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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 االصطناعي وقضايا الترجمة االلكترونية الذكاء

 1أ.د. حممد خالد عبد الرمحن أمحد

لعل الرتمجة إحدى أبرز التحديات اليت تواجهنا يف نشر اللغة العربية والنتاج اللغوي يف عصر         
تواجه اللغة العربية  اليوم ختلفًا تقنياً حيث  باتت فيه عملية السباق الثقايف واملعريف تسري بسرعة فائقة ،

علينا بذل املزيد من اجلهود حنو التحول إىل  حيتماألمر الذي  بسبب ضعف االهتمام هبذا  اجلانب
، وإن كان هدف هذه الدراسة احملاولة  لردم ما أصبح يدعى )باهلوة الرقمية يف  حوسبة اللغة العربية

طور املعريف لقضايا اللغويات احملوسبة وتطبيقاهتا يف جمال اللغة العربية، احملتوى الرقمي العريب(، وبيان الت
واحلاسوب ، إال أهنا يف  الرتمجةوتأسيس إطار نظري لقضية  جديدة ومتجددة ، للمهتمني بقضايا 

املعضالت اللغوية اليت تقف يف طريق التقنني وبرجميات الذكاء االصطناعي  الوقت ذاته تروم الكشف عن
وحتول دون امتام عملية الرتمجة اآللية بصورة مرضية و مقبولة ، وكذا حماولة إجياد حل هلذه  م اخلبرية،والنظ

املنهج الوصفي التحليلي ، وقد توصلت إىل عدد من النتائج والتوصيات واستخدمت الدراسة  املعضالت
د والزخارف الفنية والبالغية ، وأنَّ الكتابة العلمية هي اليت ميكن  ترمجتها أليًا ، لعدم التعقين إأبرزها ، 

طريقة جتزئة اجلهود العربية املتخصصة يف الرتمجة اآللية ال تصل إىل اهلدف املنشود، إذ إن معظم احللول 
املتوفرة حاليًا تعترب حلول جزئية، كالقواميس االلكرتونية وبرامج التشكيل والصرْف فالرتمجة اآللية تتطلب 

 اإلضافة إىل عمليات التحليل الداليل و النحوي و الصريف ونقل املعاين.توحيد كل تلك احللول ب
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 المقدمة

اكتسبت الرتمجة اآللية قوة كبرية يف السنوات األخرية ألن نظم الرتمجة اآللية أصبحت رخيصة        
لرتمجة بسهولة من قبل عدد كبري من املستخدمني والنظم ، وزادت أمهية ا التكلفة وميكن الوصول إليها

السياسية والرفاهية  كنتاج لتكنولوجيا العصر والتطوير العلمي احلايل، فاالقتصاد الدويل والعالقات اآللية
أمور تعتمد على املعلومات املشرتكة، ومل  وخمتلف األمور اليت تُعىن حبياة اإلنسان ومعارف الشعوب كلها

اللغوية مثلما هو اآلن فقد متَّ حتويل حمتوى   لتحطيم العوائق حيدث يف التاريخ أن كان هناك حاجة ملحة
قياسية جعلت من املستندات  كثري من املؤسسات حملتوى رقمي والتوجه حنو استخدام ملفات تنسيقية

كل من قطاع األعمال واحلكومات، واألمهية املتزايدة  اإللكرتونية الوسيط الرئيس للمعلومات يف
النصوص، خاصة يف جمال املعلومات واإلنرتنت و ازدادت  باإلضافة إىل زيادة حجم لالتصاالت هذا

جديد وسرعة تعديل احملتوى املوجود بالفعل، كل هذا أدى إىل تزايد الطلب على  سرعة إضافة حمتوى
بسرعة، وتعد الرتمجة عنصر أساس للتفاعل بني  اآللية، حيث يزداد االعتماد عليها يف أحناء العامل الرتمجة

ن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل  ،الشعوب واحلضارات  قال تعاىل " يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ
َماَواِت  1لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي " وقال تعاىل "َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ

فمن خالل الرتمجة تستطيع معرفة  2اأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت لِّْلَعاِلِمنَي "وَ 
تراث األمم وما أنتجته من فكر وأدب وعلم واالستفادة منه االستفادة الكاملة ، بأخذ ما يناسب ديننا 

لرتمجة ليست علم خيلو من الذوق والفن، بل إن الرتمجة هي علم وأخالقنا وترك ما خيالف ذلك  ، وا
 A thiefوفن وذوق، وهذا املثال يبني ما حتتويه الرتمجة من الفن واجلمالية: فمثاًل لو قلنا:

escaped " :  فهي ترمجة صحيحة .. ولكن جعلناها بصيغة أفضل هرب اللصفلو ترمجها أحد ب "
 A beautifulؤدي لنفس املعىن بصياغة أمجل . ولو قلنا: " فت الذ اللص بالفرارمثل : " 

garden  حديقة غناء". مع أن الصياغة األكثر فنًا وذوقًا هي أن نقول: " جميلة"حديقة  .."
 فالرتمجة ال ختلو من الفن والذوق واجلمال.
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، مما يسبب وجود ومن أكثر األمور خطورة يف الرتمجة هو تغري املعىن أو املقصود بالنص املرتجم       

نص جديد مبعىن ومقصود آخر غري الذي أراده كاتب النص ، مما يؤدي إىل وصول معلومات خاطئة أو 

حمرفة للقارئ. لذلك جيب أن تكون النصوص املرتمجة مطابقة للنص األصلي أو مشابه له على حد كبري 

ة هو التواصل ونقل املعرفة بكل يف املعىن، لضمان وصول ما أراده الكاتب، فاهلدف والغاية من الرتمج

إن معاجلة اللغات الطبيعية ،ف ، وخاصة عندما تكون الرتمجة بواسطة اآللة أبعادها بأمانة ودقة وصحة

بواسطة احلاسوب، كما يعتقد املهتمني من العلماء والدارسني ، تتطلب استعمال مفاهيم ذات أصول 

وصف اللغة حتليال وتوليداً، ومن هنا تأيت نظريات تقر معلوماتية كمفهوم اخلوارزم الذي يعترب ضروريا ل

بتطوير أحناء صورية تكون قابلة لالستعمال على شكل خوارزمي يشبه إىل حد ما لغات الربجمة 

 االصطناعية ستكون ال حمالة أسلوبا إجرائيا لبناء آلة مرتمجة متاثل حبق الرتمجة الطبيعية.

 تعريف علم الترجمة

ر للسان ويف حديث ِهَرْقَل قال لتُ ْرمُجانه الرتمجان قال صاحب          ْرمَجان املفسِّ ْرمُجاُن والت َّ اللسان "الت ُّ

مجة : مصدر  اِجم والرتر بالضم والفتح هو الذي يُ تَ ْرِجم الكالم َأي ينقله من لغة إىل لغة ُأخرى واجلمع الرتَّ

ريه : إذا عربر عنه بلساٍن آخر ، ومنه ترجم ، يقال : ترجم كالمه : إذا بيرنه ، ويقال : ترجم كالم غ

مُجان ، والرُتمُجان" مِجان ، والرتَّ  .1الرتَّ

، هي نقل احملتوى من لغة املصدر إىل لغة اهلدف ، والرتمجة تعترب (Translation)والرتمجة باإلجنليزية 

افات و هو فن مستقل حبد ذاته حيث أنه يعتمد على اإلبداع واحلس اللغوي والقدرة على تقريب الثق

 .ميكن مجيع البشرية من التواصل واالستفادة من خربات بعضهم البعض
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 أنواع الترجمة

ترمجة حتريرية: وهي ببساطة ترمجة النصوص املكتوبة والتعبري عنها بنصوص مكتوبة أيضاً،  .3

 وتستخدم خصوصاً لتبادل العلوم و املعرفة بني الشعوب، وهي أدق أنواع الرتمجة.

هي عندما يستمع املرتجم للمتحدث وعندما يصمت املتحدث يبدءا املرتجم ترمجة تتبعية:  .2

بإعادة ما قاله املتحدث باللغة املرتجم هلا, وعادة يستخدم هذا النوع من الرتمجة يف املقابالت 

  . بني رؤساء الدول و كبار املسئولني

رتجم اماعة يستمع ترمجة فورية : هي ترمجة ما يقال من قبل شخص أثناء حديثه حبيث يضع امل .1

من خالهلا للمتحدث ويف نفس الوقت يرتجم إىل اللغة األخرى, ويعد هذا النوع أصعب أنواع 

الرتمجة على اإلطالق حيث أنه ال حيتمل اخلطاء أو التفكري والبد من أن يكون املرتجم متقنا 

باشرة اليت يستضاف فيها لكلتا اللغتني, ويستخدم هذا النوع من الرتمجة يف الربامج التلفزيونية امل

  .أجانب كما نشاهد عادة يف قناة اجلزيرة والعربية

ترمجة آلية : و هي فرع من فروع اللغويات احلاسوبية و تتناول برامج احلاسب لرتمجة نص أو  .4

خطاب من لغة إىل أخرى و تقوم الرتمجة اآللية مبستوياهتا األساسية باستبدال بسيط لكلمات 

ة أخرى ، وهي موضوع حبثنا هذا وسوف نتحدث عنها يف الصفحات التالية بلغة معينة إىل لغ

 بشيء من التفصيل.

 ماهية الترجمة اآللية ؟

عرفها محيدان بقوله :"  هي االسم املعياري والتقليدي املتفق عله للتعبري عن النظم احلاسوبية املسئولة    
لغات أخرى ، سواء كان ذلك مبساعدة عن إنتاج ترمجات النصوص من إحدى اللغات الطبيعية إىل 
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الرتمجة اآللية هي فرع من فروع اللغويات احلاسوبية و تتناول برامج احلاسب لرتمجة  1اإلنسان أم بدوهنا "
نص أو خطاب من لغة إىل أخرى و تقوم الرتمجة اآللية مبستوياهتا األساسية باستبدال بسيط لكلمات 

جمموعة من التقنيات اليت ميكن استخدامها لرتمجة النصوص األكثر  بلغة معينة إىل لغة أخرى. كما تتوفر
تعقيدا ،مما يتيح الفرصة ملعاجلة االختالفات على حنو أفضل. و ذلك عن طريق التصنيف اللغوي و متييز 
العبارات و ترمجة التعبري، فضال عن عزل احلاالت الشاذة. كثريا ما تسمح الرتمجة اآللية حاليا بالتصنيف 

ب اجملال أو املهنة  ، وللرتمجة اآللية أمهية كربى فهي تسهل ترمجة النصوص واملواضيع وبالتايل سهولة حبس
وصوهلا للقارئ مما يساعد أكثر يف االستفادة منها ، وتكمن أيضًا أمهيتها يف حبر املعارف أال وهو " 

ا هذه املرتمجات اآللية اإلنرتنت " حيث حيتوي على ماليني املعلومات مبختلف اللغات ، فلو وفرن
ملستخدمي اإلنرتنت ، نكون قد سهلنا عليهم مهمة قراءة ومطالعة هذه النصوص واملواضيع واالستفادة 

 منها .

لكن برامج الرتمجة احلالية ليست قادرة على الرتمجة بنفس اجلودة اليت يرتجم هبا املرتجم البشري و خاصة 
 عندما تكون اللغة املستخدمة غري رامية.

 أنواع الترجمة اآللية :  

 الرتمجة الكلية باآللة: ومل تتحقق حىت اآلن هذه النوعية من الرتمجة. .3

 الرتمجة اآللية املساعدة: ومن أمثلتها القواميس االلكرتونية .2

الرتمجة اآللية مبساعدة اإلنسان: وهي أكثر أنواع الرتمجة اآللية انتشارًا بشكل جتاري  .1

 حالياً. 
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 ة اللغة العربية:اسوبيحال الترجمةأهمية 

إن حوسبة اللغة العربية ليست جمرد حبث تقليدي يتسلى به الباحث، وإمنا هي مغامرة حبثية خيوض     
غمارها ؛ ألن دراسة اللغة العربية يف إطار إمكانات اآللة يستوجب عادة األخذ مبناهج حديثة، 

أمهية حوسبة اللغة العربية على املستويات والوصول إىل حلول غري تقليدية يف أحيان كثرية،و تتضح 
 اآلتية:

 أواًل: المستوى الثقافي:

"إن وجود أمتنا يف امليدان الثقايف العاملي قد أصبح رهن قدرة اللغة العربية على الصمود يف جماهبة 
ويات التحديات الثقافية العاتية، واليت ال هتدأ حىت تصل إىل ما يتمناه أعداؤها من رغبة يف تفكيك اهل

الثقافية، ومتييعها يف ثقافة عاملية واحدة، تتداخل فيها القيم وتضيع اخلصوصيات، ويكون هلم فيها سطوة 
القيادة والتحكم، ولغريهم عمى التبعية واالنقياد ،  واللغة العربية هي السد املنيع الذي نتحصن به، ومينع 

نصرة لغتنا، فاللغة إما أن يرقى هبا أهلها فرتقى هي  عنا أنوعًا من الثقافات ال قبل لنا هبا إذا تغافلنا عن
هذا وحوسبة اللغة العربية تعيننا على نشر ثقافتنا وعرضها . 1هبم، وإما أن ينحطوا هبا فتنحط هي هبم"

 على اآلخرين من غري تشويه أو حتريف.

 ثانياً: المستوى العلمي والبحثي:

سوب من فهمها والتعامل معها على مجيع مستوياهتا هو إن دراسة اللغة العربية على حنو ميكن احلا   
السبيل الوحيد للتقدم يف العديد من التطبيقات اللغوية احلاسوبية املتنوعة، مثل: برنامج التعرف اآليل 
على الصوت، وبرنامج حتويل النص املكتوب إىل منطوق، وكذلك تقنيات التحليل الصريف والنحوي 

 من برامج ختدم الفهرسة والتصنيف واالختصار والعنونة والرتمجة..اخلوالداليل، وما يؤسس عليها 

                                                           
 2002, 1حسني البسومى, حوسبة اللغة العربية ضرورة علمية وثقافية, جملة اجملتمع , ع 1
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 ثالثاً: الجانب االقتصادي: 

"نظًرا ألمهية هذا القطاع وتأثريه يف االقتصاد العاملي فقد منا اإلنفاق العاملي على تكنولوجيا املعلومات     
تريليون  2.2األمم املتحدة اإلمنائي من واالتصاالت وفقًا لتقرير التنمية اإلنسانية الصادر عن برنامج 

وقد جنت املؤسسات القائمة عليها   1م "2001تريليونات دوالر عام  1م إىل 3999دوالر عام 
الذكاء  بعلوم احلاسب اآليل ومن أمهاذات عالقة وطيدة ، والرتمجة األلية عوائد استثمارية ضخمة 

 اإلصطناعي ، فما هو؟

 الذكاء االصطناعي

 ديد من التعريفات للذكاء اإلصطناعى نذكر منها األيت:هناك الع

"الذكاء اإلصطناعى هو أحد علوم احلاسب الفرعية الىت هتتم بإنشاء برجميات ومكونات  -3
 2مادية قادرة على حماكاة السلوك البشرى"

" الذكاء اإلصطناعى هو دراسة كيفية توجيه احلاسب ألداء أشياء يؤديها اإلنسان بطريقة  -2
  3أفضل"

" الذكاء اإلصطناعى هو العلم القادر على  بناء آالت تؤدى مهامًا تتطلب قدرًا من  -1
    4الذكاء البشري عندما يقوم هبا اإلنسان " 

مصطلح يطلق على علم من أحدث علوم احلاسب  .AI " الذكاء االصطناعي: اختصاره -4
ويهدف إىل أن يقوم وينتمي هذا العلم إيل اجليل احلديث من أجيال احلاسب اآليل  اآليل،

مبحاكاة عمليات الذكاء اليت تتم داخل العقل البشري، حبيث تصبح لدى  احلاسب
                                                           

 ، 132ة عربية جملتمع املعرفة( ، عامل املعرفة ، الكويت ، عالفجوة الرقمية )رؤي د. نبيل علي ، د. نادية حجازي ، 1
 .123، ص 2002أغسطس 

 .23م,ص3994أ.د. حممد فهمى طلبه,احلاسب والذكاء اإلصطناعى, جمموعة كتب دلتا, 2

3 Nilsson N. (1980), Principles of Artificial Intelligence, Palo Alto 
California, Tioga Publishing Company, P10 ( Elaine Rich)  

4 ( Marvin Musky) Andrew, A.M, Artificial Intelligence, Abcus, 1983, P20  
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على حل املشكالت واختاذ القرارات بأسلوب منطقي ومرتب وبنفس  احلاسوب املقدرة
 1البشري" طريقة تفكري العقل

ا قدرات شبيهه " الذكاء اإلصطناعى هو العلم الذي يسعى حنو إنتاج آلة أو أنظمة ذكية هل -2
 .  2بقدرات العقل البشري"

كما هو معروف فللحاسبات قدرة على حماكاة بعض قدرات العقل البشرى مثل إجراء العمليات و       
احلسابية, ومعاجلة األرقام واحلروف, باإلضافة إىل القدرة الفائقة على ختزين واسرتجاع املعلومات، وعلم 

اكاة بعض عمليات اإلدراك واالستنتاج املنطقى الىت جييدها اإلنسان الذكاء اإلصطناعى يهدف إىل " حم
بشكل آىل وسرعة عالية كذلك إجناز العديد من املهام الصعبة واملعقدة الىت كانت تتم يدويًا وذلك 

 .3باستخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعى املتقدمة"

 المجاالت األساسية للذكاء اإلصطناعى:

ية عديدة تدخل ىف جمال الذكاء اإلصطناعى ميكن توضيح أمهها    باختصار ىف هنالك جماالت حبث     
 األجزاء اآلتية:

   Expert System (ES)_ النظم الخبيرة 1

النظم اخلبرية " هى برامج تقوم بنقل اخلربة البشرية للحاسوب حىت يتمكن من تنفيذ مهام ال       
 .4ال"يستطيع تنفيذها إال أصحاب اخلربة ىف هذا اجمل

والنظم اخلبرية صممت لتساعد اخلرباء وليس لالستغناء عنهم , وقد أثبتت أمهيتها ىف جماالت عديدة    
مثل النظم اخلبرية ىف جمال الطب واجليولوجيا والكيمياء، وهى تعد من أهم تقنيات الذكاء اإلصطناعى 

 وأكثرها انتشاراً .
                                                           

1  .http://www.isoc.sd/community/vb/index.p 

 .22م,الطبعة األوىل,ص2003فتوحة,د.حممد عثمان على حجازى,الذكاء اإلصطناعى,جامعة السودان امل 2

 23م,ص3994أ.د. حممد فهمى طلبه,احلاسب والذكاء اإلصطناعى, جمموعة كتب دلتا, الطبعة األوىل, 3

 .23م,الطبعة األوىل,ص2003د.حممد عثمان على حجازى,الذكاء اإلصطناعى,جامعة السودان املفتوحة, 4

http://www.isoc.sd/community/vb/index.p
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 Computer Vision_ الرؤية بالحاسب 2

الرؤية بالنسبة لإلنسان الوسيلة األساسية اليت جتعله يشعر بالوسط الذي يشعر به  كذلك فإن  مثل     
تزويد احلاسب بأجهزة استشعار ضوئية متكنه من التعرف على األشخاص الرؤية باحلاسب عبارة عن " 

  1" املوجودة أو األشكال

، وتتم هذه العملية عن طريق توصيل أى جعل احلاسب قادر على رؤية الوسط احمليط به والتعرف عليه 
 احلاسب بكامريا للتصوير تساعد على استقبال صور للوسط احمليط به.

  Natural Language Processing (NLP)_ معالجة اللغات الطبيعية 3

إن وسيلة االتصال بني البشر هي اللغة، ولكي يسلك احلاسب سلوك البشر فعلينا أن جنعله قادراً     
لغة اإلنسان, أي جعل وسيلة االتصال بينه وبني اإلنسان هي اللغة الطبيعية اليت يتعامل هبا على فهم 

البشر مع بعضهم البعض، واهلدف األساس من جمال معاجلة اللغات الطبيعية هو " جعل االتصال بني 
 .2احلاسب واإلنسان يتم بصورة طبيعية أي باستخدام لغة اإلنسان مثل اللغة العربية"

 ن تقسيم هذا اجملال إىل جزأين رئيسني كما يأيت:وميك

 Natural language Understandingفهم اللغة الطبيعية  -أ
ويبحث هذا اجملال ىف إجياد طرق تسمح للحاسب بفهم التعليمات املعطاة إليه بصورة طبيعية , أي      

 أنه يستطيع فهم لغة اإلنسان بسهولة.

 Natural Language Generationإنتاج اللغة الطبيعية  -ب

                                                           
1      
http://www.nic.gov.ye/SITE%20CONTAINTS/about%20nic/activites/ma
gazines/information-1/techno1.gif 

 41م,ص3994أ.د. حممد فهمي طلبه,احلاسب والذكاء اإلصطناعى, جمموعة كتب دلتا,  2

 

http://www.nic.gov.ye/SITE%20CONTAINTS/about%20nic/activites/magazines/information-1/techno1.gif
http://www.nic.gov.ye/SITE%20CONTAINTS/about%20nic/activites/magazines/information-1/techno1.gif
http://www.nic.gov.ye/SITE%20CONTAINTS/about%20nic/activites/magazines/information-1/techno1.gif
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ويبحث هذا اجملال يف إجياد الطرق اليت جتعل احلاسب قادراً على إنتاج لغة طبيعية , أي ميكنه إنتاج     
مجل باللغة العربية  أو  أي لغة أخرى ، ومن املشاكل اليت جتعل احلاسوب غري قادر على فهم اللغة 

اللغة العربية اليت ال يستطع احلاسوب فهمها ، العربية ، وغري قادر على إنتاجها طبيعيًا بعض قضايا 
 نتحدث عنها يف الفقرات اآلتية لعلنا باحلديث عنها نساهم يف إجياد حل هلذه املسائل .

 للغة العربيةمعوقات الترجمة االلكترونية 

 القضية األولى : المشترك اللفظي

.  1السواء عند أهل تلك اللغة"  معنيني  خمتلفني فأكثر داللة على "هو اللفظ الواحد الدال على  
فيه، فأكثرهم يرون أنه ممكن الوقوع ألن أهل اللغة أوردوه يف كثري من األلفاظ، ومن  واختلف الناس

ومن أمثلة املشرتك اللفظي قولك :  أوجب وقوعه ؛ ألن املعاين غري متناهية، واأللفاظ متناهية، الناس من
مد العني )املرض( ، أصابت العني الصيب)السحر(  ، استلمت شربت من العني)عني املاء(  ، أصاب الر 

العني) الذهب( ، أرسل اجليش العني)اجلاسوس( ،كتبت حرف العني) ع(  ، قرأت معجم 
العني)الكتاب( ، فالكلمة واحدة وقد دلت على معان خمتلفة ، واحلاسب ال ميكنه اجياد فرق بني هذه 

ق الصالة ( ، أدرك الرجل املهدية )عاصر املهدية( أدرك الرجل الكلمات وتقول : أدرك فالن الصالة )حل
قصور املدينة ) رأى قصور املدينة( ، أدرك الثمر زمانه ) بلغ الثمر زمانه(. ومن أمثلة ذلك كلمة 
"ضرب" تأيت لتدل على عدة معان خمتلفة ويفهم ذلك من خالل السياق ،)ضرب اهلل مثاًل ( مبعىن ذكر 

( مبعىن عاقب، و)ضرب له خيمة( مبعىن أقام ، و)ضرب العملة ( مبعىن صاغ ، و)ضرب زيُد عمراً 
أوصَك ، و)ضرب له موعداً( مبعىن حدد ، و)ضرب يف األرض( مبعىن سعى ، فإذا اشرتك املسميان يف 
املعىن واللفظ ، واتفقا من كل وجه كان ذلك هو التماثل ،  وإذا اشرتكا يف اللفظ واملعىن مع وجود 

بينهما امي بالتواطؤ ، وإذا اشرتكا يف املعىن  مع اختالف اللفظ كان ذلك هو الرتادف ، وأما التفاضل 
إذا اشرتكا يف اللفظ فقط مع تباين املعىن كان ذلك هو املشرتك اللفظي ، وجند ابن تيمية يوضح رأيه يف 

معنيني فصاعدًا ، فإما أن جيعل حقيقة يف أحدمها  وجمازاً هذه املسألة بقوله : " اللفظ إذا استعمل يف 
يف اآلخر ، أو حقيقة يف ما خيتص بكل منهما ، فيكون مشرتكًا اشرتاكًا لفظيًا ، أو حقيقة يف القدر 

                                                           
 . 3/129دين السيوطي ، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جالل ال 1
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ل يلزم اجملاز ، وعلى  املشرتك بينهما ، وهي األاماء املتواطئة ، وهي األاماء العاملة كلها ، وعلى األوَّ
لزم االشرتاك ، وكالمها خالف األصل، فيوجب أن جيعل من املتواطئة ، وهذا يعرف عموم األاماء الثاين ي

، وال قبل آللة احلاسوب بفهم هذه الفروق بني هذه الكلمات ، فالبدَّ من تكثيف  1العامة كلها"
بيعية " الدراسة التقنية من قبل املهندسني والفنيني وخاصةالعوامل املساعدة على فهم اللغة الط

Natural language Understanding" 

 القضية الثانية : الترادف اللغوي

يكون الرتادف يف لغة "ما" إذا كان ميكن  تبادل لفظني يف أيِّ مجلة يف هذه اللغة دون تغري القيمة    
فردة الدالة احلقيقية هلذه اجلملة ، وقيل هو " عبارة عن االحتاد يف املفهوم، وقيل: هو توايل األلفاظ امل

على شيء واحد باعتبار واحد، ويطلق على معنيني: أحدمها: االحتاد يف الصدق، والثاين: االحتاد يف 
، فكيف ميكن لآللة 2املفهوم، ومن نظر إىل األول فرق بينهما، ومن نظر إىل الثاين مل يفرق بينهما"

 ؟تفرق بني ذلكاحلاسوبية املربجمة على شيء معنيَّ أن 

ر قال: " هو األلفاظ املفردُة الدالة على شيء واحد باعتباٍر واحد، قال: واحرتزنا باإلفراد عن ويف املزه 
، فليسا ُمرتادفني، وبَوْحدة االعتبار عن املتباينني، كالسيف والصارم، فإهنما َدالَّ على شيٍء  االسم واحلدِّ

فة؛ و  ات واآلخر على الصر الفرُق بينه وبني التوكيد أنَّ أحد واحد، لكْن باعتبارين: أحُدمها على الذَّ
.  ومن أمثلة الرتادف : ) زوجه ، امرأته ، حليلته ، 3املرتادفني يُفيُد ما أفاده اآلخر، كاإلنسان والبشر "

عشريته ، عقيلته ، حرمه( ، وهي تدل تقريبًا على معىن واحد ولكن تعددت األلفاظ وتغريت 
،  4ماء عن هذه الظاهرة فتحدث عنها سيبويه يف الكتاباالستعماالت، وقد حتدث علماء اللغة القد

وحتدث عنها ابن جين يف اخلصائص يف  باب تالقي املعاين، على اختالف األصول واملباين ، فقال : 

                                                           
 92، 93أمحد بن تيمية ،كتاب اإلميان /  1

 3/33اجلرجاين الشريف علي بن حممد ، التعريفات ،  2

 3/402السيوطي ، املزهر  3

 3/3سيبويه ، الكتاب  4
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"هذا فصل من العربية حسن كثري املنفعة، قوي الداللة على شرف هذه اللغة، وذلك أن جتد للمعىن 
أصل كل اسم منها، فتجده مفضي املعىن إىل معىن صاحبه ، وذلك  الواحد أاماء كثرية، فتبحث عن 

كقوهلم ُخلق اإلنسان فهو فعل من خلقت الشيء، أي ملسته؛ ومنه صخرة خلقاء للملساء، ومعناه أن 
، ونأمل أن يتوصل  1خلق اإلنسان هو ما قدر له ورتب عليه، فكأنه أمر قد استقر، وزال عنه الشك"

هذه الشفرات بالنسبة جلهاز احلاسوب ، وال يكون ذلك إإل بتعاون اللغويني  العلم الجياد وسيلة لفك
 والفنيني من أبناء العربية احلرصني على استمرارها وجعلها لغة العلم والريادة ، كمت كانت من قبل.

 القضية الثالثة : ظاهرة النحت

يكون إال يف األجسام الصلبة   النحت : يف اللغة : هو القشٌر ، والربي والرتقيُق والتسويةُ  ، وال .3
كاخلشب واحلجر ، وحنومها ، تقول : حنت النحات اخلشب ، قشره وبراه ورققه وسواه." وغاية 
ما يفعله يف األلفاظ إمنا هو االختصار يف نطقها تسهياًل للفظها ، واقتصادًا للوقت بقدر 

املناسبة بني املأخوذ  والنحت يف االصطالح: هو أخذ كلمة من كلمتني أو أكثر مع2اإلمكان"
واملأخوذ منه  يف اللفظ واملعىن معاً: بأن تعمد إىل كلمتني أو أكثر ، فتسقط من كل منها ، أو 

من بعضها حرفًا أو أكثر وتضم ما بقي من أحرف كل كلمة إىل األخرى وتؤلف منها مجيعاً  
معاِن ، وال ميكن  كلمة واحدة ، فيها بعض أحرف الكلمتني ، أو األكثر وما تدالن عليه من

أن يكون جهاز الكمبيوتر قادرًا على فهم  ظاهرة النحت ، أو القيام هبا إال إذا زود بطريقة 
رقمية ،قادرة على اختيار األحرف املطلوبة وجتاهل البقية  ، ولكن لألسف مل حيدد لنا علماء 

اليت ينبغي أن   العربية ، كيف ننحت الكلمات ، وما االحرف اليت ينبغي مجعها ، واألحرف
نتجاهلها ، وإمنا تركوا ذلك من دون ضابط ، وأشاروا فقط  إىل أن هذه الكلمات منحوتة 

 ،ومن أمثلتها:  

  "البسملة :منحوتة من " بسم اهلل الرمحن الرحيم 

                                                           

 . 2/332أبو الفتح عثمان بن جين ،  اخلصائص  1

 33الفلسفة اللغوية / 2
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 "حيعل : منحوتة من "حي على الصالة 

 "كربَّ : منحوتة من " اهلل أكرب 

 هللَّ : منحوتة من "ال إله إال اهلل" 

 "لَّبَّ : منحوتة من" لبيك اللهم لبيك  

 القضية الرابعة : التطور اللغوي

اللغة كالكائن احلي تنشأ وتتطور وتتغري وتنمو وتتساقط عنها بعض املفردات ، فلو نظرنا إىل بعض 
مفردات اللغة يف املاضي لوجدناها غري مستعملة اآلن ، وقدكانت بكثرة ، فمن منا يعرف معين كلمة 

( وأيضًا هنالك كلمات مل تك مستخدمة يف السابق وجرى استخدامها اآلن  2، وعيثر 1جلوذمثل )ا
ومن أمثلتها كلمة )حاسوب(، فلم تكن هذه الكلمة موجودة يف القرون السابقة ، وإمنا جرى اشتقاقها 

د من كلمة )حسب( ، وأحسب أن هذه املسألة ، مقدور عليها ، ببذل قليل من اجلهد  ، وذلك بتزوي
احلاسوب ، باملفردات اجلديدة ، وحذف املفردات اليت يقل أو ينعدم استعماهلا ، وفق هذا التطور 

 والنموء.

                                                           
 اجلوذ إذا أبطأ  يف السري ، انظر اللسان مادة ) جلذ(  1

 222العيثر هو الغبار ، انظر السريايف النحوي،    2
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 القضية الخامسة :التصريف 

البعد الصريف : "هو تغيري حروف الكلمة األصول بزيادة أو نقصان أو إبدال للمعاين املطلوبة منها"      
وعلم الصرف  2عرف هبا أحوال أبنية الكلم اليت ليست بإعراب "ويعرفه الرضي بأنه " علم بأصول ي 1

هو من علوم العربية ، وهو علم مهم ؛ ألنه يبحث يف بنية الكلمة وما طرأ عليها من تغري أو تطور ، 
وهذا التغري أو التطور قطعًا يؤثر يف داللة الكلمة ، فمدلول الكلمة يتغري كلما تغري بناؤها الصريف ، 

ب، ختتلف عن ضارب ، وهو خيتلف عن مضروب و تضارب ، و ضاربون وضاربات فمثال ) ضر 
،...اخل ( ، فهذه الصيغ هلا دالالت ختتلف يف الكتابات املوضوعية واإلجرائية واإلبداعية ، ومع كل 
زيادة أو تصريف أو حتوير تكتسب الكلمة داللة ومعىن جديد ، وميكن تزويد احلاسوب بقواعد الصرف 

العربية ، وجعله قادرًا على التميز بني داللة الكمات وما حتمله من معان ، فعملية قواعد يف اللغة 
التصريف هتم علماء اللغة ، فيجب عليهم تزود التقنيني والفنيني هبا ، وهم بدورهم يقومون يرتميزها 

 وادخاهلا للحاسوب .

 القضية السادسة :البعد النحوي  

بط الكالم وجتنب الزلل واخلطأ  ،  وإمهال القواعد النحوية يف الكتابة اإلعراب  يرشد املتكلم إىل ض  
واحلديث قد ينتج منه غموض يف فهم املراد أو حتويل للمعىن ، فلو قلنا : "شكر املعلمون املهندسون " 
، مل تعرف من الشاكر ومن املشكور؟   وهذا يؤدي إىل سوء الفهم والغموض فتفقد اللغة الغاية منها ، 

ي أهنا وسيلة اتصال بني الكاتب واملتلقي ، أو املتكلم واملستمع ، حيث ينقل األول فكره إىل الثاين وه
من خالهلا ، وإذا مل يكن "الكاتب ،و القارئ"، أو " املتكلم ، و السامع" مل تكتمل عملية االتصال 

عمل لتطويعها وجعلها بينهم ، فكيف تتم عملية االتصال من خالل آلة حتتاج إىل كثري من اجلهد وال
 قادرة على خدمة اللغة العربية واالنسان بصفة عامة.

                                                           
 2/293اللباب يف علل البناء واألعراب  1

، مجال الدين أيب عمرو  عثمان بن عمر الدويين ،املكتبة املكية ، مكة املكرمة ، الطبعة األوىل  3/2الشافية  2
 حسن أمحد العثمان م ، حتقيق3992



15 

 

 القضية السابعة :البعد الداللي للكلمة 

ونقصد بالداللة املعىن وما يكتنفه من إحياءات ،" من داللة صوتية ناشئة عن األصوات اليت تتألف      
عجم ، وداللة اجتماعية هي داللة الكلمة منها الكلمة ، وداللة معجمية ناشئة عن معىن الكلمة يف امل

يف اجملتمع ، وداللة صرفية ناشئة عن صيغة الكلمة ، وداللة حنوية ناشئة عن ترتيب اجلملة ونظامها 
وإعراهبا ، وداللة ناشئة عن املقام الذي استخدمت فيه العبارة ، أو ظرف املتكلم و السامع وموضوع 

وعلى احلاسب أن يكون  1ل اجملازي للكلمات كاالستعارة وغريها"الكالم ، وداللة ناشئة عن االستعما
على علم هبذه الدالالت  اللغوية ؛ ليكون اختياره دقيقًا معتمدًا على أساس متني ؛ ألنَّ داللة الكلمة 

 ليست منفصلة عن سياقها ، وهلذا البد من أحكام الربط بينهما وبني غريها من الكلمات.

 دالقضية الثامنة :التضا

ويقصدون به أن الكلمة الواحد حتمل املعىن وضده ومن  2"هو اللفظ املستعمل يف معنيني متضادين"
 أمثلته :

كلمة )السفر ( ويقصدون الذهاب والعودة، وكلمة )القمران ( ويقصدون هبا الشمس والقمر وكلمة    
لمة )البني( ، مبعىن الوصل )اجلون ( ويقصدون هبا األبيض واألسود، وكلمة )جلل( للعظيم واهلنيِّ ، وك

والفراق ، وكلمة )املسجور( تطلق على اململوء والفارغ، وكلمة ) األزر( : القوة و الضعف , )السبل( : 
احلالل و احلرام , )احلميم( : املاء البارد و احلار , )املوىل( : السيد و العبد , )الرس( : اإلصالح و 

وأحسب أن هذه املسألة من أصعب املسائل اللغوية اليت تواجه  الفساد، وكلمة )باع( : للبيع والشراء ،
املهتمني حبوسبة اللغة العربية ، إذ يصعب على كثري من الناطقني بالعربية معرفة ذلك ، فكيف ييمكن 

 تطويع اآللة جلعلها أكثر فهماً من اإلنسان؟

                                                           
 43علم اللغة وفقه اللغة / 1

 393م ، عامل الكتب القاهرة / 3992علم الداللة ، أمحد خمتار عمر ، الطبعة الثالثة 2
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 القضية التاسعة : الحذف

، وأمكان وضعها وكذلك النربات الصوتية ، ومواضع  ميكن أن يزود احلاسب بعالمات الرتقيم     
نطقها  ، ولكن يصعب عليه فهم عالمة احلذف ). . . ( وهي توضع ألغراض كثرية منها الداللة على 
أن للمذكور بقية وتوضع يف أسئلة امتحان يراد إكمال مكاهنا بكلمات ناقصة ، فال يستطع احلاسب 

 فهم ذلك .

 الخاتمة

ة يف الرتمجة اآللية للنصوص العربية ال تقتضيه ضرورات علمية وفنية فحسب بل إن هناك إن الرغب       
ضرورات إنسانية وكونية تتضح من خالل التبادل الثقايف والتواصل بني ثقافتنا العربية والثقافات األخرى 

رقمية ضعيفًا على حيث ما تزال اجلهود املبذولة يف تفعيل دور اللغة العربية يف جمال نقل املعلومات ال
الرغم من تأكد مالئمة أنظمة اللغة العربية الصوتية الصرفية والنحوية واملعجمية لنظم الربجمة احلاسوبية , 

أننا ما نزال  والقدرة العالية اليت تتمتع هبا هذه األنظمة على التكيف مع معطيات التحول الرقمي إال
 من أهمِّ نتائج هذه الدراسة:, و مبنأى عن االستثمار األمثل لتلك املعطيات 

إن تصميم نظام الرتمجة املتعدد اللغات يستدعي مرتمجني ولغويني ومهندسني كذلك. لذلك فإنه  .3
جيمع بني مفاهيم جديدة يف املعاجلة املتعددة اللغات والرتمجة اآللية وحفظ البيانات املتعلقة 

 بالرتمجة.

 لعدم التعقيد والزخارف الفنية والبالغية. الكتابة العلمية هي اليت ميكن ترمجتها ألياً،  .2

طريقة جتزئة اجلهود العربية املتخصصة يف الرتمجة اآللية ال تصل إىل اهلدف املنشود، إذ إن معظم  .1
احللول املتوفرة حاليًا تعترب حلول جزئية، كالقواميس االلكرتونية وبرامج التشكيل والصرْف 

لول باإلضافة إىل عمليات التحليل الداليل و النحوي فالرتمجة اآللية تتطلب توحيد كل تلك احل
 و الصريف ونقل املعاين.

هناك قصور يف الدعم املادي احلكومي أو اخلاص ملثل هذه األعمال من البحث و التطوير،  .4
 وإذا وجد دعم فهو قصري األجل بسبب البحث عن الربح السريع.
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اصة ال األجنبية، فتلك التقنيات مل توضع جيب على الباحثني العرب االعتماد على تقنياهتم اخل .2
 هنا مل تؤخذ بعني االعتبار.إبشكل خاص للغة العربية، حبيث 

إن الرتمجة اآللية على الرغم من أهنا يف بداياهتا ، وتشوهبا بعض األخطاء   فهي تكنولوجيا فتيرة،  .2
 البدايات. وأن العربة دائماً تكون بتمام النهايات ال بنقص

إلجادة الرتمجة وهذا ما  مجة البشرية اإلملام بعدة لغات، وعدة علوم تكون أساسيةيشرتط يف الرت  .3
والتمكن منه يف حني أن الرتمجة  ال يستطيع كل حمتاٍج إىل ترمجة مقال أو أحد النصوص معرفته

غريه االستفادة منها والرقي بإنتاجه على  اآللية بإمكان أٍي كان سواء املتخصص يف الرتمجة أو
 وى املهين أو الشخصي.املست

 المصادر والمراجع

م(، اللباب يف علل البناء واألعراب، دار 3992أبو البقاء حمب الدين عبد اهلل بن احلسني ،) .3
 الفكر دمشق ،الطبعة األوىل  ، حتقيق غازي خمتار طليمات .

ة م  (،اخلصائص ، ، حتقيق ، حممد علي النجار ، الطبع3922أبو الفتح عثمان بن جين ، ) .2
 األوىل ،  عامل الكتب ، بريوت .

م( ، كتاب اإلميان ، صححه مجاعة من العلماء ، الطبعة األوىل ، 3932أمحد بن تيمية ، ) .1
 دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان. 

 الطبعة الثالثة ، عامل الكتب القاهرة  ( م3992) علم الداللة ،  ،، أمحد خمتار عمر .4

 ( .لسان  العرب ، املطبعة األمريية ، مصره 3122ابن منظور ) ،األفريقي .2

  .التعريفات ، القاهرة ، مصر ه (  3102,) اجلرجاين الشريف علي بن حممد ، .2

م ( ، الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية ، مراجعة وتعليق مراد كامل، 3929جرجي زيدان ،) .3
 .  مطابع مؤسسة دار اهلالل
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 علوم اللغة وأنواعها، حتقيق حممد أمحد جاد املوىل جالل الدين السيوطي ، ) د.ت(، املزهر يف .2
 وآخرين ، مطبعة البايب احلليب ، القاهرة.

9.
م ( ، الشافية ، حتقيق حسن أمحد 3992مجال الدين أيب عمرو  عثمان بن عمر الدويين ،) 

 ، الطبعة األوىل  ، املكتبة املكية ، مكة املكرمة،  العثمان

ة اللغة العربية ضرورة علمية وثقافية, جملة حوسب م (2002, ) حسني البسومى, .30
 العدد الثالث.اجملتمع , 

 سيبوية )د.ت( الكتاب ، دارصادر ، لبنان. .33

م (،  علم اللغة وفقه اللغة ، حتديد وتوضيح ،  3922ه  3402عبد العزيز مطر ،) .32
 بن الفجاءة  دار قطري

مجة اآللية ، مقدمة يف الرت (،  م 2003ه  3423، )عبد اهلل بن محد احلميدان  .31
 ،الناشر مكتبة العبيكان الرياض 

,الذكاء اإلصطناعى,جامعة السودان املفتوحة, (م2003)حممد عثمان على حجازى .34
 .الطبعة األوىل

احلاسب والذكاء اإلصطناعى, جمموعة كتب دلتا, (، م.3994) حممد فهمى طلبه, .32
 .الطبعة األوىل

جوة الرقمية )رؤية عربية جملتمع الف ( م. 2002)  نبيل علي ، د. نادية حجازي ، .32
  .أغسطس ، 132العدد املعرفة( ، عامل املعرفة ، الكويت ، 
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