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 الملخص:

المعلوماتي  في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي عرف نطاقا واسعا في مختلف مجاالت الحياة ، غدت الحاجة ماسة إلى تنظيم الفيض 
غة العربية، فهو الهائل في إطار ما يسمى "بالمعالجة اآللية" وذلك في مختلف المستويات اللغوية، وهذا التطور البد أن يراعي خصائص الل

و النحوي، والذي يتم وفق  تقانات تكون أكثر دقة، وذلك في تطبيقاتها المختلفة كالتشكيل اآللي و الترجمة اآللية والتدقيق اإلمالئي يحتاج إلى
م بالدقة العالية، و طرق محددة ، وتضبط هذه التطبيقات العديد من البرمجيات  لمعالجة هذه النصوص ،وحتى اآلن ال تتوفر برمجيات تتس

برمجيات، وحصر النواقص هذه الورقة إلى بعض البرمجيات لتي تسهم في عملية حوسبة اللغة العربية ،وفي األخير تقييم هذه ال سنتعرض في
ها. فيها ،ومحاولة وضع اقتراحات عملية ، وهذا من شأنه تطوير معالجة النصوص وتحليلها آليا، ومن ثمة رفع نسبة الدقة في  

ة:الكلمات المفتاحي  

الترجمة اآللية-برمجيات -النصوص العربية –المعالجة اآللية   

Summary 

Under the big technological evolution which has attained a wide range in various life fields, there is a 
desperate need to organize the great flow of information within the framework of the so called automated 
processing and this at various linguistic levels, this evolution must take into account the characteristics of 
the Arabic language. It requires more accurate technology in its different applications such as accentuation 
,automatic translation ,spelling and grammar checking. Which take place through specific methods and 
these applications are controlled by software to do the text processing. 

Until now ,accurate software is not available and in this paper ,we will expose some software that 
contribute to the computerization of Arabic and finally , the assessment of the software and locate the 
deficiencies , trying to elaborate practical proposals , and that would develop text processing and 
automated analysis , and then , raise the percentage of accuracy . 
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 مقدمة:

الحديثة: الخصائص المميزة للغة العربية   

 من خصائص للغة العربية الحديثة وميزاتها ما يجعلها أصلح اللغات للعلم و المصطلحات العلمية ، ويمكن إيجازها في النقاط اآلتية :  1

 :descriptiveسمات اللغة العربية الوصفية   -

األخرى و لها العديد من األشكال و الصور مما  : تختلف عن غيرها من الخطوط في اللغات   Arabic Calligraphy الخطوط العربية-
و اختالف تلك الصيغ بحسب موقع  letter polymorphismعربي يصعب التعّرف على الحروف حاسوبيا. و تتعدد صيغ كتابة الحرف ال

الحرف في الكلمة ) أول الكلمة، وسطها، آخرها ( مثل حرف العين عندما يأتي في أول الكلمة يكون على شكل)ع( مثل "عسكري"، و يكون 
 " سباع".على شكل )ع( مثل "سعادة" عندما يأتي في وسط الكلمة، وعلى شكل )ع( في أواخر الكلمة مثل

 في اللغة العربية من اليمين للشمال. اتجاه الكتابة:-

 تتميز العربية ببعض الحرية في ترتيب الكلمات في الجملة عكس اإلنجليزية مثال. ترتيب الجملة:-

و الصورة  verbal patternالجملة العربية خالية من الفعل، باإلضافة للصورة الفعلية nominal patternصور الجملة العربية: -
 .interrogative patternاالستفهامية 

 .morphological polymorphism languageاللغة العربية لغة صرفية متعددة الصور  الصور الصرفية:-



 التشكيل و عالمات الترقيم-

ك فإن عالمات الترقيم جزءا من الكلمات و لذلك فإن إسقاطها يسبب اللبس، و على الرغم من ذل diacriticsتمثل عالمات التشكيل 
punctuation و النقاط التي توضع على الحروف ) تقارب من صيغها، و تعددها(.    و النقط جزء من الحرف العربي و على الرغم من ،

ملة أو أن بعض النقط يكون استخدامها اختياريا و البعض اآلخر له وظائف مزدوجة كالنقطة في آخر الجملة التي يمكن أن تشير لنهاية الج
 لمزيد من الكالم...إلخ

 تتميز العربية بأنها تقديرية حيث تسقط بعض مكونات الجملة التي تفهم تقديريا من المعنى. التقدير:-

 prepositionو الجر  conjunctionالتي تتعدى الحروف اإللصاقية لحروف العطف  affixesتتميز اللغة العربية باإللصاقات  اإللصاق:-
 ة التحليل اآللي.مما يعقد عملي

 مشكلة البحث و تساؤالته:

 يتمثل السؤال الرئيسي للدراسة في : ماهي  حدود و آفاق المعالجة اآللية للنصوص العربية و الترجمة اآللية كنموذج؟ 

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما أهم تطبيقات المعالجة اآللية للنصوص العربية؟

 أساليب الترجمة اآللية ؟ما هي 

 ما هي أشهر البرمجيات الخاصة بالترجمة اآللية؟

 منهج الدراسة :

ي تناولت موضوع الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي تبعا لطبيعة الموضوع ؛من خالل االستعانة بالرسائل الجامعية والدوريات و الكتب الت
رمجيات انطالقا من وص، و االقتصار على الترجمة اآللية و برامجها، ثم محاولة تقييم هذه الب، في عرض أهم تطبيقات المعالجة اآللية للنص

 المقارنة بين ترجمات المواقع و البرامج الخاصة بحوسبة اللغات الطبيعية.

 هيكل البحث:

لعربية ، حيث نظري للمعالجة اآللية للغة اوقد جاءت هذه الدراسة في ثالثة مباحث تسبقها مقّدمة ؛ فكان المبحث األول تحت عنوان : اإلطار 
 عرضنا تعريف المعالجة اآللية للغة، أهمية المعالجة اآللية للغة، مناهج معالجة اللغات، و محاور المعالجة اآللية للغات. 

العربية، و المعالجة  تم فيه ذكر أهم تطبيقات المعالجة اآللية للنصوص أما المبحث الثاني الموسوم ب: آلية المعالجة اآللية للنصوص العربية ،
.-الترجمة اآللية نموذجا –اآللية للنصوص العربية   

ترجمة اآللية ، و والمبحث الثالث تقييم اللبرمجيات الخاصة بحوسبة اللغة العربية، من خالل  عرض أشهر البرمجيات و الموقع الخاصة بال
لية ، ثم تقييم هذه البرمجيات و المواقع. نماذج للترجمة اآل  

 .وقد ختمت الدراسة بعرض أهم النتائج والتوصيات ، ومن ثم عرض للمصادر والمراجع

 المبحث األول: اإلطار النظري للمعالجة اآللية للغة



 أوال:  تعريف المعالجة اآللية للغة

.المعالجة:1  

يء جديد و إبداع ش  غة ، وذلك بتغييرها و تحويلهااآللي على مجموعة من نصوص اللمن وجهة نظر علم اللغة الحاسوبي هي التطبيق 
 اعتمادا عليها، ويتم كل ذلك باستعمال تقنيات و أدوات من علوم اللسانيات و اإلعالم اآللي. 2 

 Automatique.اآللية: 2

ي تجري بواسطة اإلنسان، و اآللة التي تستعمل في المعالجة اآللية العمليات اآللية هي التي تجري عن طريق اآللة و التي تقابلها العمليات الت
لية للغة هي الحاسوب الذي اخترع إلجراء العمليات الحسابية، لذا يجب تطويره لمعالجة المعلومات ذات الطبيعة اللسانية حيث أن المعالجة اآل

 ( يمكن أن يكون )programme automatique معالجة اآللية)هي تتابع حركات حسابية تقوم بها اآللة وفق تسلسل زمني أي برنامج ال
total(أو جزئي ) partiel.) 

 *كلي: يقوم الحاسوب بكل شيء.

 *جزئي: يتدخل اإلنسان في بعض المراحل.

ت كثيرة في وصف النصوص اللغوية نفسها لذا يجب نمذجة مكونا   (contraintesومعالجة شيء لساني من وجهة اآللة يواجه بقيود)
 3النصوص بطريقة واضحة و متناسقة.

  .اللغة:3

  4عّرف ابن جني اللغة بقوله:" أّما حّدها فإنها أصوات بعّبر بها كل قوم عن أغراضهم."

و ثقافيا ،له داللته ورموزه ،وهو قابل للنمو و التطور، ويخضع في ذلك للظروف  و عّرفها المحدثون بأّنها:" نظام صوتي يمّثل سياقا  اجتماعيا
 5التاريخية و الحضارية التي يمّر بها المجتمع."

 يتضح من خالل التعريفين أن اللغة تمثل وسيلة للتعبير عن المشاعر و األفكار، والتواصل مع اآلخرين، وذلك بوساطة الرموز الصوتية.

اآللية للغة العربية هي  عملية تطويع اللغة سواء أكانت مكتوبة أم منطوقة ، يعتمد الذكاء االصطناعي و اللغويات الحاسوبية، إذن فالمعالجة 
ويستخدم في ذلك برمجيات  حاسوبية خاصة، وتظهر هذه المعالجة في عدة مجاالت منها التلخيص اآللي و التشكيل اآللي والترجمة اآللية و 

 ي و النحوي.التدقيق اإلمالئ

 ثانيا: أهمية المعالجة اآللية للغة

ظواهر اللغوية التي إن المعالجة اآللية اآللية دفعت علماء اللغة، خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، إلى التفتيش عن حلول لهذه ال
لى البحث عن نظريات فاأللسنية المعلوماتية ساعدت ع هي بحد ذاتها مشاكل ألسنية وجب تحليلها و مراقبتها إن كان بالنسبة لإلنسان أو اآللة.

ة بتركيبة اللغات الطبيعية جديدة و تساؤالت نظرية حديثة متعلقة باللغة بشكل عام و بعملية الكتابات الرقمية.المشاكل التي يصعب حّلها مرتبط
ات لكل دال مدلول، اضيات و الحاسوب، ففي هذه اللغنستعمل مصطلح لغة طبيعية لنفرقها عن اللغة االصطناعية، مثل لغات المنطق و الري

 أما في اللغات الطبيعية فالمعادلة ليست صحيحة و المعاني تبنى و تحسب حسب مجّمع السياقات النصية .



اللغة  4791دة عام حالمعالجة اآللية للغة العربية لها أهمية استراتيجية، وهي من أكثر اللغات المحكية في العالم و اعتبرت من قبل األمم المت
 السادسة في العالم، وكما نعلم فإن البلدان العربية هي سوق عالمي.

ة في اللغة وقد استنتج الصناعيون بأن لغة المشتري هي أيضا مهمة، و أصبحوا بحاجة ألنظمة تساعدهم على حل شتى المسائل اللغوي
 المصدر و الهدف.

لخطية اقتصادية، و الشك أن لها أهمية علمية  و تقنية؛ إذ تساعد على وضع المعلومات اإذن فالمعالجة اآللية للغة أهمية صناعية و 
 المطبوعة  قبل الحاسوب، في شكل مرقم لكي تكون في متناول الجميع، وتساعد أيضا في إنشاء برامج للتعليم عن بعد.6

 ثالثا:مناهج معالجة اللغات:7

 أ.المنهج القائم على القواعد اللغوية:

صريح للمعرفة اللغوية *سرد   

*تتألف عادة من مجموعة القواعد اللغوية و المصاغة يدويا   

 *سهلة االختبار و التصحيح

 *تتطلب جهدا كبيرا الكتساب القواعد من خبراء اللغة

 *التركيز على األمثلة و ليس أنماط البيانات

تفتقر إلى التعامل مع المدخالت المشوشة *كثيرا ما تفشل في الوصول إلى التغطية الكاملة للنطاق، و غالبا ما  

 *يمكن استخدامها في التشخيص و التعليق على األخطاء.

 ب.المنهج القائم على اإلحصاء:

 *سرد ضمني للمعرفة اللغوية

 *غالبا ما تستخدم األساليب اإلحصائية أو أساليب تعلم اآللة.

 *تتطلب جهد بشري أقل

 *ال تحتاج لخبراء في اللغة.

 *تعتمد على البيانات و تحتاج إلى مصادر بيانات على نطاق واسع.

 *تحقيق التغطية يتناسب طرديا مع ثراء مصدر البيانات

 *أكثر تكيفا مع المدخالت المنقوصة أو المشوشة ) أنماط غير متجانسة (.

:رابعا: محاور المعالجة اآللية للغة  



 تتمحور المعالجة اآللية للغة العربية على محور ين أساسيين نظم البرمجة، و فروع اللغة المختلفة و التطبيقات اللسانية التي تقوم عليها:8

الذي يقوم بتحليل الكلمات إلى عناصرها اآللية بوساطة الحاسوب للفروع المختلفة مثل : المحور األول:  

ناصر مثل: تحليل كلمة" فية أو يعيدتركيبها من هذه العنظام الصرفي اآللي: الذي يقوم بتحليل الكلمات إلى عناصرها االشتقاقية و التصري-
م المحلل بإيجادها" إلى حرف" الباء" و الضمير المتصل "ها" و سياق الكلمة "إيجاد" الذي يحلل جذر" وجد" على صيغة إفعال، وقد استخد

 الصرفي ألول استخدام على القرآن الكريم.

نها و يعطي كل كلمة حيث ترتيب عناصرها، و العالقات التركيبية و الوظيفية التي تربط بي نظام اإلعراب اآللي: و يحلل بنية الجملة، من-
 فيها موقعا إعرابيا و يقوم بإعراب الكلمات في الجملة آليا و تشكيلها.

ها من جمل.يلحق نظام التحليل الّداللي: الذي يستخلص معاني الكلمات استنادا إلى سياقها، ويحدد معاني الجمل إلى ما يسبقها و ما-  

ة، و التدقيق الهجائي و يتضمن التطبيقات التي تقوم على الّنظم اللغوية اآللية سابقة الذكر و التي تشمل على الترجمة اآللي :المحور الثاني-
لية و فهم الكالم و نطقه آليا...النحوي و اإلحصاء اللغوي، و المعالجة اآل  

لنصوص اللغوية:المبحث الثاني: آلية المعالجة اآللية ل  

: أهم تطبيقات المعالجة اآللية للنصوص اللغوية العربية:أوال  

التشكيل اآللي:-1  

ل باعتباره من مكوناتها لقد أصبح باإلمكان التغلب على أكبر معضالت اللغة العربية المتجلية في الكتابة العربية، وذلك بالتمكن من التشكي
 األساسية.

ر نبيل علي،وقد اعتمدت عدة في ضوء دراسات لسانية إحصائية دقيقة ساهم في بلورتها نظريا و تطبيقيا الدكتو وتعتبر تقنية التشكيل اآللي 
هذه التقنية  مكنتمستويات لتحليل و معالجة اللغة؛ منها المستوى الصرفي للكلمات،و المستوى اإلعرابي، ومستوى التحليل الداللي ، كما

لبحث ء الصطناعي، و االعتماد على المعاجم اللغوية الضخمة، األمر الذي تطلب سنوات طويلة من ااستخدام أنظمة متطورة جدا في الذكا
د ساعد على الدقيق، ولم يأت برنامج المشكل اآللي من فراغ، فهو جزء من مشروع ضخم يهدف أساسا إلى معالجة اللغة العربية آليا، ولق

واعد النصوص بعضها: برنامج القرآن الكريم و الحديث الشريف، ونظام االسترجاع في قإنجاز العديد من البرامج المتطورة نشير هنا إلى 
يفه في العديد من العربية، و البرامج العديدة في مجال التعليم و التكوين و الثقافة، باإلضافة إلى إلى كل هذا فإن المشكل اآللي يتم توظ

وق، وكذلك الترجمة اآللية مثل البحث قي األنترنيت، و تحويل النص المكتوب إلى منطالطبيقات التقنية التي تهتم بمعالجة النصوص العربية 
 من و إلى العربية.9

الترجمة اآللية:-2  

من أقدم مجاالت استخدام الحاسوب في اللغة، وقد نال هذا الجانب من اللسانيات الحاسوبية حّيزا machine translation تعد الترجمة اآللية 
 واسعة من الجهود المبذولة، و ذلك بالنظر إلى أنها األنموذج اآللي للمنظومة اللغوية.كبيرا و مساحة 



م في معهد 4794م بأمريكا، ثم تحولت إلى مشروع علمي عام 4717وكانت فكرة االستعانة بالحاسوب في الترجمة قد طرحت عام 
م ميالد الترجمة اآللية الفعلي، التي سرعان ما انتقل 4791ن عام (، وكة في أوروبا و االتحاد السوفياتي،وكا M.I.Tماساشوستس للتقنية )

 10االهتمام بها إلى المراكز البحثية والجامعية في أوروبا و االتحاد السوفياتي. 

تاج جاء في مصطلحات تعليم الترجمة تحت مادة الترجمة اآللية:" وهي الترجمة بواسطة برنامج معلوماتي معّد لتحليل النص المصدر و إلن
النص الهدف من غير أي تدخل بشري في الترجمة اآللية و يكون المترجم في خدمة اآللة، فيما تكون اآللة في خدمة المترجم في حال اللجوء 

 11إلى الترجمة بمساعدة الحاسوب."

وهي فرع من فروع لمعالجة اآللية للغة، تهتم بترجمة اللغة إلى لغات أخرى باستعمال الرقمنة ، والهدف منها تسهيل المهام أمام فئة غير 
 الناطقين بها.12

مخّزنة بفعل وتعرف بأنها تدخل الذكاء االصطناعي عن طريق مساعدة الحاسوب ألداء فعل الترجمة عن طريق األنماط اللغوية و المعرفية ال
 التراكيب، ومصطلحات يسترجعها في مقابل اللغة التي يترجم منها.13

لى اوبهذا يعّد هذا النمط من ال للغة الهدف.ترجمة من تطبيقات بحوث "الذكاء االصطناعي" ، وهذا من خالل تحويل المعنى من اللغة المصدرا   

 ولكي يتولى الحاسوب هذه المهمة  البد له أن يتوفر على خمسة أنواع من المعرفة و القدرة:14

 *النظام اللغوي للغة المترجم منها.

رفة و المعتقدات و القيم الجمالية (.*عالم اللغة المترجم منها ) عالم المع  

 *النظام اللغوي للغة المترجم إليها.

 *عالم اللغة المترجم إليها ) عالم المعرفة و المعتقدات و القيم الجمالية (.

 *توفر برنامج حاسوبي كافي لمعالجة نظامي اللغتين المشمولتين في الترجمة.

التدقيق اإلمالئي و النحوي:-3  

لقد خضع لي من األدوات اإلجرائية التي تضع النصوص تحت مراقبة دقيقة مما يساعد على تالفي األخطاء اإلمالئية، و يعد المصحح اآل
 إنجاز هذا البرنامج إلى دراسات و أبحاث صرفية و نحوية لطبيعة اللغة العربية، و قابلية إخضاعها للتعامل اآللي.

إلى جذر سليم، و  ط، خالصته أن الكلمة العربية الصحيحة البد أن يؤدي تحليلها صرفياويعتمد اكتشاف األخطاء اإلمالئية على مبدأ بسي
اف األخطاء آليا صيغة صرفية مسموح بها من ضمن تلك الصيغ التي يجوز انطباقها على هذا الجذر،وعلى هذا األساس تتحول عملية اكتش

بإلى عملية للتحليل لصرفي؛ إذ تتوقف عملية تصحيح األخطاء على  دال الحروف، نوع الخطأ المحتمل، والذي يشمل: القلب المكاني، وا 
 وحذفها، و إضافتها.يتم اختبار صحة االفتراضات التي يقوم المصصح اآللي بنفس األساليب الكتشاف األخطاء.15

األخطاء اإلمالئية على  تشافونتيجة للعالقة الوثيقة بين الصرف و النحو في العربية، ال يجب أن نكتفي في تدقيق النصوص العربية باك
 مستوى الكلمات بذاتها، بل يجب أن تمتد عملية التدقيق لتشمل الجوانب المختلفة للتآخي النحوي ما بين الكلمات العر بية  داخل الجمل.16

-الترجمة اآللية نموذجا -: آلية المعالجة اآللية للنصوص العربيةثانيا  



اآللية:إعداد النصوص العربية للمعالجة -1  

 يحتاج إعداد النصوص العربية للمعالجة اآللية عّدة عمليات:

ن"، وتحتاج أيضا إلى *عملية التشكيل التلقائي للنصوص تحاشيا لحاالت اللبس الناجمة عن غياب التشكيل ) كاللبس في قراءة كلمة  "والدي
ن لم يختلف التشكيل. –أي المعنى  -فك اللبس الداللي وا   

العربية آليا كشرط أساسي للتحليل العميق لمحتواها الذي يبنى على تحليل بنيتها التركيبية.*إعراب النصوص   

الجمل و مفاصل  *ترقيم النصوص آليا ) وضع عالمات الترقيم ( لكشف البنية السردية للجمل و المقوالت النحوية، و كذلك تحديد فواصل
ذ توقف النحو العربي النصوص آليا، عالوة على وضع نحو لتركيب الفقرات  العربية، إالمعنى، ويحتاج الرقيم اآللي ضرورة أن يسبقه إعراب 

 عند مستوى الجملة.

الكامنة في داخله ) من خالل الروابط (، وهو أمر مازال رهن البحث و التطوير، hyper-text *تعزيز النص بمسارات التشّعب النصي 
 ص العربية.ويحتاج إلى دراسات لسانية متعمقة لبنية النصو 

التي تربط النص بخارجه على أسس مختلفة، منهاالمؤلف و الصلة التاريخية و  hyper-media*تزويد النص بمسارات التفرع الوسائطي 
 االرتباط الموضوعي.

 لفرعية (.للداللة على مضمونه من طريق نظم الفهرسة اآللية ) و التصميم و العناوين ا keywords*تعزيز النص بالكلمات المفاتيح 

 *إثراء المحتوى بالرسومات التخطيطية ) الترسيمات ( و التحليالت و آراء المستخدمين ) التفاعل بين الكّتاب و القّراء (.

 17(.glossary*استخراج معاجم األلفاظ المستخدمة و مسارد ) فهارس مختصة ( للمصطلحات )

أساليب الترجمة اآللية:-2  

ألكبر في عملية أي الترجمة البشرية المدعومة آليا، في هذا النوع من الترجمة اآللية يقوم اإلنسان بالجهد اترجمة آلية بمساعدة الحاسوب: -أ
الترجمة، و عند مصادفته لمصطلح ال يعرف معناه أو حتى كلمات ال يعرف معناها في اللغة التي يترجم إليها يقوم بإدخالها إلى الحاسوب 

 بأسلوب مباشر.18

ن معاني الكلمات، ويمكن أن نعرف هذا األسلوب من الترجمة على أنه عملية تتم باستعانة اإلنسان باآللة ، وتقوم اآللة بالبحث في المعجم ع
 والمترجم البشري يختار ما يناسب السياق.

ترجمة آلية بمساعدة اإلنسان:  -ب  

اعدة البشر، أي ون و التفاعل بين اإلنسان و اآللة سيكون باتباع أسلوب الترجمة بمسصّرح الواسطي في مقال له:" إن أفضل صيغ التعا
ات النحوية، وهذا كّله يكون إعطاء النص لآللة فتترجمه، و يقوم المترجم من ثّم بمراجعته و تصحيحه فيعّدل أو يضيف إلى التعابير أو التركيب

 متوفرا أمامه على شاشة الحاسوب."19

كذا إزالة االلتباس.سان هنا هو إدخال التعديالت االزمة على النص المترجم، للتأكد على السالمة اللغوية؛ النحوية والصرفية، و ومنه فدور اإلن  

 ويمثل الشكل اآلتي مخططا توضيحيا لطيقة تنفيذ هذا النظام:20
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تدخل بشري،  وتسمى أيضا الترجمة اآللية الخالصة ،هي أن يقوم الحاسوب بترجمة النص إلى اللغة الهدف دوننظام ترجمة آلية شاملة:  -ج
 إذ يعتمد على مجموعة قواميس و المكانز، وبنوك مصطلحات . 

وهذا النوع من الترجمة يتطلب نظاما متكامال و معقدا، ومهما كان النظام متقنا فإننا ال نتوقع أن تكون الترجمة دقيقة بنسبة أكثر من 06 إلى 
21. ‰96 

 ويبين الشكل التلي تصور النظام لترجمة آلية كاملة:22

 إدخال المطلوب ترجمته

 البحث في القواميس

 ترجمة النص

 تعديل النص

 بداية

اختيار مستوى 

 الترجمة

مراجعة 

 النص

موجودة كلمات غير  توضيح التصميمات 

 تحديث القواميس القواميس

ممسودة النص المترج  

 طباعة النص النهائي

 نهاية



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراحل الفنية للترجمة اآللية:-3  

 نص مفكك

+ 

 التباسات

إدخال النص المطلوب  تحليل

 ترجمته إلى الحاسوب

 بداية

 قواميس

 الجذور

 األوزان

 السوابق

 اللواحق

 تحليل قاموس تركيبي

تركيب حسب 

 قواعد اللغة

 تحليل داللي

نص جاهز 

 للترجمة

 مترجم آلي

قواميس متخصصة 

 للعالقات الداللية

نظام إدارة قواعد 

 بيانات

نص مترجم إلى 

 اللغة المطلوبة

 نهاية



 تمّر الترجمة اآللية بثالث مراحل من المعالجة الفنية هي :

)analysis أ.التحليل:)    

يا، ليعرف جذر كل صرحت عائشة حمزة: " تبدأ الترجمة اآللية بأن يتعرف الحاسب اآللي أوال على مفردات لغة المصدر، ويحللها تحليال صرف
 كلمة و مصدرها في تعريف األشكال المختلفة لألسماء و التصريفات المختلفة لألفعال."23

 ومنه يمكن تقسيم عملية التحليل إلى ثالث مراحل وهي:

ولها من جذور و يتم في هذه المرحلة تحليل الكلمات دون اعتبار لموقعها في النص، بتفكيك الكلمات إلى أص*مرحلة التحليل الصرفي: 
عملية البحث في وبعد أن يقوم الحاسوب بعملية التحليل الصرفي، يقوم ب سوابق و لوواحق...إلخ، للتعرف على أجزاء الكلمات و مكوناتها،

 القواميس المخزنة لهذا الغرض إليجاد المعاني و اختيار المعنى األكث دقة.24

تحليل ع في الو النحوية  الناتجة عن عدم اعتبار الموق المرحلة هو إزالة االلتباسات الصرفية الهدف من هذه*مرحلة التحليل التركيبي: 
ا كان هناك التباس فالبد الصرفي، ويتم في هذه المرحلة ربط كلمات النص بقيم نحوية مبهمة، وقد يكون التحليل كافيا في بعض الحاالت، و إذ

 من تقديم النص إلى المرحلة الموالية.25

س عادة متخصصة ي القواميس، وتكون هذه القوامييتم في هذه المرحلة مقارنة النص مع العالقات الداللية المخزنة ف*مرحلة التحليل الداللي: 
 منها العملية، و االقتصادية و الساسية والقانونية...إلخ

 حيث يمكن حصر عالقات داللية بين الكلمات حسب الموضوع، وتكون أكثر تجديدا.26

transfer التحويل: -ب  

سيطة التي يتم تحويلها الترجمة اآللية قد قام ببناء اللغة المصدرية الو في نظم الترجمة اآللية التحويلية وفي نهاية مرحلة التحليل، يكون نظام 
 إلى اللغة الهدفية الوسيطة، و هي تشّكل األساس في عمل المرحلة الالحقة من المعالجة أال وهي توليد النص الهدف.

يل المعجمي ) تحويل مج منفصلة  تتعامل مع التحو وللحصول على اللغة الهدفية الوسيطة انطالقا من اللغة المصدرية الوسيطة، فإنه يوجد برا
لنحوية إلى مفردات (، أي اختيار المفردات الهدف المكافئة للمفردات المصدر.و تتعامل مع تحويل الجمل؛ أي تحويل جمل النص المصدر ا

  مكافئاتها في النص الهدف.

  génération التوليد: -ج   

نظمة الترجمة اآللية فلكل نظام مرحلة توليد خاصة به، وتوضح كالتالي:تختلف مرحلة التوليد باختالف طرق بناء أ  

نص الهدف انطالقا من *في نظم الترجمة اآللية التحويلية و في نهاية مرحلة التحويل يكون نظام الترجمة اآللية قد قام ببناء اللغة الوسيطة لل
ي، الصرفي و النحوي و الوسيطية بنية شجرية أو هرمية لتمثل الوصف اللساناللغة الوسيطة للنص المصدر، و عادة تكون بنية هذه التمثيالت 

 الداللي لكل جملة من النص المصدر.

ادية للنص المصدر، أي *يتم ذلك في نظم الترجمة اآللية الوسيطة في نهاية مرحلة التحليل، حيث يكون النظام قد قام ببناء اللغو الوسيطة الحي
ات الوسيطة بنية غة وفقا لقواعد اللغة الوسيطة المشتركة بين جميع اللغات المعالجة، وعادة تكون بنية هذه اللغأن هذه اللغة الوسيطة مصا

نما هي مجموعة من القواعد التي تصف كلماتها لسانيا، صرفيا و نحويا و دالليا، وتصف العالقات الموجودة فيما بينها. غير شجرية، وا   



 *أما الترجمة المباشرة فإن التو ليد يعتمد مباشرة على البنية الصرفية و النحوية السطحية و المباشرة للنص المصدر.27

: أهم برمجيات الترجمة اآللية المبحث الثالث  

:Software    برمجيات الترجمة اآللية من أشهر أوال:

معالجة أنظمة التشغيل مثل النوافذ، و  : مجموعة أنظمة مدمجة في إطار برنامج واحد ، تقوم بوظائف متكاملة تجمع عادة بين البرمجيات
  الكلمات، و تنفيذ الحاسبات الجدولية، و إدارة قواعد البيانات، و ضبط االتصاالت

 المختلفة."28 

 ومن أهم برمجيات الترجمة اآللية من العربية و إليها نذكر ما يلي:

 

برمجية ترانسفير:-1  

ي مطلع التسعينات. ومن برمجية ترانسفير من إنتاج شركة أبيتيك ببريطانيا، والتي بدأت تطوير برمجيات الترجمة اآللية و أدواتها المساعدة ف 
 أهم خصائص هذه البرمجية نذكر:

 *تقديم ترجمة آلية إلى لغات مختلفة منها:

 إنجليزية/عربية

 إنجليزية/صينية

 إنجليزية/كورية

بانيةإنجليزية/يا  

  إنجليزية/فارسية

يات التحويل المناسبة.*تقوم بتحليل التراكيب الصرفية و النحوية و الداللية للنص المنطلق لتنتهي إلى توليد نصهدف بعد القيام بعمل  

 *تستخدم قاموسا عاما باإلضافة إلى قواميس متخصصة تبعا لمجاالت النص.

 *تفر للمستخدم إمكانية تحديث القواميس بإضافة كلماته الخاصة و مرادفاتها، كما توفر إمكانية النطق اآللي للنصوص و تدقيقها إمالئيا.29

برمجية الناقل العربي:-2  

عّد االقل العربي من أهّم لقد اهتمت شركة سيموس، ومقرها باريس، بتطوير إليات و برمجيات مختلفة تستخدم العربية منذ مطلع الثمانينات، وي
ا اإلطار، ومن مواصفاتها:منتجات الشركة في هذ  

اإلنجليزية، من الفرنسية  *تعمل برمجية "الناقل العربي" على الترجمة الثنائية بين اللغات التالية: من اإلنجليزية إلى العربية، ومن العربية إلى
 إلى العربية ، ومن العربية إلى الفرنسية.



تشغيل البرنامج ) عربية، فرنسية، إنجليزية (.*تمّكن المستخدم من اختيار اللغة التي يريد اعتمادها في   

مدخل أساسي و قواميس متخصصة في مجاالت معرفية مختلفة )طب، معلوماتية، 496.666*تتضمن قاموسا عاما يحتوي على أكثر من  
 أعمال...إلخ(، فضال عن قاموس األفعال و قاموس المترافات.

له إمكانية إدارة مداخل القاموس )إضافة، حذف، تغيير(.*تمّكن المستخدم من بناء قاموس خاّص به ويرّفر   

 *ترجمة التعابير االصطالحية و المختصرات الدولية.

 *تمتلك ذاكرة حاسوبية للنصوص المترجمة يمكن للمستخدم اللجوء إليها إذا كانت النصوص المترجمة متكررة.30 

برمجية المترجم العربي:-3  

.  ATA برنامج المترجم العربي من إنتاج شركة آي تي آي 

أنتجت الشركة  4771و 4779، بهدف تطوير برماجيات حاسوبية عربية. وبين عامي 4771لتقنية البرامج التي تأسست في لندن عام 
لمترجم العربي" ليصدر و قد تّم تحديث " ابرنامجين للرجمة اآللية من اإلنجليزية إلى العربية هما "المترجم العرب"ي و "الوافي للترجمة العربية".

، و أهم خصائصها    ما يلي: 1666في نسخة جديدة سنة  

 *برمجية تقوم بالترجمة اآللية في اتجاه واحد من اإلنجليزية إلى العربية.

 *تمّكن المستخدم من اختيار لغة تشغيل البرنامج ) عربية/ إنجليزية (.

اميس مختّصة في يشتمل على أكثر من مليونين و نصف المليون من الكلمة العربية و اإلنجليزية، و قو  *تحتوي قاموسا عاما ثنائي اللغة ،
وضع  مجاالت معرفية محددة ) صيدلية، رياضية، هندسة...(، هذا فضال عن قاموس المستعمل الذي يخّول له إدخال الكلمات الجديدة و

ّمن ترجمة التعابير االصطالحية و المختصرات.مقابالتها، مّما يسهم في تحييم البرمجية، كما تؤ   

ييّسر عملية المراجعة. فقرة بصيغة متقابلة أو على نحو متتال مّما -*تمّكن البرمجية المستفيد من عرض الّنّصين ) المنطلق و الهدف ( فقرة  

ي على مدّقق إمالئي.للكلمة اإلنجليزية، كما يحتو *تتوفر على معالج للكلمات البديلة يمّكن المستخدم من معرفة المقابالت العربية الممكنة   

ليزية.*توّفر البرمجية قراءة صوتية للكلمات و النصوص اإلنجليزية، و هو ما يساعد المستخدم المبتدئ على تعّلم نطق اإلنج  

 *تعرض البرمجية قائمة المجاالت المعرفية التي يمكن تنزيل الّنص المترجم ضمنها.31

 ومن مواقع الترجمة اآللية من العربية و إليها:32

/موقع غوغل:1  

 *موقع تابع لمحرك بحث "غوغل".

 *يعد من أشهر مواقع الترجمة اآللية، و يقوم بالترجمة إلى عدد كبير من اللغات، منها اللغة العربية.

 *يقّدم ترجمة حينية لمواقع األنترنيت.



 *يمّكن من نطق الكلمات و التدقيق اإلمالئي.

تقوم على الجمع بين منهج التحويل و المنهج اإلحصائي في الترحمة. *يعتمد طريقة  

ك الكلمة، ويقّدم له *يوّفر خيارات الترجمة الممكنة لكّل كلمة، فإذا تبّين المستخّدم أّن ترجمة كلمة ما ليست صحيحة يمكن أن ينقر على تل
 الموقع بقية الترجمات الممكنة.

 *يقّدم ترجمة مجانية.

:BABYLYON موقع بابيليون  /2    

.4779*تأسست شركة "بابيلون دوت كوم" سنة    

اعها و "ترجمة بين عدد كبير من اللغات، و يقوم بترجمة صفحات الواب و مختلف الوثائق و النصوص مهما كانت أنو  7*يقّدم"بابيلون 
 تطبيقاتها الحاسوبية.

 *يوّفر خدمة النطق و التدقيق اللغوي.

لغة،كما يمّكن من االطالع  19المعاجم و المسالك و الموسوعات، من ذلك مثال أّنه يقّدم ترجمة لموسوعة" ويكيبيديا" في *يسّهل الّنفاذ إلى 
 على أحدث إصدارات المعاجم مثل" إكسفورد" و "الروس" و غيرها من دور الّنشر، كما يمّكن المستخدم من بناء مسارد خاصة به.

الذكية مثل "آيفاون"و "بالك بيري". *يقّدم خدمة الترجمة على الهواتف  

ن المحترفين الذين *يوّفر موقع "بابيلون" خدمة الترجمة البشرية إلى جانب الترجة اآللية من خالل الّتعامل مع مجموعة من المترجمين البشريي
 يقّدمون خدمات حينّية في مجال الّترجمة بأسعار محدّدة سلفا.

SYSTRAN : / موقع سيستران3  

قي بحاجيات سيستران" من أقدم أنظمة الترجمة اآللية التي عملت المجموعة األوروبية على تطويرها منذ ما يقارب األربعين سنة لت*يعّد "
 االتحاد األوروبي في مجال الترجمة.

و أحدثها برمجية  جة،*تقّدم شركة "سيستران" خدمة فورية للترجمة اآللية على األنترنيت، كما تعرض برمجّيات" سيستران" على أقراص مدم
يفاون" و" "، وتقدم خدمات مختلفة في مجال الترجمة للمؤسسات و األشخاص سواء على الحواسيب أو على الهوتف الذكية مثل "آ9"سيستران
 آي باد".

ب.فحس *يوّفر موقع "سيستران" الترجمة بين عدد من اللغات، أّما اللغة العربية فتترجم فيه من اللغة اإلنجليزية و إليها  

ة بالمستخدم.*يمّكن من ترجمة حينية لصفحات الواب و مختلف الملفات و الوثائق، كما يتيح الّنفاذ إلى المعاجم و تدوين المعاجم الخاص  

 *يمّكن المستخدم من طباعة الّنص المترجم أو إرساله عبر البريد اإللكتروني.

كل أفقي أو عمودي.*يمّكن المستخدم في عرض الّنص المنطلق و النص الهدف بش  

 *يطلب من المستخدم التسجيل بالموقع إذا أراد التمّتع بكل خيارات الترجمة، و يكون التسجيل مجانيا.
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نجليزية و ية إلى اإلهو موقع أحدثته شركة صخر بالمملكة العربية السعودية، واهتمت بتطوير نظام للترجمة اآللية ثنائي االتجاه من العرب
ية على شبكة الواب عام العكس،و يتضمن الموقع توفير خدمة الترجمة اآللية الفورية باالعتماد على نظام "ترجم" الذي تّم إطالق نسخته التجريب

ه:، وتم تفعيله بعد عام من التجريب.ويلبي الموقع أكثر من مائة و خمسين أف طلب للترجمة يوميا، ومن أهم مواصفات1666  

ن المستخدم من ترجمة المواقع من اإلنجليزية إلى العربية و العكس.*يمكّ   

 *يسمح للمستخدم بنقل نص ما من داخل التطبيق الحاسوبي مثل الوورد و البريد اإللكتروني إلى الموقع.

 *يوّفر التدقيق اإلمالئي للنصوص و يتيح للمستخدم البحث في قاموس صخر المتعدد اللغات.

المجال المعرفي الذي يندرج ضمنه النص المترجم.*يمّكن من اختيار   

لى المشتركين في الخدمة *يعتمد نظاما للترجمة اآللية قائما أسلوب التحويل اللغوي بمراحله المختلفة، و قد أصبح في الفترة األخيرة مقتصرا ع
 من خالل اسم المشترك و كلمة السّر.33

: نماذج للترجمة اآللية:ثانيا  

األول: من العربية إلى اإلنجليزية المثال  

 النص المنطلق آلية المعالجة اآللية للنصوص العربية
Mechanism of Arabic text processing الترجمة البشرية 
 ترجمة المسبار اليقّدم الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية
Automated processing of Arabic texts ترجمة قوقل 
The mechanism of automated    ترجمة بابيلون 
Mechanism for automated treatment of Arabic texts 

 
 ترجمة سيستران

  

 المثال الثاني: من اإلنجليزية إلى العربية

Computers, of course, are not that smart; they need 
to be told exactly what things are, how they are 
related and how to deal with them. 

 النص األصلي

ى تحّدد لها أما الحواسيب فليست بالطبع بهذا الذكاء؛ فهي تحتاج إل
عها.ماهية األشياء بدّقة، و أسلوب ترابطها، و كيفية التعامل م  

 الترجمة البشرية

خّبروا حاسبات، بالطبع، ليست تلك الذكية، هم من الضروري أن ي
ملون معهم.األشياء، كيف هم يتعلقون بهم، و كيف يتعابالضبط ما   

 المترجم العربي

ذا الحد يحتاجون أن يبلغوا كومبيوترس، طبعا، لم يكن أنيقا إلى ه
 بالضبط ما حاجات، كيف يروون و كيف للتعامل معهم.

 الناقل العربي

خّبروا بالدرجة، يحتاجون ألن ي الكمبيوترات، بالطبع، غير ذكية  موقع عجيب



عهم. ا هي األشياء، كيف هم مربوطون وكيف يتعامل مبالضبط م  
فة الحواسيب ليست، بطبيعة الحال، ذكية فهي بحاجة إلى معر 

 األمور، وكيف يتصل و كيفية التعامل معها.
 موقع بيبيلون

بحاجة إلى  مجهزة الكمبيوتر، بطبيعة الحال، ليست بهذه الذكية.أنهأ
فية التعامل أن يقال بالضبط ما هي األشياء، وكيف ترتبط فيها و كي

 معهم.

 مترجم قوقل

 

:: تقييم البرمجيات الخاصة بحوسبة اللغة العربيةاثاني  

تمّيز موقع عن  ويظهر هذا االختالف في الخصائص التي اآللية أن هناك تباين واضح بينها ، يتضح من خالل برمجيات ومواقع الترجمة*
 آخر من شأنه أن يحدث اختالفا في مخرجات الترجمة اآللية.

ذ طبيعة كل من *يرجع اختالف مخرجات الترجمة اآللية لهذه المواقع و البرمجيات إلى الطريقة التي يستخدمها كّل موقع في الترجمة، و ك
ومدى استجابة كّل منهما لمقتضيات المعلجة اآللية للغات الطبيعية.اللغة المصدر و اللغة الهدف،   

ي النص األول، برامج الترجمة اآللية في عمومها ال تراعي خصوصية اللغات المصدر أثناء الترجمة، و السياق اللفظي للوحدات اللغوية ف*
 إضافة إلى إهمالها للسياق المقامي للنص المصدر.

ص المنطلق.الترجمة اآللية بسبب صعوبة التعامل مع الضمائر العائدة على أسماء سابقة أو الحقة في الن * يظهر اللبس الذي يعتري  

  

 

 

 الخاتمة:

قة ، وخاصة إذا كانت معالجة اآللية للنصوص العربية عموما و الترجمة اآللية على وجه التحديد تعتمد إجراءات تطبيقية دقيوصفوة القول أن ال
مة ال يزال يحتاج إلى قتضي ضوابط يراعيها المترجم ، و هذا ما ينقصه المترجم اآللي، فعمل اآللة لوحدها في عملية الترجنصوصا أدبيا، إذ ت

 ، هي إمكاناتيمكن أن تظاهي الترجمات البشرية أو تكون دقيقة لغويا و دالليا، تطويرات وتحسينات مستمرة في أداء المترجمات اآللية
يسعى إليها التقنيون و المتخصصون في مجال البرمجيات و المعالجات اآللية للغات الطبيعية. و آمال مستقبلية   

:النتائج و التوصيات  

.غاتالمعالجة اآللية للغات الطبيعية من التخصصات الجديدة التي تحاول دمج التكنولوجيا والتقانات الحديثة في دراسة الل-  

ق اإلمالئي و النحوي اتها عديدة تخص النصوص خاصة منها: الترجمة اآللية و التشكيل اآللي و التدقيالمعالجة اآللية هذه معالجات و تطبيق-
 و كذا التلخيص اآللي.

. و الداللي اللغوي لمترجم البشري للتصحيح و التدقيقتقتضي عمليات الترجمة اآللية للغات تدخل ا-  



كلمات داخل مشروع المعجم المحوسب الذي يراعي السياقات اللغوية و المقامية لل اللغة العربية عن طريق العمل  علىالعمل على هندسة -
 النصوص.

و تطوير مختلف  تدعو إلى تطوير البحث العلمي في مجال المعالجة اآللية للنصوص العرب تضافر الجهود بين اللغويين و الحاسوبيين-
قع المتخصصة فيها.االبرمجيات و المو   

ة العربية عامة.اإلمكانات الالزمة للمساهمة في مسايرة الركب التقّدمي في مجاالت و تطبيقات المعالجة اآللية للغ توفير الدول العربية-  

ع على كل ما هو لالطال و اللسانيات الحاسوبية خاصة و جل التطبيقات اللغوية مجال اللغوياتالعمل على ترجمة كل ما ينتجه الغرب في -
ر برمجيات و تشجيعهم بمنح و امتيازات الستثمار جهودهم في تطوي د نوابغ األدب و اللغة لتطوير قدراتهمجديد، و محاولة جادة إليجا

 المعالجة اآللية للغات الطبيعية.

الل إدراج مقياس تشجيع الطلبة و الباحثين العرب للعمل في حقل المعالجة اآللية للغات الطبيعية في مختلف الجامعات الجزائرية؛ من خ -
ة المتميزين و لذوي سانيات الحاسوبية والمعالجة اآللية في مختلف التخصصات اللغوية ، بل أكثر من ذلك اتخاذها كتخصص لدفعة الطلبالل

 الكفاءة في استخدام تقنيات الحاسب اآللي و التدرب على برمجياته.

مة البشرية أوال، ثم ي في الترجمة، بتحديد مشاكل الترجالبحث إليجاد عقل آلي يضلهي عمل العقل البشري، بفهم آلية عمل الفكر اإلنسان-
.عمل اآللة المترجمة ببرامجها المختلفة تطوير العمل على إيجاد حلوال لتجاوزها، و استثمارها في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الملحق:

في  في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي عرف نطاقا واسعا
 ماسة إلى تنظيم الفيضمختلف مجاالت الحياة ، غدت الحاجة 

في  المعلوماتي الهائل في إطار ما يسمى "بالمعالجة اآللية" وذلك
ائص مختلف المستويات اللغوية، وهذا التطور البد أن يراعي خص

لك في اللغة العربية، فهو يحتاج إلى تقانات تكون أكثر دقة، وذ
ق اإلمالئي التدقيتطبيقاتها المختلفة كالتشكيل اآللي و الترجمة اآللية و 

يقات و النحوي، والذي يتم وفق طرق محددة ، وتضبط هذه التطب
توفر العديد من البرمجيات  لمعالجة هذه النصوص ،وحتى اآلن ال ت

ة إلى بعض برمجيات تتسم بالدقة العالية، و سنتعرض في هذه الورق
في األخير البرمجيات لتي تسهم في عملية حوسبة اللغة العربية ،و 

ع البرمجيات، وحصر النواقص فيها ،ومحاولة وض تقييم هذه
حليلها اقتراحات عملية ، وهذا من شأنه تطوير معالجة النصوص وت

 آليا، ومن ثمة رفع نسبة الدقة فيها.

 النص األصلي )الملخص(

Under the big technological evolution which has 
attained a wide range in various life fields, there is 
a desperate need to organize the great flow of 
information within the framework of the so called 
automated processing and this at various linguistic 
levels, this evolution must take into account the 
characteristics of the Arabic language. It requires 
more accurate technology in its different 
applications such as accentuation ,automatic 
translation ,spelling and grammar checking. Which 
take place through specific methods and these 
applications are controlled by software to do the 
text processing. 
Until now ,accurate software is not available and in 
this paper ,we will expose some software that 
contribute to the computerization of Arabic and 
finally , the assessment of the software and locate 
the deficiencies , trying to elaborate practical 
proposals , and that would develop text processing 
and automated analysis , and then , raise the 
percentage of accuracy . 

 

 الترجمة البشرية

In light of the great technological development that ترجمة قوقل 



has defined a wide cange in different areas of life, 
the need to regulate the enormous information flow 
within the frame work of the so-called autornated 
processing has become urgent in different linguistic 
levels, this development must take into account the 
characteristics of the Arabic language, it needs 
more precise techniques, in its various applications 
such as automatic configuration, automatic 
translation, spell checking and grammar. 
Which in done in specific ways, these application 
control many software to manipulate this texts, so 
far no high-quality software is available. 
In this paper we will look at some of the software 
that contributes to the process of Arabic language 
computing, finally the evaluation of this software 
and its short comings, and try to develop practical 
suggestions, and this will develop the processing of 
texts and analysis f the mechanism and increase 
the accuracy. 
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