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 الخالصـة
قد يعترض الكثيرون عمى الزعم باّن البحث في مجال عمـم الدللـة راـراض الترجمـة  

( إن لــم يكــن Artificial Intelligenceاآلليــة مــن  صــعق تطبيذــا  الــاكا  الصــط اعي  

 صــعب ا عمــى ا طــالق   لكــّن اــاا اــو واقــن الحــال   إا  ّن الطبيعــة المت وعــة لممع ــى تجعــل 

ائكة لمبشر   فس م فما بالك باآلل    لاا  تفق المختصون بالترجمة اآللية ، دراسته م طذة ش

( Domain-Specificعمومًا ، عمى  ّن يحددوا  طاق عمم م في ال صوص محـدد  الحذـل  

طالمــا ثبتــ  ، فــي الوقــ  الحــالي ، اســتحالة التعامــل مــن ال صــوص العامــة بالحــد ارد ــى مــن 

مة تمييـــز مع ـــى المفـــردا  الدلليـــة فـــي ســـياقات ا حتـــى فـــي المذبوليـــة   ومـــن الـــك تبذـــى مشـــك

ـــ تي إلـــى الكممـــا  الج اســـية  ـــدًا ع ـــدما   ـــزداد اـــاا المشـــكمة تعذي ال صـــوص محـــدد  الحذـــل وت

 Homonyms   ل سيما تمك التي تحمل في  حد جوا ب ا مع ًى ف يًا اا صمة بحذل ال ص )

استبدال ا ببعض ا مشوِّاًا لرسـالة الـ ص  في ااا الحالة ، سيكون ت ثير الخمط بين المعا ي  و

ارصــمي تشـــوي ًا اـــائاًل  يســتطين المتـــرجم البشـــرم  ن يحــلذ اـــاا المشـــكمة ويتخــا قـــرارا بشـــ ن 

اختيار المع ـى إاا تفحـص الـ ص تفحصـًا دقيذـًا واسـت د  ساسـًا إلـى م ـارا  معي ـة مب يـة عمـى 

  إلـى اآللـةو وحتـى إن  مكـن   الـك ، معرفة العالم ، لكّن كيف يمكن  ذل ااا ال وع من الخبر 

 كيف  جعل اآللة تستخدم ا كما يستخدم ا ا  سانو    

إّن ارمــر المتعــارف عميــه اــو  ّن اآلل  ل تســتطين التعامــل إل مــن قواعــد المعرفــة  

 Knowledge Bases  والمعرفــــة الدلليــــة الم ظــــومتين )Systematized خاصــــة  ّن )

( مذاومـــة شـــديد    وعميـــه Systematizationا  يذـــاوم الـــ ظ م   اســـتخدام الكممـــا  فـــي ســـياق



تســعى اــاا الدراســة إلــى تحســين  وعيــة م تجــا  الترجمــة اآلليــة بوضــن مــ    لختيــار مع ــى 

 الكمما  الج اسية في ال صوص القتصادية  

تتجســد  ولــى ال ظريــا  الدلليــة لمترجمــة ارليــة فــي ال ظريــة التــي تــدعو إلــى معالجــة  

( إل Unified Pivot Languageد من المغا  الطبيعية بواسطة لغة محورية موحد   العدي

 ّن ااا ال ظرية يعتري ا صدع ال ذص فـي التفاصـيل الكافيـة لمعالجـة المع ـى معالجـة ل لـبس 

( وتســـت د Montagueفي ـــا   ثـــم تبعت ـــا  ظريـــا   خـــره تـــ تي فـــي مذـــدمت ا  ظريـــة مو تـــا   

ــــبس ال ــــة ل ــــى إزال ــــة جميع ــــا إل ــــى إحــــده المغــــا  الم طذي ــــة  وًل إل ل الجمم ــــوذ ــــًا فتلح  ــــى  حوي مع 

الصط اعية ثم تلستخدم الذواعد لتفسيراا   بعد الك طلوِّر   ظريا   خره مشـتذة مـن  ظريـة 

( وال ظريـــة الدلليـــة الدي اميـــة و ظريـــة Situation Theoryمو تـــا  مثـــل  ظريـــة الموقـــف  

تجريبيــة  مــاا    بط  ، فــي مراحــل لحذــة ،  (   ثــم اســتل Property Theoryالخــواص  

ـــــة   ـــــر تطـــــورًا مثـــــل  حـــــو الحالـــــة العرابي ( والتطوريـــــا  الدلليـــــة Case Grammar كث

 Semantic Primitives التـي يحكم ـا مف ـوم مفـادا  ّن الكممـا  اا  المعـا ي المتشـاب ة )

لليـــة مختـــار  يمكـــن  ن تلـــدر  فـــي مجـــامين تلشـــتق م  ـــا مجـــامين فرعيـــة عمـــى  ســـاس عوامـــل د

 مت وعة   

( اردا  ارساســـية رتمتـــة Knowledge Representationيلعـــد تمثيـــل المعرفـــة   

( و  ـواع المعرفـة Semantic Markersالتحميل الدللي بمساعد   ظام كامل من الواسما   

( ومعرفــة العالقــة بــين Intra-Linguisticالثالثــة اا  الصــمة ا ــا اــي معرفــة المغــة اات ــا   

ـــــف Extra-Linguistic( ومعرفـــــة مـــــا ورا  المغـــــة  Inter-Linguisticلمغـــــا   ا (   وتختم

ال ظريا  في  مٍّ مـن اـاا ار ـواع يجـق التركيـز عميـه   كمـا تختمـف   ظمـة الترجمـة اآلليـة ، 

ـــ ِّف  ال ظريـــا   بـــدوراا ، فـــي ارســـاليق التـــي تتب ااـــا لســـتخالص المع ـــى وتمثيمـــه   وقـــد صل



-Knowledgeين رئيســـــينظ ال ظريـــــا  المســـــت  د  إلـــــى المعرفـــــة       الحاليـــــة تحـــــ  ع ـــــوا 

Based     وال ظريــا  المســت  د  إلــى مجــامين ال صــوص )Corpus-Based  ــر ح (   ثــم شل

 محاسن ااا ال ظريا  و مساوؤاا من تعزيز الشرح بالم اقشا  وارمثمة  

 Senseلمع ـى  تطـرق خخـر مبحـث فـي الجـز  ال ظـرم مـن الدراسـة لمسـ لة اختيـار ا 

Selection ف وقش  موضوع المبس الدللي بوصفه الت ثير الجا بي لمج اس من لف  ال تبـاا )

إلى ضرور  التمييز بين ما او اامض لإل سـان ومـا اـو اـامض ل.لـة   فدلر سـ  ا جـرا ا  

 اركثر عمميًة وثلبت  العتراضا  عمي ـا ضـمن م اقشـا  م طذيـة مد ّعمـة بارمثمـة   وخرجـ 

ن لب ًة في ب ا  ا طار ال ظرم لتصـميم الجـز  العممـي    الدراسة من كل م اقشة باست تا  ولض 

إا ي ــــدف اــــاا الجــــز  إلــــى تصــــميم وحــــد  لختيــــار المع ــــى بــــ عمى درجــــة ممك ــــة مــــن الدقــــة 

(   ويمـــز  Corpus Miningبالعتمـــاد عمـــى مـــ     التعـــدين فـــي مجـــامين ال صـــوص(  

 -التصميم بين ما ي تيظ

(   إا صيغ  الذواعد من مجـامين Corpus Linguisticsلسا يا  مجامين ال صوص    1

  صوص اقتصادية ضم  عددًا معي ًا من الجمل   

( والخــرو  ب ربعــة Collocative Environment  الستكشــاف الــدقيق لمبيئــة الترافذيــة  2

 -  واع من مؤشرا  المع ى الملعيذر ظ

  وم ا الدللي الصرف  ( بمفCollocatesالمترافذا        

 (  Colligationsق  المترافذا  ال حوية      

 (  Determiners    المحدِّدا       

 (    Semantic Fieldد  المترافذا  القرق إلى مف وم المجال الدللي       



  شكل خاص مـن  شـكال الذـواميس  حاديـة المغـة التـي تـؤدم ارضـ ا بالتفاعـل مـن الذواعـد 3

مم ااا الذاموس وفذًا لمحاجـا  العمميـة لموحـد  ممـا التي ت حدد المع ى الصحيح   وقد صل

حـــتذم   حيا ـــًا خـــرق المعـــايير التذميديـــة لمذـــواميس واســـتبدال ا بـــ خره ، عـــل  ســـاس وجـــوق 

إعطــــا  قــــواميس الترجمــــة اآلليــــة دورًا  عظــــم مــــن الــــدور الــــام ت خــــاا عــــادً  الذــــواميس 

 ا  والخبرا  البشرية  العتيادية لتعويض اياق الم ار 

وقد  فرز تصميم الوحد  عـددًا مـن الذواعـد ال حويـة والصـرفية التـي ولضـع  لتضـطمن  

بجوا ــق معي ــة مــن عمميــة المعالجــة ، ثــم  ثبتــ  اــاا الذواعــد فائــدت ا فــي حــل بعــض حــال  

( إمكا يــة وجــود Syntactic Parserالغمــوض ال حــوم التــي يواجــه في ــا الملعــر ق ال حــوم  

 ذتين لمتحميل  طري

 


