائص 

أو مرتبة الخصيصة باستعمال األعداد العشرية (+) من ثالث قيم هي وجود الخصيصة 

...)1،2،3.(  
 
  

، بينما تقترن الصفة receptionباالسم  "warm"في اإلنجليزية تقترن الصفة   :مالحظة(

ف عربي هو الصفة لها مراد "warm"الصفة  أنبالمرادف العربي استقبال، برغم " حار"

 : لنتأمل األمثلة اآلتية). دافئ(
blind   → [  + Adj]       

→     [ + Adj - Fem ]  أعمى  

→  [  + Adj - Fem]  عمياء  

→      [  + Adj - Pl] عمي 

  → [  + Adj = Euphemistic] بصير  

  

مى  عمياء و عمي أع: لها مرادفان  في اللغة العربية "blind"المفردة اإلنجليزية : مالحظة

  و  بصير و هذا  األخير مرادف تلطيفي، و هنا سيعطي الحاسوب كال المرادفين العربيين
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إذا كانت الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية، و إذا كانت الترجمة من العربية إلى 

أعمى، عمياء، : للمفردات العربية األربعة "blind"رادف اإلنجليزية، سيعطي الحاسوب الم

 .عمين بصير
 

4.9.4.III  المكون النحوي و قواعد تركيب الجملة   
  

تتعامل الترجمة البشرية بوجه عام و الترجمة اآللية بوجه خاص مع نص اكتمل توليده 

  .في اللغة المترجم منها
  

اآللية من المكونات الفرعية اآلتية و هي يتألف المكون النّحوي الذي نتصوره للترجمة 

 )bottom- up(في مرحلة تحليل النص، و تصاعديا  )top- down(مرتّبة ترتيبا هرميا تنازليا 

 :في مرحلة إعادة بناء النص في اللغة المترجم إليها على الوجه اآلتي
  

  .... نص         جملة، جملة، جملة، : تحليل. ا
                        1       2     3  

فصيلة   ، فصيلة نحوية...فصيلة نحوية، فصيلة نحوية، فصيلة نحوية  جملة 

  ....معجمية، فصيلة معجمية، فصيلة معجمية،
  

فصيلة نحوية،   فصيلة معجمية، فصيلة معجمية، فصيلة معجمية : إعادة البناء -ب 

  .جملة  ←...  فصيلة نحوية، فصيلة نحوية

  .نص   ←.....        ملة،جملة، جملة، ج
 1      2      3  

  

و تحليل كل جملة : تتطلّب من الحاسوب تحليل النص إلى الجمل المكونة له) ا(القاعدة 

ه الفصائل النحوية إلى الفصائل المعجمية هذإلى الفصائل النحوية المكونة لها و تحليل 

أي انتقاء  المرادفات  –ف المعجمي ه الخطوة تبدأ خطوة الترادهذالمكونة لها و في نهاية 

  ه  المرادفات ، التي تمـثّل الفصائل المعجمية، يعـادهذو من   –في اللغة المترجم إليها 
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ه الفصائل النحوية يعاد تركيب هذتركيب الفصائل النحوية للجملة األولى في النص و من 

لة األولى، ثم ينتقل الحاسوب إلى الجملة الثانية و الجملة الثالثة حتى يأتي على آخر الجم

 .النص باستعمال الخطوات نفسها التي أجريت على الجملة األولى
  

ه هذإشارة نهاية الجملة، و  )!(أو عالمة التعجب  )؟(أو عالمة االستفهام  (.)تكون النقطة 

تطيع الحاسوب االنتقال في التّحليل و إعادة التركيب اإلشارات حاسمة، إذ بواسطتها يس

  .من جملة إلى جملة أخرى
 

، و )categorial rules(قواعد الفصائل : تتألف قواعد تركيب الجملة من نوعين من القواعد

و  )generative(و هي أيضا قواعد توليدية  )phrase structure rules(هي قواعد بناء العبارة 

ه القواعد التركيبية أن تكون قابلة لهذ؛ و البدtransformational rules( (قواعد تحويلية 

 .للتطبيق في نظام داللي واقعي
 

  .ين النوعين من القواعد و عالقتهما بالترجمة اآلليةذهلما يأتي استقصاء و تحليل 
  

ميع و تشمل هذه القواعد ج : للغة المترجم منها القواعد التوليدية و قواعد الفصائل. 1

و أشكال ) الجمل البسيطة و المركّبة و المعقّدة(أشكال الجمل المولدة في اللغة اإلنكليزية 

العبارة االسمية، العبارة الفعلية، العبارة الوصفية، و ترتيب الصفات (الفصائل النحوية 

عبارة الجار و المجرور، العبارة الظرفية، و ترتيب الظروف و تجمع هذه القواعد بين 

ئل النحوية و األدوار الداللية لهذه الفصائل، و حين يحصل تعارض بين األدوار الفصا

الداللية و العالقات النحوية يكون القرار في الترجمة لألدوار الداللية، ألنّها أدوار منطقية 

  .و كونية
 

  : ترتّب القواعد التوليدية و قواعد الفصائل ترتيبا ثنائيا
  

  .ل إنجليزية توازيها قاعدة توليدية أو قاعدة فصائل عربيةقاعدة توليدية أو قاعدة فصائ
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و هي القواعد التي تحول البنية العميقة إلى البنية السطحية،  :  القواعد التحويلية - 2

  :فالبنية السطحية للجملة اإلنجليزية اآلتية مثال
  

it is impossible   [ to live without air]  
                                        subject      

  

  .مشتقة من البنية العميقة
  

[ to live without  air ]   is impossible 
Subject                                                        

  
 

محلًه، يمكن ترجمة " it"فاعل النحوي و وضع ال ،"to live without"بنقل عبارة الفاعل 

الجملة اإلنجليزية األولى إلى العربية إما بترجمة بنيتها العميقة في الجملة الثانية كما في 

 : الترجمـة اآلتية
  

 .العيش بال هواء مستحيل
 

أو بتطبيق قاعدة تحويلية عربية تقدم الخبر على المبتدأ لتركيز االهتمام عليه ، و تكون 

  : مة العربيةالترج

 مستحيل العيش بال هواء
  

 :يتألف المكون النحوي للغة العربية من المكونين الفرعيين المذكورين أعاله و هما
  

.القواعد التوليدية و قواعد الفصائل. 1  

.القواعد التحويلية. 2  
  

يزية ترتّب القواعد التوليدية و قواعد الفصائل في اللغة العربية قاعدة عربية بقاعدة إنجل

  . بحسب تناظرها الوظيفي مع القواعد التوليدية و قواعد الفصائل اإلنجليزية
  

و ترتّب القواعد التحويلية قاعدة تحويلية عربية بقاعدة تحويلية إنجليزية حسب التناظر 

  . الوظيفي
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الكتابي –المكون الصرفي    5.9.4.III 
 

  )Small letters(الكتـابة بالحـروف الصغيرة : النظام الكتابي اإلنجليزي ذو شكـلين

و يوجد أيضا في الطباعة شكالن فرعيان ( )capital letters(والكتابة بالحروف الكبيرة 

، و )bold face(، و الطباعة بالحروف السوداء )italics(الطباعة بالحروف اإليطالية : آخران

أما النظام الكتابي العربي فهو ). ان الشكالن للتوكيد أو إلبراز عبارة معينةيستعمل هذ

، )النظام الكتابي في القرآن الكريم(كامل التفصيل ) معقّد(نظام كتابي محرك : على شكلين

و النظام األخير هو الشائع في دور الطباعة و مفاتيح ). بسيط(و نظام كتابي غير محرك 

  .و يتوخى تقليل الكلفة و الوقتآالت الطباعة، و ه
  

  : الكتابي اإلنكليزي -أمثلة على قواعد النظام الصرفي
 

تفقد هذا الحرف عند  "Write, believe"مثل " e"األفعال اإلنجليزية التي تنتهي بالحرف 

  :؛ و يمكن كتابة قاعدة لهذا الحذف" writing" "believing": لها" // ing"إضافة الالصقة 
  

[   x v  ce]   //   ing  →   x cing  
  verb                           

  ).حرف صحيح  cحرف علة،  vأي متغير، × (
  

 ingعند إضافة الالصقة هي  "see"أو الفعل  "be"الحظ أن هذه القاعدة ال تنطبق على الفعل 

  : لهما //
  

"seeing, being " ا الفعل؛ أم"die" فيعالج بقاعدة أخرى هي  
[  x ie]  //  ing →    x  ying 

                                                                                                                   verb  
          

 أمثلة على قواعد النظام الصرفي- الكتابي العربي:
  

  الفعل الثالثي المفرد الذي يتوسط أحد األحرف
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أ                                                                                                             

  يفقد هذه األحرف في حالة الجزم   ]ـيـ    [

  و     

لم   ←قوم  //  صب، يـ  //لم  يـ  ←صيب  // نم،  يـ// لم  يـ  ←نام  // يـ 

 :و تكون قاعدة حذف هذه األحرف الوجه اآلتي. قم//يـ 
  

  حرف صحيح                 ]ـيـ   [حرف صحيح  //    جزم  ضمير 
 

  .و كذلك الفعل الثالثي المفرد المعتل اآلخر الذي ينتهي بأحد األحرف

  أ

  ـيـ

  و
  :يفقد هذه األحرف في حالة الجزم

لـم    ←دنو  // ر م، يـ //  لم  يـ    ←رمي  // لق، يـ // يـلم    ←لقى //يـ  

  .دن//يـ //
  

  :و تكون قاعدة حذف هذه األحرف على الوجه اآلتي
  

 حرف صحيح حرف صحيح //   جزم ضمير  -

  أ     

  ]ـيـ   [

  و        
 

غة الكتابيتان العربيتان أعاله تعمالن على النص المترجم إلى الل -القاعدتان الصرفيتان

العربية بعد اكتمال الترجمة المعجمية و إعادة بناء النص نحويا، و يكون تطبيق هذه 

 .الكتابية الخطوة النهائية للترجمة -القواعد الصرفية
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    :مالحظات استثنائية -
  

   : ية كاآلتييكون البرنامج اللغوي الذي نتصوره للترجمة اآلل
 
تحليل النص األصلي و إعرابه نحويا و دالليا، و إعادة بناء النص في : ذات خطوتين. 1

  .اللغة المترجم إليها

) النص(من أكبر وحدة لغوية ) Top- Down(هرميا تنازليا في خطوة تحليل النص . 2

ات المفردة المعجمية، المركب المعجمي، المصطلح األدو(إلى أصغر وحدة لغوية 

) bottom- up(، و تصاعديا في خطوة إعادة بناء النص في اللغة المترجم إليها )التصريفية

  .من أصغر وحدة لغوية إلى أكبر وحدة لغوية

يترجم الحاسوب الجملة األولى في النص و بعد أن يفرغ منها يترجم الجملة : تسلسليا. 3

  .حتى يأتي على آخر جملة في النص...الثانية فالثالثة

  .تنخلّل هذه الخطوات عمليات بحث يجريها الحاسوب. 4
 

ا البرنامج محدود التطبيق، و لن يستطيع الحاسوب أن يحل محل هذال بد أن نشير إلى أن 

  .البشر في إنجاز جميع أشكال الترجمة

  

10.III      خالصة الفصل  

زواية   وفقا لما سلف ذكره في مقدمة البحث، يعالج هذا الفصل موضوع مذكرتنا من

المعالجة اآللية للغة العربية و التعليل على الخطوات الهامة خاصة، فهو ينفرد بدراسة 

التي شقّت في هذا المجال بعرض أعمال متميزة كمعالجة النص القرآني و النص األدبي 

  .و إعداد معجم حاسوبي لألفعال العربية

تبارها منطلقا واعدا  للتعريب الذي تمثّل استقراؤنا للتجارب العملية المذكورة أعاله في اع

  يبقى رهن النجاحات التي تحقّق في مجال المعالجة  اآللية للغة العربية و تم في هذا  الباب 
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امج ذكر التقنيات الحديثة المستعملة لهذا الغرض والشروط التي يجب أن يتوفّر عليها البرن

اللغوي بغية الوصول إلى ترجمة آلية ناجحة إلى حد كبير مع عرض حالة للمعالجة اآللية 

البناء للّغة العربية بمقارنتها باللغة األم للحاسوب أي اللغة االنجليزية التي ارتبط بها 

  . الداخلي للعتاد ولغات البرمجة وملحقات الحاسوب منذ نشأته

في هذا الفصل ، بأن المعالجة اآللية للغة العربية  تناوله   في ضوء ما تميمكننا القول،  

خالل العقدين الماضيين باهتمام المختصين في علم الحاسوب و قطعت أشواطا هامة  قد 

اإلنجازات اإلبداعية  لكعلم اللغة لتطوير وسائل و أساليب المعالجة الحاسوبية للغة وكذ

وانب الصرف و التركيب و الداللة و بناء التي حقّقت في ميدان هذه المعالجة في ج

المعاجم و علم األصوات، و غيرها مما سمح لنا بتكريس الفصل الرابع و األخير لوضع 

ما تمت دراسته في الفصول النظرية محّل التطبيق في مجال مساعدة الحاسوب على 

  .الترجمة
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محاوالت في الترجمة اآللية  إلـى اللغـة العربيـة    .............   الفصـل الرابـع

  في مجال األمثال و الحكممعجم آلي ثالثي اللّغات باعتماد  تقنية التنقيح الالحق و انجاز 
 

1.IV   تفديـم الفصـل  
 

لهذه المذكرة حيث  يعد الفصل الرابع الجانب التطبيقيكما سبق ذكره في مقدمة المذكرة، 

يتم بلورة ما تقدم في الفصول النظرية و تعزيز النظرية التي تكرس أهمية الحاسوب في 

تقدير نسبة نجاح الترجمة اآللية  عرض كيفيةب  )IV2.جزء(المساعدة على الترجمة 

لترجمة عينات من النصوص محاوالت  في  للعمل التطبيقي األول لهذا الفصل و المتمثّل

 بواسطة برنامج آلي    ) IV2. 1.جزء (اللّغة اإلنجليزية إلى اللّغة العربيـة من 

  . ) IV   3.جزء(اعتماد،  بعد ذلك،  تقنية التّنقيح الالحــق و ) IV2. 2.جزء(

  

لفائدة تعزيز من الفصل الرابع جانبا آخر هاما   IV 4 .و من جهة أخرى، يعتبر الجزء  

وب في مساعدة المترجم إذ يتمثل  في القيام باختبار عملي طرحنا  القاضي بأهمية الحاس

ذات صلة بمجال العبارات االصطالحية المتمثّلة  شخصي يعتمد على منهجية جمع بيانات

اإلنجليزية، والعربية : في األمثال و الحكم على وجه الخصوص في اللغات الثالث

و  وضعها  )   IV.1.4.جزء(  تصنيفا موضوعاتيا ثم تصنيف هذه البيانات  والفرنسية، 

للتمكّن في آخر المطاف، من إنجاز معجم آلي ثالثي  )   IV.2.4جزء(محّل المعالجة اآللية 

مما يشكّل مبادرة باإلمكان إثراءها و توفير وقت وفير يضيع     IV.3.4)جزء(اللّغات 

  .   عادة  في البحث في القواميس اليدوية
  

 
2.IV   ول  الترجمة بمساعدة الحاسوب العمل التطبيقي األ  

   

تجدر اإلشارة كما أسلفنا ذكره في بداية المذكّرة، إلى ندرة برامح الترجمة إلى اللغة 

 العربية في السوق الوطنية الجزائرية ـ غير تلك المتوفّرة عبر شبكة االنترنت و التي تم

 لكترونية التي تقوم ذكرها في جانب من المذكرة ـ ، إذ يجب التّمييز بين القواميس اال
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مقام القواميس اليدوية بتقديم ترجمة كلمة بكلمة و برامج ترجمة النصوص التي تقوم 

بترجمة نصوص كاملة من اللغة األصل إلى اللغة الهدف وهي التي تشكّل موضوع 

  .اهتمامنا
  

هودنا في البحث عن برامج الترجمة إلى اقتناء البرنامجين ولكن و رغم ندرتها، آلت ج

الوحيدين المتوفّرين في السوق المحلّية و هما يتفاوتان فيما بينهما  تفاوتا شاسعا من خالل 

  :الجودة في األداء و هما
  

- English/ French/ Arabic Power Translator Pro 40 Langues 
  

   2 اإلصدار    English/ Arabic Text Translator    AL WAFI  للترجمة العربية الوافي  ـ 
      ATA Software.  سلطنة عمان

  

كانت نتيجة تجربتنا لهذين البرنامجين جد قيمة بحيث باتت المنطلق األساسي الذي حفّزنا 

على إعداد هذه المذكّرة و ال سيما في مجال الترجمة إلى اللّغة العربية و ما ُأحدثت من 

ئ بمستقبل واعد في هذا البابتطولتواكب باقي اللّغات التي قطعت أشواطا كبيرة  رات تنب

  .في مجال الترجمة بمساعدة الحاسوب
  

 
بالتالي، فقد الحظنا أنّه ال مجال للمقارنة بين البرنامجين السالف ذكرهما؛ إذ أنّه على قدر 

الوافي غوية الفادحة، يتفوق  برنامج اتّسام البرنامج األول بالركاكة التّامة و األخطاء اللّ

بكونه وسيلة ناجعة نسبيا في تحويل معنى النص األصلي بوفاء رغم  ATAلشركة 

 .النّقص المسجل في صياغة التراكيب العربية
 

يجب اإلشارة في هذا المجال إلى أن التفاعل مع هذا النوع من الترجمة يتطلّب كما سبق 

رة، اتّسام المترجم باالحتراف مع إلمامه بالمعرفة اللّغوية و و أن أشرنا إليه في المذكّ

 .المصدر و اللّغة الهدف الثقافية للّغة
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1.2.IV     تقدير نسبة نجاح الترجمة اآللية  
  

تحليال حسابيا على لتقييم نسبة نجاح الترجمة اآللية بواسطة برنامج الوافي، أجرينا 

  :النّصوص المترجمة آليا بإتباع الخطوات اآلتية

ـ التأكّد من عدم و جود نقص في األفكار في النص المنتج بالمقارنة مع النص األصلي  ا

  .حتّى و إن لم تترجم تلك األفكار بصفة صحيحة في اللغة الهدف

لمترجم آليا باألخذ بعين ـ حساب العدد اإلجمالي للكلمات التي يتركّب منها النص ا ب

  .االعتبار وحدات المعنى

ا  و )تركيبية و صرفية و نحوية و غيرها(إحصاء األخطاء اللغوية على العموم  ـج 

 اإلشارة إليها بوضع خطّ تحتها و إحصاء األخطاء المخلّة بالمعنى واإلشارة إليها بوضعها

عدد اإلجمالي لكلمات النص في إطار ، بمقارنة عدد األخطاء المتحصل عليها  مع ال

لقد حصل و أن تمّ وضع بعض الكلمات في إطار ووضع خط تحتها لكونها . المترجم

  .   مخلّة بالمعنى وغير سليمة لغويا في آن واحد

ـ استخراج النسب المئوية من العملية السابقة و تمثيل جميع النتائج المتحصل عليها د 

 .في جدول خاص بكل نص
 

2.2.IV  نات من النصوص باللغة االنجليزية إلى اللغـة العربيـة بمسـاعدة    ترجمة عي

  " الوافي"البرنامج اآللي 
  

بالتالي، و تطبيقا لما حقّقناه في مجال تجربتنا الشخصية للترجمة بمساعدة برنامج الوافي 

موقع الويب اختيرت من ( سنعرض فيما يلي عينات لنصوص انجليزية مختلفة المواضيع

    :الوافيعرضناها لترجمة أولية بواسطة برنامج  ،التالي
: //www/ exampleessays.com/categories/a.html )   http   ( 

  

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ 97 ــــــــــــــــــــــ



 
 

  النص األول
 

  النّص االنجليزي  األصلي 
 

 
An Environmental History of the Twentieth-century world 

 
Most of the time, we can hear bad or alarming news concerning the environment. The ozone 
hole is growing, global warming is worse than before; more and more species are threatened 
with extinction. However, sometimes, some people try to show us that ‘environmental 
changes usually are good for some people and bad for others and that there might be a way 
out.  
 
Indeed, we are not used to study the history of the twentieth century through its 
environmental aspect we most often tell the history of the twentieth century through its wars, 
its economic and political changes, and trying to explain this history with such a different 
point of view, could be a very challenging and interesting task.  
 

 "الوافي"الترجمة اآللية بواسطة برنامج 
  العشرين عالمِ القرنِ منبيئي  تأريخ

 

  إن فتحةَ األوزونِ تَنْمو. تَهتم البيئة نحن نسمع، في أغلب األحيان، أخبارا سيئة أو منَبهة
  على أية. فصيلة تُهدد باالنقراض أكثر فأكثرو إرتفاع درجة الحرارة العام أسوُأ من قبل، 

ية عادة جيدة لبعض تغييرات بيئ الذي يشوفوناَأن  يحاولونحال، أحياناً، بعض الناسِ 

  .خروجلَربما هناك والذي لآلخرين  السيئينالناسِ و
 

البيئيِ، نحن  هاتأريخ خالل العشرونعلى دراسة تأريخِ القرنِ  متعودينحقاً، نحن غير 

االقتصادية والسياسية  حروبه و تغييراته خالل العشرونالقرنِ  غالباً التّأريخ نُخبر أكثر

 جداً تَحدي، يمكن َأن يكُون وجهة نظرِ مختلفة هذههذا التّأريخِ بمثل  يوضحا نَأومحاولَة 

 .مهمةواهتمام 
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  تقدير نسبة نجاح الترجمة اآللية للنص األول
  

  

  102:   العد د اإلجمالي لكلمات النص المترجم آليا
  
  

عدد األخطاء 

  اللغوية على العموم
  

  
النسبة 

  المئوية
  
  

  
  عدد األخطاء المخلّة بالمعنى

  
سبة الن

  المئوية

  
  102من   27

  
26,47 

  
  102من   9

 
8,82  

  
  

  عمل شخصي:)3(الجدول 
  

  النص الثاني

 النّص االنجليزي  األصلي 
 

ABORTION 
 
Abortions are very common in China; a woman having her second or even third child is 
strongly encouraged to receive an abortion. Abortions in China, however, are often shocking 
and disturbing.  
 
Unauthorized pregnancies are aborted during any stage of the pregnancy even when the fetus 
may be viable able to survive outside of the mother. There are an estimated half a million 
abortions within the third trimester per year in China.  
 

  "الوافي"الترجمة اآللية بواسطة برنامج 
 

  هاضـاإلج

 نهنْدساء عأو حتى الطّفُل الثالث  الثّاني هااإلجهاضات عامةُ جداً في الصين؛ ن عشجي

 بقوة َأنستلماإجهاض ي. 
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 يجهض مخولغير  حمل. يزعجو غالباً يصدم، على أية حالاإلجهاضات في الصين، 

. األم خارجَأن يعيشَ  ناجح يحتمُل َأن يكُون قادرحتى لمّّّا الجنين  مرحلة الحمِلخالل أي 

  .سنوياً في الصين trimesterالثالث ضمننصف مليون إجهاض  مخَمنةُهناك 
  

  تقدير نسبة نجاح الترجمة اآللية للنص الثاني
  

  58:  د اإلجمالي لكلمات النص المترجم آليا العد
  
  

عدد األخطاء 

  اللغوية على العموم

  
النسبة  

  المئوية
  
  

  
  عدد األخطاء المخلّة بالمعنى 

  
النسبة 

  المئوية

  
  58من   19

  
  

  
32,75 

  

  
  58من   8

  

 
13,79 

  

 عمل شخصي:)4(الجدول 
  
  
  

  النص الثالث
  

  النّص االنجليزي  األصلي 
   

A career as a Psychiatrist 
 
 

A psychiatrist is basically a Doctor of Medicine with a license to prescribe medications to his 
patients. He specializes in evaluating, diagnosing, and treating children and adolescents with 
psychiatric disorders which cause problems with feeling, thinking, and behaviour. They are 
specially trained and qualified to treat children adolescents, and adults as individuals, 
couples, families, and groups. They offer these patients the advantages of a medical 
education and information, as well as professional medical and emotional care.  
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"الوافي"الترجمة اآللية بواسطة برنامج   
 

 مهنة كطبيب نفسانِي

 

  

. ِإلى مرضاه تطبيب تَصفَهو أساساً دكتور في الطب برخصة َأن  طبيب نفساني

النّفسية التي تُسبب  بالفوضىِشخيص، ومعاملَة أطفاِل ومراهقين يتخصص في تَقييمِ، تَ

 الَأن يعاملوا أطف يتأهلونيدربون خاصة و هم. سلوك، ومعتَقدمشاكل بالشّعورِ، 

فوائد  هؤالء مرضىِ ونيعرض. ، ومجموعاتعوائل كأفراد، أزواج، ون، وبالغونمراهق

  . عناية طبية وعاطفية محترفة ضاأيتربية ومعلومات طبية، و
 

 
  تقدير نسبة نجاح الترجمة اآللية للنص الثالث

  

  68:  العدد اإلجمالي لكلمات النص المترجم آليا 
  
  

عدد األخطاء 

  اللغوية على العموم

  
النسبة  

  المئوية
  
  

  
  عدد األخطاء المخلّة بالمعنى 

  
النسبة 

  المئوية

  
  68من  15

  

  
22,05  

  
  68من  3

 
4,41  

 

 عمل شخصي:)5(الجدول 
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  النص الرابع

 النّص االنجليزي  األصلي 
A COMPUTERIZED WORLD 

 
 
Since the first computer was made in the late fifties, technology has developed extremely. 
Computers which took the place of a room are now being made in credit card- formats. More 
and more areas are being taken over by the computer.  
 
As computers are capable of handling large amounts of data in a very short time, they are 
well suited for word processing. A Compact Disc can contain much more data than a written 
page. 
 

 
  "الوافي"الترجمة اآللية بواسطة برنامج 
 عالم مزود بالكومبيوتر

 
. بشدة قَد طَورتْ، تكنولوجيا المتأخّرةفي الخمسينات  قَد جعلتْمنذ الحاسبة األولى 

  أكثر فأكثر. بطاقة اإلعتماد صيغِ في جعلتْ ِلكَونهااآلن  غرفة مكان خذتْاَ التيحاسبات 

  . بالحاسبة تَتولّى مساحات
 

 همحاسبات هي قادرة على معالَجةُ كميات كبيرة من البيانات في وقت قصيرِ جداً، ك

  .تماماً لمعالجة الكلمات مناسبون
  

  .من صفحة مكتوبة أكثر بكثيريمكن َأن يحتوي بيانات  قرص 
  

  

 تقدير نسبة نجاح الترجمة اآللية للنص الرابع
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  61:  العدد اإلجمالي لكلمات النص المترجم آليا 
  
  

عدد األخطاء 

  اللغوية على العموم

  
النسبة  

  المئوية
  
  

  
  عدد األخطاء المخلّة بالمعنى 

  
النسبة 

  المئوية

  
  61من 16

  

  
26,22 

  
  61من  12

 
16,67  

  
  عمل شخصي:)6(الجدول 

  النص الخامس
 

نّص االنجليزي  األصلي ال  
 

Artificial Intelligence 
 

 
Artificial Intelligence (AI) is the area of computer science focusing on creating machines that 
can engage on behaviors that humans consider intelligent.  
 
The ability to create intelligent machines has intrigued humans since ancient times and today 
with the advent of the computer and 50 years of research into AI programming techniques, 
the dream of smart machines is becoming a reality.  
 

"الوافي"الترجمة اآللية بواسطة برنامج   
 

 

  الذكاء اإلصطناعي
 

يمكن َأن  التيمكائنِ  خَلْقعلم الحاسبات تُركّز على  مساحةُ ) آي أي ( ذكاء إصطناعي

  .ذكي تَعتبر البشرِ ذلك السلوك علىتَنشغَل 
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 50وبة منذ أوقات قديمة واليوم بظهور الحاس بشرالمقدرة َأن تَخْلقَ مكائن ذكية قَد فَتنتْ 

  .تُصبح حقيقةتقنياتَ، حلم المكائنِ الذّكية  تُبرمج آي أيسنة من البحث في 
  

  تقدير نسبة نجاح الترجمة اآللية للنص الخامس

  

  52:  العد د اإلجمالي لكلمات النص المترجم آليا 
  
  

عدد األخطاء 

  اللغوية على العموم

  
النسبة  

  المئوية
  
  

  
  عدد األخطاء المخلّة بالمعنى 

  
النسبة 

  المئوية

  
  52من  15

  

  
28,84 

  
  52من  14

 
26,92  

  
 عمل شخصي:)7(الجدول 

 
 

  النص السادس
 

 النّص االنجليزي  األصلي 
 

Acupuncture 
 

Acupuncture is a method of treatment in which fine needles are inserted at specific points in 
the body to relieve pain and illness. 
It can be used either alone or with current medical care. The use of acupuncture dates back 
many years ago. “Stone acupuncture needles dating back to 3000 B.C. have been found by 
archaeologists in Inner Mongolia, and acupuncture has been widely practiced in China for 
around 3,5000 years. 
 
In the seventeenth century, doctors brought acupuncture to Europe, where it slowly began to 
progress.    
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  "الوافي"الترجمة اآللية بواسطة برنامج 
 

  ألبرالوخز با
  

في الجسمِ  النّقاط المحددةإبر تُدخُل في  تُغرم في التيطريقةُ المعالجة  هو ألبرالوخز با

 َأن مرضو ألمتُريح.  
  

 َأن مكنستَعمَليا يأو بوحيد  أمالحالية الطّبية العديدإستعمال الوخز باأل. العناية جعربرِ ي 

مضت ألبرِبا الوخز إبر. " من سنوات ِإلى  حجارة جعسي .بي 3000تَر. جِدبل  ون قم

لحول على نحو واسع في الصين  مورسا ألبرعلماء اآلثارِ في وسط منغوليا، والوخز با

3,5000 سنة.  
 

 .تَتقدمببطئ ِإلى أوروبا، حيث بدأتْ  ألبرالوخز باجلبوا بع عشرِ، أطباء في القرن السا 
 
 

  تقدير نسبة نجاح الترجمة اآللية للنص السادس و األخير 

  

  85:  العدد اإلجمالي لكلمات النص المترجم آليا 
  
  

عدد األخطاء 

البنيوية والتركيبية و 

  النحوية
  

  
النسبة  

  المئوية
  
  

  
  عدد األخطاء المخلّة بالمعنى 

  
النسبة 

  المئوية

  
  85من  27

  

 
31,76  

  
  

  
  85من  10

 
11,76  

  

 عمل شخصي:)8(الجدول 
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3.IV      ًالتنقيح الالحق للنّصوص المترجمة أليا  
  
  

المذكرة، في  تتمثّل عملية التنقيح الالحق ، كما سبق شرحه في الجانب النظري من

التدخّل األخير للعامل البشري في عملية الترجمة بتصحيح ما ترتّب عن الترجمة اآللية 

  .  الصرفة من أخطاء على اختالف أنواعها و التي تمت اإلشارة إليها أعاله
  

بالتالي، تتمثّل عملية التنقيح الالحق في إعادة صياغة النص المترجم حاسوبيا في القالب 

غة الهدف إذ غالبا ما يعاب على الترجمة اآللية باحتفاظ النص المترجم إلى اللغة اللغوي لل

الهدف و ال سيما اللغة العربية بالصيغة التركيبية و البنيوية للغة األصل ، مما يضفي 

على النص المترجم آليا صفة الركاكة و اإلبهام، غير أن الشركات المطورة لبرامج 

  عربية كشركة  صخر،  تسعى جاهدة  للتقليص من هذه  األخطاء و الترجـمة إلى اللغة ال

 ةبوضع تقنيات مستحدثة و ناجعة لمعالجو ذلك   %80توفير ترجمة آلية ناجحة بنسبة 

اللغة العربية آليا كالمدقّق اإلمالئي و النحوي و المشكّل اآللي و المصحح اآللي الثنائي 

تقنيات التي تطرقنا إليها بإسهاب في الجانب الصرفي و غيرها من ال جاللغة و المعال

  .النظري
  

فيما بأتي، نعرض العينة من النصوص السابقة بعد أن قمنا بتنقيحها حسب ما يتالءم و 

الصيغة العربية الصحيحة نسبيا ، بطبيعة الحال، نظرا ألن الترجمة فن من فنون أدب 

  .باختالف القناعات الشخصيةتختلف األساليب المتّبعة فيها  ةاللغات اإلنساني
  

  النص األول
 

  تاريخ البيئة في عالمِ القرنِ العشرين
 

إن .قد نسمع في أغلب األحيان، أخبارا سيئة أو منذرة بالخطر عندما بتعلّق األمر بالبيئة

 فتحةَ األوزونِ في نمو مستمر و ارتفاع نسبة درجة حرارة المحيط على العموم أسوُأ من 
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 على أية حال، يحاوَل بعض. ذي قبل؛ فان عدد الفصائل المهددة باالنقراض يتضاعف

الناسِ، أحياناً، َأن يلفتوا نظرنا إلى أن  التغييرات البيئية عادة ذات منفعة لبعض الناسِ 

  .الوسيئة للبعض اآلخر و قد يوجد ثمة مخرج لهذا الجد
 

نتحدث في الحقيقة، لم نتعود دراسة تاريخِ القرنِ العشرون من الجانب البيئيِ إذ غالبا ما 

تاريخً القرنِ العشرين باإلشارة إلى الحروب التي نشبت خالله و إلى تغيراته عن 

لَة شرح هذا التّأريخِ من وجهة نظر مختلفة كهذهاوحياسية؛ و قد تعتبر ماالقتصادية والس ،

  . َ تحديا و مهمة شيقة
 

  النص الثاني

  اضـاإلجه
 

  يعتبر اإلجهاض ظاهرة عامةُ في الصين إذ تشجع بقوة المرأة التي لديهاّ طفالن أو ثالثة 
  
  

  .أطفاُل على اإلجهاض
  

يعرض الحمل . غير انّه غالبا ما ينظر إلى اإلجهاض في الصين باعتباره أمرا مزعجا

الجنين حتى عند احتمال قدرة اض خالل أية مرحلة من مراحله غير المرخّص به لإلجه

  .على العيشَ خارج أحشاء أمه
  

تبلغ نسبة عمليات اإلجهاض في الصين خالل الثّالثي األخير من فترة الحمل نصف 

  . مليون حالة سنوياً
 

  النص الثالث
 

طبيب النّفسانيِالمهنة   
 

. ب حائز على رخصة وصفَ الدواء لمرضاهالطبيب النّفساني هو أساساً دكتور في الط

 يختص الطبيب النّفساني في تَقييمِ،و تَشخيص، ومعالجة األطفال والمراهقين المصابين 
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بون إن األطباء النفسانيين مدر. التفكير، و السلوكو  باضطرابات نفسية مخلّة بالشّعورِ،

ومؤهلون على وجه الخصوص، لمعالجة األطفال، و المراهقين، والبالغين كأفراد، و 

فإنّهم يوفّرون لهؤالء المرضىِ فوائد التربية الصحية . أزواج، و عائالت ومجموعات

  .ومعلومات طبية، إلى جانب العناية الطبية والعاطفية المحترفتين
  

  النص الرابع
  

الت الحاسبةعالم تطغى عليه اآل  
 

. منذ ابتكار أول حاسوب  في أواخر الخمسيناتِ، بدأ عالم التكنولوجيا يتطور بشدة

 بأكملها، أصبحت تنجز اآلن في شكل بطاقة فالحاسبات التي كانت تشغل مساحة غرفة

  .أصبح الحاسب في الوقت الحاضر يقتحم تدريجيا عدة مجاالت. اعتماد
 

  على معالجةُ كميات كبيرة من البيانات في وقت قصيرِ جداً،  ما دامت الحواسيب قادرة 

فهي مناسبة تماماً لمعالجة الكلمات.  
  

قرص المضغوط احتواء كميات كبيرة من البيانات تفوق كثيرا تلك التي تحتويها البإمكان 

  .الصفحة الواحدة المكتوبة
 

  النص الخامس

 الذكاء اإلصطناعي
 

ي  مجاالُ من علم الحاسوب يركّز على انجاز آالت تحقّق وظائف يعد الذكاء االصطناع

  .يصفها البشر بالذكية
  

لقد فتنتّ إمكانية انجاز آالت ذكية العديد من البشر منذ األزمنة الغابرة واليوم بفضل 

ظهور الحاسوب إلى جانب خمسين سنة من البحث في مجال تقنيات البرمجةَ للذكاء 

ة إلى حقيقةاالصطناعي، بدأ يتحول حلم انجاز آالت ذكي . 
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  النص السادس
  الوخز باإلبر

  
الوخز باإلبر طريقة للعالجِ تتمثّل في غرز إبر رقيقة في نقاط محددة من الجسمِ بهدف 

  .إزالة األلم و المرض
 

 اتيمكن لهذه الطريقة َأنالمعاصرة ستَعمَل إم يعود .  لوحدها أو ترفق بالمعالجة الطّبية

تمكّن  علماء اآلثارِ من إيجاد إبر .استعمال الوخز باإلبر إلى العديد من السنوات الماضية

م كما شاع استعمال .ق 3000وخز حجرية في أواسط منغوليا يعود عهدها ِإلى العام 

 .سنة 3.5000طريقة الوخز باإلبر في الصين لمدة تقارب  
 

في القرن السابع عشرِ، أدخل أطباء  طريقة الوخز باإلبر ِإلى أوروبا، حيث شرعت تنمو 

  .شيئا فشيئا
  
 
 

4.IV              منهجية جمع البياناتالعمل التطبيقي الثاني   
 

  .تختلف المناهج باختالف المواضيع و األهداف المتوخّاة من البحث
  

نا به لبلورة ما تقدم في الفصول النظرية، في انتقاء المادة تمثّل العمل التجريبي الذي قم

التي يمكن للمختص في علم الحاسوب أن بضعها محّل المعالجة اآللية بهدف إنجاز 

  برنامج آلي يسهل للمترجم، على وجه الخصوص، أو أي مستعمل آخر مهمة التعامل مع

  ر  للوقت المستغرق في البـحث في الحاسوب في عملية تفيد الترجمة وفي ذلك توفير كبي

  .المراجع أو المعاجم المدونة
  

بالتالي، فكما سبق و أن ذكرنا أعاله، فإن المنهجية المتّبعة تختلف باختالف الغاية، و 

الغاية من عملنا تمثّلت في إعداد قاموس ثالثي اللغات في مجال األمثال و الحكم مع 

   .   اختيار عينة منها بطبيعة الحال
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وقع اختبارنا لمجال األمثال و الحكم لصعوبة ترجمتها بل و استحالة ترجمتها اللّفظية في 

أغلب األحيان من لغة إلى أخرى، مما يقتضي إيجاد مقابالت فيما بين اللغات و تعود 

وامل الثقافية و االجتماعية و الدينية و غيرها صعوبة ترجمتها إلى ارتباط هذا المجال بالع

  .   من التأثيرات الخاصة بكل لغة
  

شرعنا تجربتنا بجمع عدد من األمثال و الحكم باللغة اإلنجليزية و حاولنا إيجاد مقابالت 

لها في اللغتين العربية و الفرنسية، و  اضطررنا البتكار مقابل أو اثنين في اللغة العربية 

للتّفريق بينهما و  )*(ر لدينا األمر في إيجادهما و لقد وضعنا في بدايتهما رمز عندما تعذّ

  ,األمثال العربية األخرى
  

1.4.IV    تصنيف البيانات  
  

يتمثّل هذا الجانب من اإلطار التطبيقي لبحثنا في اختيار عينة من البيانات المتعلّقة 

  .االنجليزية، و الفرنسيةالعربية، و : باألمثال و الحكم في اللغات الثالثة
  

بما أن الغاية هي إعداد معجم  أو قاموس آلي ثالثي اللغات، و لما صار من واجبنا اتّباع 

تصنيف معين، رأينا  من األنجع حسب طبيعة المجال المختار، تصنيف البيانات تصنيفا 

ما من حيث موضوعاتيا لفسح المجال أمام أي عمل مستقبلي يرمي إلثراء هذا القاموس إ

  .المواضيع أو بضم أمثال أخرى ضمن مواضيع متواجدة بالقاموس
  

لتعليل ما سبق ذكره حول عملنا التجريبي، رأينا من األحرى استقاء مثلين من المعجم 

  :ذاته كما يلي
  

  ـ في موضوع الموعظة ـ : ـ المثل االنجليزي األول 1
          
Once bitten twice shy 

  ]حديث شريف [ ال يلدغ المؤمن  من الجحر مرتين  :             العربيالمقابل ـ   

    :   المقابل الفرنسيـ   
Si on me trompe une fois, honte à eux 
Si on me trompe deux fois, honte à moi 
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  ي موضوع المشورة ــ ف : ـ المثل االنجليزي الثاني 2

   
Two heads are better than one  

 
  مقولة سيدنا عمر بن الخطّاب       [ اجعلوا الرأس رأسين :             المقابل العربيـ   

 ] رضي اهللا عنه [                                                                       
 
                                      :   المقابل الفرنسيـ   

Deux avis valent mieux qu’un 
 

  : مالحظة

لقد اتقينا المقابلين العربيين في المثال األول و الثاني من تراثنا الديني الثري، مما يجسد 

ما ذكرناه سالفا، أي أن مجال األمثال و الحكم وثيق االرتباط بالعوامل الدينية و البيئية و 

  .التي تؤثر على اللغة بصفة كبيرة و تختلف من مجتمع آلخر غيرها
  

2.4.IV    معالجة البيانات بالحاسوب  
  

  تمثّلت المعالجة اآللية للبيانات في إدخالها إلى الحاسوب بإعادة  كتابتها  مع  االحتفــاظ

بالشكل الذي كانت عليه أي عبارة عن جدول  يحتوي على ثالث خانـات بحـيث 

مثـل االنجليزي في الخانة األولى ووضع في الخانتين المتبقّيتين المثالن كُتـب ال

 المقابالن باللغتين العربية والفرنسية، مع تجزئة الجدول إلى جداول صغيرة تضم

مجموعة من األمثال التّابعة لنفس الموضوع، مع التذكير أن هذه األمثال صنّفت تصنيفا 

  .موضوعاتيا
  

نية للمعالجة الحاسوبية للبيانات، في وضع البرنامج اآللي المناسب تمثّلت الخطوة الثا

بأدوات مستقاة من مواقع ويب على شبكة االنترنت، وتعتبر  ةإلعداد قاموس آلي باالستعان

 .هذه الخطوة من اختصاص المهندس اآللي الذي ساعدني على إنجاز هذا العمل
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3.4.IV    إنجاز نموذج لمعجم آلي ثالثي اللغات في مجال األمثال و الحكم  
   

بعد صياغة البرنامج اآللي المناسب، آلت مجهودات المهندس اآللي إلى إنجاز قاموس 

آلي تم تسجيله على قرص مضغوط يمكن للمستَخدم قراءته كما يقرأ أي قرص مضغوط 

خة من هذه المذكرة بالقرص ذاته ألنّه جزء هام ال يتجزأ من آخر و لقد أرفقنا كل نس

  .  الجانب التطبيقي لبحثنا
  

لقد وقع اختبارنا للقرص المضغوط ألنّه يناسب تماما هذا النوع من األعمال بالمقارنة مع 

بيانات، و  (األشرطة المغنّطة، كما أنّه يتميز بسرعته في تناول كل أنواع المعلومات 

  )الخ ...وت، وصور، و ص
  

بالتالي، يمكن قراءة محتوى المعجم اآللي الذي تم إنجازه بالصفة االعتيادية، إذ تبدو لنا 

في بادئ األمر، الصفحة الرئيسية للقاموس والتي تظهر عليها المواضيع التي صنّفت 

  .بواسطتها األمثال في شكل عناوين تحتها خط
  

أي موضوع من المواضيع كي يبدو جدوال ذات  يكفي بالنّقر مرتين متتاليتين على خطّ

  ثالث خانات يحتوي على مجموعة من األمثال، و يظهر المثل العربي في الخانة الوسيطة
  
  

رمز إلى المصدر أو اللغة التي ت  Flagبينما تتوسط كّل خانة جانبية صورة متحركة لراية 

الفرنسي، و كذلك  الشأن  بالنسبة  فالراية الفرنسية ترمز إلى المثل: ينتمي إليها المثل

للمثل االنجليزي؛ يكفي الضغط باستمرار على الرمز المناسب بواسطة الفأرة أو  الناقرة  

و تبقى الرايتين في حركية تبهج ...كي يبدو المثل المقابل للمثل العربي و هكذا دواليك

       ...    األنظار 
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5.IV      خالصـة و نتائج      
  
  

من هذا الفصل بأن رغم احتفاظ النّص  IV.2.2تجدر المالحظة، فيما يتعلّق بالجزء 

المترجم آليا إلى اللّغة العربية بالتركيب اللّغوي للنص األصلي إلى حد ما، فان ما يلفت 

المعنى العام للنّص العربي جلي و قد نجحت الترجمة اآللية في هذا  االنتباه هو أن

المجال في إيصال معنى الخطاب و تحددت لدينا فكرة واضحة للموضوع المعالج، بل و 

 .قد أوشك النص العربي في بعض الجمل أن يصيب في تقديم الصيغة العربية الصحيحة
  

من نالحظ من جهة أخرى، أن  انتهاجنا أسلوب  استقراء النتائج المتحصل عليها 

بنتائج قيمة، مع العلم أن معنى المنهج  جعملـية الترجمة اآللية، سمح لنا بالخرو

االستقرائي هو كل استدالل يسير من الخاص إلى العام ليشمل االستنتاج العلمي القائم 

على أساس المالحظة و التجربة؛ فإذا استندنا لتعريف المنهج االستقرائي عند األستاذ 

) 5، موضع 32أنظر قائمة المراجع، ص  ( منهجية البحث العلميتاب عمار بوحوش صاحب ك

فإنّنا قد اعتمدنا االستقراء الناقص غير اليقيني، على حد قوله، ألنّه يقوم بتفحص بعض 

الجزئيات فقط، على خالف االستقراء التام اليقيني الذي يقوم على استقراء لكّل جزئيات 

  . موضوع البحث
  

حظتنا لعينة النصوص المترجمة آليا في الوصول إلى نتيجة هي أن  تمثّلت، إذن، مال

و    32,75 %نسبة األخطاء التركيبية و البنيوية لم تتعد النسبة القصوى المقدرة  بـ 

فيما يتعلّق باألخطاء المخلّة بالمعنى و ذلك رغم اختالف المواضيع   %  19,23نسبة 

  .ل، بالمجال  التبليغي للمعرفةالمعالجة و التي ترتبط، على أية حا
  

فضال عن ذلك، فقد حقّق البرنامج اآللي نجاحا كبيرا في ترجمة المصطلحات 

 صة ترجمة صحيحة حتّى و إن تعذّرت لديه ترجمة بعض المصطلحات و تعدالمتخص

  .نسبة الفشل في هذا المجال جد ضئيلة
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بالتالي، تتمثّل النتيجة الرئيسية التي تحصلنا عليها بفضل اللّجوء إلى هذا النّوع من 

الترجمة في توفير قسط كبير من الوقت وتوفير عمليتا تحرير النص و البحث في 

  .القواميس المطبوعة
  

الحظنا من باب التجربة بأن الترجمة البشرية , فيما يخص مدة االستغراق الزمني

حضة للنّصوص الستّة المعروضة قد استغرقت ساعتين مع احتساب عملية التحرير و الم

 .  الكتابة على الحاسوب، بينما لم تتعد ساعة واحدة عند اللجوء إلى مساعدة البرنامج اآللي
  
 

تجدر اإلشارة في هذا المجال إلى ندرة هذه البرامج مما يستدعي بنا إلى حثّ المترجمين 

العمل بتضافر جميع الجهود مع علماء اللغة المختصين في علم اإلعالم  المحترفين على

  .اآللي لوضع برامج للتّرجمة و قواميس إلكترونية متخصصة في المجاالت التقنية
  

على ضوء التجارب التي قمنا بها، اشتد يقيننا في كّل حالة، إلى ضرورة إدماج 

انجازات مختصي اإلعالم اآللي في الحاسوب في ترجمة النّصوص المختصة إذ أثبتت 

هذا المجال بأن اآلفاق واعدة أمام المترجمين الذين سيميلون، من دون شك، إلى التّركيز 

على مهام الترجمة األكثر إبداعا و المترجم العربي مطالَب أكثر من غيره بالنّهوض 

دامت الخطوات التي باللّغة العربية بغية وضعها محّل المعالجة اآللية بصورة أنجع ما 

  .  شقّت في هذا الجانب مشجعة و واعدة
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 اتـمة ـخال
  

على ضوء ما تم تناوله، سوى التأكيد على إيماننا بالنظرية المدعمة العتماد  ايسعنال 

ا للوقت، ال سيما في الميادين التقنية الترجمة اآللية كوسيلة و ليس كغاية للتّرجمة ربح

 صة التي تتّسم بكثرة الحاجة للتّرجمة إذ أنالميادين تفوقهذه االحتياجات في المتخص 

فيما يخص الجانب   %  1و 5، بينما تتقلّص إلي ما بين %90نسبة  حسب اإلحصائيات

  .األدبي
  

 قطار العربية إلفساحضرورة ملحة لالهتمام بالترجمة في األ من جهة أخرى، هناك

 من الفرص أمام القارئ العربي لإلطالع على روائع الفكر العالمي في مختلف المزيد

و يتبين من  إن النصوص المطلوب ترجمتها هي في الواقع في تزايد مستمرو  ،الميادين

جميع النصوص  ترجمة ذلك استحالة توفير فريق كبير من المترجمين قادر على

  .لوبةوبالسرعة المط
  

 ليضاعف – في المجاالت األخرى كافة كما– لهذا كان اللجوء إلى الحاسوب في الترجمة

   .القدرات البشرية ويسهل لها القيام بالمهام المطلوبة منها
 

في الترجمة بين اللغات   الحاسوب من اإلشارة إلى أن الترجمة اآللية ، أي استخدام البد

حقيقة واقعة ، من حيث تَوفّر عدد  أصبحت قد  ة،ومن ذلك الترجمة إلى اللغة العربي

في ترجمة نص ما من لغة إلى  المساهمة متزايد باستمرار من البرمجيات التي تستطيع

   .لغة
  

منظومات الترجمة اآللية إلى العربية، بخاصة من اإلنجليزية  من هناك حالياً عدد محدود

 المجاالت المقبول، وخاصة فيفي الغالب دون المستوى  المترجمة وما زالت النصوص

األدبيـة  أو تتطلب اإلبداع اللغوي كما هو الحال بالنسبة النصوص التي تحتمل اللبس

  قابـلة والتقنية  لكن،  أصبحت بالمقابل ، العديد من النصوص العلمية. على سبيل المثال
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من األفضل في  هومع ذلك، فـإنّ ؛ ع تحرير بسيط الحق من قبل المترجمللترجمة اآللية م

بمساعدة الحاسوب وعن أدواتها المساعدة بدالً من  المرحلة الحالية، التحدث عن الترجمة

كما يمكن تخصيص منظومات للترجمة اآللية بترجمة  ، "كاملة  ترجمة آلية "الحديث عن 

ة وقواعد بسيطة في برمجة تلك المنظومات من لغ واستخدام نصوص في ميادين معينة

 . آلياً المترجم أجل رفع دقة وجودة النص
 

العربية و التـي   ةما يمكن مالحظته هو أنّه بالرغم من النجاحات الهامة التي حققتها اللغ

كرسنا لها موضوع مذكّرتنا ـ   ال تزال بحاجة ماسة لتكون محّل دراسة أنجع بإتبـاع   

  :  صيات اآلتيةالخطوات و التو
  

ـ إبراز أهمية اللغة العربية و خصائص منظوماتها التي تؤهلها كموضوع للمعالجة 

  .اآللية و تبديد مفهوم عجزها عن مواكبة التطور التقني

  .ـ إبراز و تشجيع أهمية الدراسات اللسانية الحديثة في العربية

ائصها ذات المغزى للمعالجة ـ البحث و الكشف عن البنية العميقة للعربية و تحديد خص

  .اآللية

ـ دراسة اللّغة العربية وفق المناهج و النظريات اللسانية الحديثة و اختيار و وضع 

  .األسس المناسبة للمعالجة اآللية

ـ إبراز جهود العلماء العرب و اجتهاداتهم و إبداعاتهم في تحليل اللّغة العربية و 

 .ا بما يالئم المعالجة اآلليةاستخدام القوانين األساسية و صياغته
  

رسالتنا و بلوغ الهدف المنشود من خـالل  هـذه   في األخير، نرجو أنّنا وفّقنا في تأدية 

تسليط الضوء على الرهانات الملحة التي تجابه األمـة العربيـة و المتـرجمين    المذكرة ب

اء اإلعـالم  العرب من أجل إدماج الحاسوب في أعمال التّرجمة و ضم جهودهم إلى علم

اآللي قصد إعداد برامج للتّرجمة أكثر نجاعة،  ففي ذلك إثـراء للمكتسـبات المعرفيـة    

  .األجنبية و بعث للغتنا العربية
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  انجليزي   -مسرد  مصطلحاتي   عربي      ...................................      )ا(الملحق   

  

  ــــــ      أ   ــــــ

  

 Automation, automatization  أتمتة
     

 Library automation              أتمتة المكتبية ـ 
 

  Mono, uni, single  أحادي
 

  Monolingual  ـ أحادية اللغة    

  

  Enter  إدخال
 

  Enter a text into a computer  ـ إدخال نص إلى الحاسوب    

  
 

 Parsing  اإلعراب    

  

  Acquisition  اكتساب
 

  Langage acquisition  ـ اكتساب لغة     
 

 Internet  انترنت

  

  Intranet  انترانت
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  ــــــ   ب   ــــــ

  

  Pascal  باسكال

  

  Evidences  بديهيات

  

  Program  برنامج
 

Language program          ـ برنامج لغوي         
   

  Computarized programs  ـ برامج محوسبة      

  

  Mail  بريد
    

  Electronic mail  ـ بريد الكتروني       

  

  Construction  بناء

     

  Sentense construction  ـ بناء الجملة      

  

  Data  معطيات

  

  ــــــ   ت   ــــــ

 
  Analysis  تحليل
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 Sound analysis       ـ تحليل الصوت           

  Abstractor  ـ محلّل، ملخّص   
 

  Transfer  التحويل

  

  Storage  تخزين

    

  Storage capacity  ـ سعة التخزين   

  

 Chek  تدقيق

 Mathematical chek  ـ تدقيق رياضي   
 

  Translation  ترجمة

     

  Machine translation  ـ ترجمة آلية    

  Human translation  ـ ترجمة بشرية    

  

  Diagnostic  تشخيص

  

  Cipher, coding  تشفير
 

 Cryptography  فرةـ علم الش    

  

 Cipher key  ـ مفتاح الشفرة    
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  Conception  تصميم

 
  Programme conception  ـ تصميم برنامج    

  

 Development  تطوير
 
  

 Expression  تعبير

  Idiomatic expressions  ـ تعابير اصطالحية  

  

 Recognition  التعرف
 

 Character recognition  ـ التعرف على الحروف   
 

  Speech recognition  ـ التعرف على الكالم   
 

  Cost  تكلفة

  

  Representation  تمثيل

  

  Edition, Editing  تنقيح

   

  Post- Edition  ـ التنقيح الالّحق   

  

  Pre- Edition  ـ التنقيح السابق   
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  ــــــ   ث   ــــــ

  

  Bi  ثنائي، ازدواجي

  

  Bilingual  ـ ازدواجية اللغة   
 
  

  ــــــ   ج   ــــــ

  Radical  جذر

  

  Word radical  ـ جذر كلمة   

  

  Stem  جذع
  
Word stem                                                                              جذع كلمةـ  

  

  Sentense, phrase  جملة

  

  ــــــ   ح   ــــــ

 
  Computer  حاسوب

 
  Fifth generation computers  ـ حواسيب الجيل الخامس    

  

  Ellipsis  الحذف
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  ــــــ   ذ   ــــــ

  

  Memory  ذاكرة

  

  Machine memory  ـ ذاكرة آلية      

  
 

 Intelligence  ذكاء

  

  Artificial intelligence  ـ ذكاء اصطناعي     

  

  Artificial intelligence applications  ـ تطبيقات الذكاء االصطناعي     

  

  ــــــ   ر   ــــــ

   Symbol  رمز

  

  ــــــ   س   ــــــ

  Context  السياق

  

  ــــــ   ش   ــــــ

  

  Screen  شاشة

  Computer screen  اسوبـ شاشة الح    
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  Network  شبكة

  

  Neural networks  ـ الشبكات العصبية    

  

  

  Form  شكل

  

 Geometrical forms  ـ أشكال هندسية   
 
 
 

  ــــــ   ص   ــــــ

  

  Morphology  الصرف

  

  Page  صفحة 

  

 Web page  ـ صفحة ويب    

  

 Phonetics  صوتياتال

  

  ــــــ   ط   ــــــ

  

  Printing  طباعة
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  ــــــ   ع   ــــــ

  Nerve  عصب

  

  Artificial nerves  ـ أعصاب اصطناعية     

  

  Science  علم

  

  Probabilities  ـ علم االحتماالت     

  

  Cognitive science  ـ علم االدراك     

  

 Computer science  ـ علم الحاسوب     

  

  Semantics  ـ علم الداللة     

  

  Psychology  ـ علم النفس     
 
 

  ــــــ   ف   ــــــ

 
  Verb  فعل

  

  Philosophy  الفلسفة
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  Index  فهرس

  

  Alphabetical index  ـ فهرس أبجدي    

  

  Fortran  فورتران

  

  ــــــ   ق   ــــــ

  Rule  قاعدة 

   

 Data base  ـ قاعدة البيانات  

  

 Deductive rules  ـ قواعد استنتاج  

  
 

  Dictionary  قاموس

  

  Electronic dictionary  ـ قاموس الكتروني        
 
  

  Reading  قراءة

  Text reading  ـ قراءة نص    

  

 Pen  قلم

 Light pen  ـ قلم ضوئي    
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  ــــــ   ل   ــــــ

  Linguistics  لسانيات 
 

  Computational linguistics  ـ لسانيات حاسوبية     

  
 
  Language  لغة

 
 

  Artificial language  ـ لغة اصطناعية    
   

  Semitic language  ـ لغة سامية    
 
  Natural language  بيعيةـ لغة ط    
 

     
  Source language  ـ لغة المصدر     
 

  Target language  ـ لغة الهدف      
 
 

  Preffixes  لواصق سابقة
 

  Suffixes  لواصق الحقة
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  ــــــ   م   ــــــ

   -Multi  متعدد
 

  Multilingual  ـ متعددة اللغة   

  

  Domain  المجال

  

  Motor, driver  محرك

  

  Research driver  ـ محرك البحث  

  

  User, utilizer  المستخدم

  

  Processing  معالجة
 

  Data processing  ـ معالجة البيانات     
 

  Natural language processing  ـ معالجة اللغات الطبيعية     

  

  Lexicon  المعجم

  

  Lexicology  المعجمية

  

  Pragmatics  المقاميات
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  Automatization, automation  مكننة
 

  Libraries’ automatization  ـ مكننة المكاتب   

  

  

 Synthetiser  ملخّص
 

 Automatic synthetiser  ـ ملخّص آلي    
 
 

  System  منظومة
 
 

  ــــــ   ن   ــــــ

  

  Grammar  النحو

  

  Text  نص

  

  System  نظام
 
 

  Phonetic system  ـ نظام صوتي    
 

  Expert systems  ـ نظم خبيرة   
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  Machine translation systems  ـ نظم الترجمة اآللية     
 
 

  Theory  نظرية

  
 

  Pattern  نموذج

  

  ــــــ هـ ــــــ

  

  Structure  هيكلة
 

  Language structure  ـ هيكلة اللغة   

  

  ــــــ   و   ــــــ

  

  Unit  وحدة

  

  

  

  

  

  

  

  
 ــــــــــــــــــــــــ 136 ــــــــــــــــــــــ
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________   A   ________ 
 

 Abbreviation اختزال
 

  Acronyms (s) تسمية مختصرة، أوائليات

  

                                                                                                         Algorithmsمنهاج
         
        - Genetic Algorithms                             خوارزمات جينية                

 
Analytic تحليلي 

 
       - Analytic language لغة تحليلية 

  

________   B   ________ 
 

Belt                                                                                      حزام 
 

Blending         مزاج 
 

Bottom- up تصاعدي 
 

________   C   ________ 
 

Case                                                                                           حالة 
     

       - Case of grammar                                                      حالة إعرابية   
  ــــــــــــــــــــــــ 137 ــــــــــــــــــــــ



 
Clipping اجتزاء 

  

Computer                                          ابة، كمبيوترحاسوب، آلة حاسبة، حس 

  

Compounding تركيب 

  

Concept                                                                      مصطلح، مفهوم
           
       - Conceptual                                                        مصطلحي، مفاهيمي

       - Conceptual dependency theory                نظرية المفاهيمية االعتمادية 

  

Constraints                                                                     داتمحد
            
      - Semantic constraints                                          دات دالليةمحد
                                
Conversion تحويل 

 
________   D   ________ 

  

Derivation            اشتقاق 

  

Diacritizer                                                                        مشكّل 
   

        - Automatic diacritizer                                                       مشكّل آلي      
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________   E   ________ 

 
Euphemistic تلطيفي 

 
Extension  مجاز                                               

 
        -  Semantic extension مجاز داللي 

 
________   F   ________ 

 
 

Feasible                                                                                عملي 
  
 

Formation                                                                               تكوين، تشكيل  
 
        - Word  formation                           تكوين مفردة  
 
Frequency                                                                                        تواتر 
 

________   G   ________ 
 

Graphology                                                                         نظام كتابي 
 

________   I   ________ 
 

Illocution                                                                  نية المتكلّم 

 

Improvability                                                                 قابلية للتحسين 
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        - System improvability                                       قابلية تحسين نظام 
 
Industry                                                                              صناعة 
 
        - Information industry                                             صناعة المعلومات 

        - Knowledge  industry                                        صناعة المعرفة
                   
Italics  حروف ايطالية 

  
 

________   L   ________ 
  
 

Letters حروف 
 
        - Capital letters حروف كبيرة 

        - Small    letters حروف صغيرة 
 
Linguistics علم اللغة، اللّسانيات 

 
________   M   ________ 

  

Manuals اتمعد 
 
Memory                                                                           ذاكرة      
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      - Associative memory                                               ذاكرة مرافقة           
 
 
Morphology الصرف 

  
 

  

________   N   ________ 
 
 

Network                                                           شبكة              
  
        -  Augmented transition networks theoryزةنظرية الشبكات االنتقالية المعز 

        -  Neural networks                                                         شبكات عصبية

       -  Semantic networks                    شبكات داللية                         
   

________   P   ________ 
 

Perception إحساس 
 
Pragmatics المقاميات 
 
Printer طابعة 
         
          -  Dot Matrix printers  طابعات نقطية 

          -  Line            printers طابعات سطرية 
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Procedure   أسلوب، إجراء ، منهج، سياق 

 

       -   Interlingual procedure  أسلوب اللغة الوسيطة 

         -   Deductive procedures مناهج استداللية 

         -   Semantic  procedures سياقات داللية 

 

Processor معالج، محلّل 
 
          -  Multi- Mode Morphological Processor  د األوجهمعالج صرفي متعد 

          -   Multi- Mode Syntactic  Processor د األوجهمحلّل نحوي متعد 
 
Proving إثبات 

 

          -   Theorem proving   إثبات النظريات 
 

________   R   ________ 
 

Reasoning تأويل 
     
          -  Logical reasoning تأويل منطقي 
 
Representation تمثيل 
                      
          -   Interlingual representation تمثيل وسيط اللغة 
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Rule قاعدة 
 
          -  Categorial    rules قواعد الفصائل 

          -   Generative  rules قواعد توليدية 

          -   Phrase structure rules  قواعد بناء العبارة 

          -   Transformational rules              قواعد تحويلية 
 

________   S   ________ 
 

Scanner ماسحة 
 
          -   Optical scanners  ماسخات بصرية 

          -   Word scanning method طريقة مسح الحروف 
 
Science علم 
 
          -    Cognitive  science  علم اإلدراك 

          -    Computer  science  علم الحاسوب 
 
Semantics  الداللة  

 

Strategy إستراتيجية 
 
          -    Direct   strategy إستراتيجية مباشرة 

          -    Indirect strategy ستراتيجية غير مباشرةإ  
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Syntax التركيب 
 
  
 

________   T   ________ 
 

Text                                  نص 
 
          -    Repetitive  texts رةنصوص متكر 
 
Top- down  تنازلي 
 
 
Transfer تحويل 
 
Translation ترجمة 

 
               -  Informative translation     ترجمة تبليغية 

               -  Machine translation                      ترجمة آلية 

               -  Machine- Assisted Translation   الترجمة بمساعدة األلة 

               -  Machine- Assisted Human Translation    الترجمة البشرية بمساعدة األلة 

               -  Human- Assisted Machine Translation   مساعدة  اإلنسان لآللة المترجمة 
 

________   U   ________ 
  

Unit وحدة 

               - Semantic unit وحدة معنى 
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  أسماء أعالم ساهموا في تطوير الحاسوب ...................................    )ج(الملحق  

  
  

Famous names in the development of the computer 
 

  

  

 AIKEN HOWARD, HATHAWAY     أيكن هوارد، هاثوي
 
ميكانيكي ترّأس الفريق الذي قام بتصميم و بناء أول حاسب كهربائي  )1973 -1900(

  .  الحاسب ذو التحكّم التسلسلي التلقائي، في جامعة هارفارد بالواليات المتّحدة األمريكية

  

   ATANASOFF, JOHN V  أتاناسوف، جون ف 
 
و كان مهتما باكتشاف طرق  1942صمم حاسوبا رقميا الكترونيا في عام  )  -1903(

  .أسرع لتنفيذ العمليات الحسابية للمسائل الفزيائية

  

  

 BABBAGE, CHARLES   باباج،  شارل
 
رياضي و مخترع بريطاني، صمم المحرك التفاضلي لحساب  )1871- 1796(

موقعا بعد الفاصلة العشرية و المحرك التحليلي الذي كان رائدا  20اللوغاريتمات حتى 

ه بما فيه و لقد كان باباج سابقا لزمانه و لم تكن الوسائل الهندسية في وقت. للحساب الرقمي

  .الكفاية لبناء آالته بنجاح
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 BALDWIN, FRANK, STEPHEN   بولدوين، فرانك، ستيفن

 
أول حاسبة عملية ذات عمليات أربع عكسية في الواليات المتحدة  1875اخترع عام 

  . األمريكية

  

 BOLLEE, LEON  بولي، ليون
 

ل آلة لتنفيذ عمليات الضرب بنجاح بطريقة مباشرة بدال 1886م  الفرنسي ليون بولي في عام صمأو ،

 .من عمليات اإلضافة المتكررة

  

 BOOLE, GEORGE  بول جورج
 

هو رياضي و عالم منطقي . أول من طور نظريات الجبر البولي )1864 -1815(

كتب دراسة  1851ي للمنطق  و في دراسة عن التحليل الرياض 1847بريطاني، كتب في 

حيث   »  تحليل في قوانين الفكر  « مطورة عن نظامه المنطقي في عمل ضخم اسمه 

  .أسس النظريات الرياضية للمنطق

  
  

 BURROUGHS, WILLIAM, STEWARD  بوروز، وليام، ستيوارد
 
بوروز و اخترع أول آلة جامعة تجارية و أسس ما يعرف اآلن بشركة  )1898 -1857 (

  .هي من أكبر شركات الكمبيوتر في العالم اليوم
  

 BUSH, VANNEVAR  بوش فانيفار
 
  في أواخر العشرينات، صنع أول حاسب آلي لحلّ مجموعة واسعـة   )1974  -1890 (
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كان هذا الجانب بداية للحاسبات القياسية  و   »المحلّل التفاضلي  « من المسائل و سماه  

  .المعروفة اليوم
  

 ECKERT, PRESPER  ايكرت، برسبير 
 

و هو من الجيل األول للحاسبات  1946أحد مخترعي الحاسب ـ انياك ـ عام 

 .االلكترونية
  

 FELT, DORR  فيلت، دور
 
دة إلدخال البيانات و ، حاسبة اختبارية ذات أزرار متعد 1885صمم في عام  )1930 – 1862 (

  .بعدها بعامين، أنتج آلة عملية لجمع األرقام و طباعة النتائج

  

 FORESTER, JAY WRIGHT    فورستر، جي، رايت
 

ترّأس فريق معهد ماساشوستس للتكنولوجيا الذي صنع كمبيوتر ـ ويرلوند ـ و كانت 

و قد طور . ة اليومهذه اآللة ذات تأثير كبير على تطوير الحاسبات التجارية المعروف

الذاكرة ذات الحلقات المغناطيسية و طريقة  : مصمموا  ـ ويلوند ـ اختراعين مهمين

  .التزامن المتوازي لمعالجة البيانات داخل اآللة
 

HERBERT, A. SIMON  هربرت، أ، سيايمزن  
  

، و يعتبر من رواد البحث في مجال الذكاء 1972حاز على جائزة نوبل في عام 

  :ترجمة شخصية، انظر موقع ويب اآلتي (طناعياالص
) (media.com/template4.asp?con_id=24&menu_id1=4&menu_id2=21-http://www.banlieues 
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 HOLLEIRTH, HERMAN  هوليرث هيرمان
 
كان موظّفا في مكتب اإلحصاء بالواليات المتحدة األمريكية حين طور  )1929 -1860(

استخدام البطاقات المثقّبة في المحوالت الكهروميكانيكية لتنفيذ العمليات الحسابية و 

ت البطاقات المثقّبة، و التي و أسس شركة خاصة لتصنيع مجدوال. التصنيفية الالّزمة

  ,أكبر شركات الكمبيوتر في العالم اليوم  IBMأصبحت فيما بعد شركة 
 

 HOPPER, GRACE  هوبر، غريس
 
ـ و ـ يونيفاك ـ  1رياضية مبرمجة، طورت برامج لحسابات ـ مارك  ) – 1906 (

ملي و لعبت ثم أصبحت رائدة في مجال لغات الكمبيوتر؛ و كتبت أول برنامج ترجمة ع

  دورا رئيسيا في تطوير لغة البرمجة ـ كوبول ـ

  

 JACQUARD, JOSEPH, MARIE  جاكارد، جوزيف، ماري
 
آلة حاسبة تستطيع إجراء  1672رياضي ألماني اخترع في عام   )1716 -1646(

  .عمليات الجمع و الطرح و الضرب

  

 LAVELACE, ADA AUGUSTA   لفليس، أدا أغستا
 
 
نتيسة لفليس، ريضية ماهرة و صديقة مقربة من شارل باباج، كانت كو )1852 -1815(

  .  أول من طور مبادئ البرمجة و هكذا يمكن اعتبارها أول مبرمجة في تاريخ الكمبيوتر

  

 MAHON, CHARLES  ماهون، شارل 
 
  .، آلة حسابية تستخدم العجالت المسنّنة1777أول من اخترع في  )1816 -1753(
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  MAUCHLY, JOHN  موشلي، جون

  

أحد مخترعي كمبيوتر ـ انياك ـ من الجيل األول من الحاسبات  )1980 -1907(

  .االلكترونية

  

 MONROE, JAY R  مونرو، جي، آر
 
 

ذات ، مستخدما التصاميم المبدئية لفرانك بولدوين، آلة حسابية دائرية 1911طور في 

  .لوحة مفاتيح نجحت تجاريا
 

 MOLUND, SAMUEL  مورلند، سامويل
 
 
، اخترع آلة حسابية تستطيع تنفيذ العمليات الحسابية 1666في عام  )1695 -1625(

  .الجمع، الطرح، الضرب و القسمة : األربع

  

 NAPIER, JOHN  نابيير، جون
 
ضيات و الحساب و اخترع عالم اسكتلندي، ساهم كثيرا في مجاالت الريا )1617 -1550(

اللّوغاريتمات و جهازا حاسبا يعرف بقضبان نابيير العظيمة و عرف أيضا بتحسين 

  . ـ و بإضافاته في علم المثلّثات الكروية Abacusالمعداد ـ 

  

 OUGHTRED, WILLIAM  أوغترد، وليام

  

  . 1630رياضي انجليزي، اخترع المسطرة الحاسبة عام  )1660 -1575(
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 PASCAL, BLAISE  باسكال، بليز

 
رياضي فرنسي، قام بتصميم أول آلة نضدية حسابية جامعة عام  )1662  -1623 (

1643.  

  

 SHEUTZ, GEORGE  شويتز، جورج
 
آلة حسابية مشابهة للمحرك التفاضلي لباباج و  1834صنع عام  )1873 – 1785(

  .مت آلته لطبع الجداول الرياضيةاستخد
 
  

 SHICKHARDT, WILLIAM  شيكهارت، وليام
 
  .1624أستاذ رياضيات ألماني، اخترع آلة حسابية في عام  )1593-1635(
 
 

  SHANNON, CLAUDE  شانون، كلود

  

قدم مساهمات مميزة في علوم الجبر البولي و الدراسات الحسابية، كما طور النظرية 

  . علومات في علم االتّصاالتالرياضية للم

  

 STIBITS, GEORGE  ستيبيتز، جورج
 

عدة محاوالت حسابية مبنية  1946باحث رياضي في معامل ـ بل ـ للهاتف، صمم عام 

  .على أفكار باباج في تصميم المحرك التحليلي
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 THOMAS, CHARLES, XAVIER  توماس، شارل، زافييه 

 
  .أول آلة حاسبة استخدمت عمليا و بصورة مفيدة 1820صنع عام 

  

 TURING, ALAN  تورينج، آالن 
 
رياضي و عالم منطقي بريطاني، صمم إحدى أوائل الحاسبات الرقمية  )1954- 1912(

  . الحديثة ذات السرعة العالمية

  

  VON, NEWMAN, JOHN  فون، نيومان، جون
 
صنع إحدى أوائل . من أبرز علماء الرياضيات في القرن العشرين )1957 -1903 (

الحاسبات االلكترونية و ساهم في تطوير نظرية األلعاب و قدم مفهوم البرنامج المخزون 

  .الذي بنيت على أساسه جميع الحاسبات االلكترونية فيما بعد

  

 WATSON, THOMAS  واتسون، توماس
 
و صاحب شعار  1952حتى عام  IBMاء شركة اي بي آم أبرز رؤس )1956 -1874 (

  .ـ فكّر ـ الشّهير

  

 WIENER, NORBERT  واينر، نوربرت
 
حيث  Cyberneticsعالم أمريكي هو واضع لفظة ـ السيبرنيتكس ـ  )1894-1964(

اعتقد أن كثيرا من عمليات التفكير في العقل اإلنساني يمكن تحديدها رياضيا و تحويلها 

  .يوتر و كان أيضا رائدا في تطوير نظرية األتمتةإلى الكمب
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 WILKES, MAURICE, VINCENT  ويلكس، موريس، فينسنت

    

بانجلترا الذي بنى الحاسبة   Cambridgeترّأس فريق جامعة كمبردج   -)1913(

  .1949عام   EDSACاألوتوماتيكية االلكترونية 

  

 ZUSE, KONRAD    زيوس، كونراد
 
 3آلة زيوس ، ز 1941بنى عام . رائد ألماني في تطوير  المعدات الحسابية ) -1915(

الحسابية التي امتازت بخصائص متقدمة جدا و ضاهت سرعتها سرعة الكمبيوتر 

 ـ   1األمريكي ـ مارك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مالحظة
 

 . 1996في إعداد هذا الملحق، بمعجم الكيالني، طبعة  تجدر اإلشارة إلى استعانتنا
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