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 غة  داللي للّ -معالجة المستوى الترکیب

 ة علی نظام القواعد ة والمقاربة المبنیّ بین المقاربة اإلحصائیّ 

 

 

 

 الملخص: 

مع املبدأ القائم ع�� ضرورة فهم النّص من خالل تمثيلھ تركيبيا    تبدو املقار�ة اإلحصائية للغة �� تناقض تامّ 

أسا��يّ ودالليّ  شرط  بمثابة  للقواعد  �امل  بتصر�ح  املقار�ة    ا  حّققت  فلماذا  اآللية.  ال��جمة  لتحقيق 

اإلحصائية فّعالية مقبولة بناء ع�� نصوص غ�� خاضعة النتقاء ُمسبق مقارنة بمقار�ة القواعد ال�ي يتّم  

 االشتغا 
ّ
 عديدة؟  تساني�ن ملّدة سنوال ع�� تقعيدها بواسطة عدد كب�� من الل

مف  ا�حاسو�يةح:  اتي�لمات  اآللية  -اللسانيات  اإلحصائية- ال��جمة  املبنيّ -املقار�ة  القواعداملقار�ة  ع��  - ة 

 
ّ
 -ةالتجر�بانيّ -ةالعقالنيّ -غةاكتساب الل

ّ
 غة.أنموذج الل

 

 

Abstract: 

At first glance, it seems that the statistical approach to natural language processing is in 

complete contradiction to the rule-based systems approach . 

Namely, that the latter is based on an explicit declaration of syntactic and semantic rules as 

a necessary preliminary phase for machine translation . 

Hence the legitimacy of asking the following question: why the statistical approach is by far 

more effective even for non-selected texts in comparison with the results from the rule-based 

approach designed by a multitude of linguist experts in several years? 

Keywords: computational linguistic-machine translation-statistical approach-rules-based 

approach-language acquisition-rationalism-empiricism-language model. 
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 : مقّدمة  -1

 
ّ

ب�ن األنموذج اإلحصائّي نتو� الورقة املقارنة  املب�يّ -بال��كي   ملستوى   � خالل هذه  ع��    داللة واألنموذج 

ضوء ال��جمة اآللية بمثابة تطبيق ل�و��ا ا�جال الذي استفاد من   ��نظام القواعد لذات املستوى. وذلك،  

الزم�يّ  البعدين  مستوى  ع��  األوفر  بالتّ   االستثمار  مقارنة  مجال  واملاّدي   �� األخرى  ا�حاسو�ية  طبيقات 

 
ّ
 ة. سانيات ا�حاسو�يّ الل

 : داللیة - رجمة اآللیة المبنیة علی أساس القواعد التصریحیة الترکیب لة التّ حصی  -2

 �عت�� الّنماذج املقّدمة �� ال��جمة اآلليّ 
ّ
 ة، عبارة عن مز�ج ب�ن ألفاظ الل

ّ
غة الهدف  غة الهدف و��ن نحو الل

بانتقاء لفظ  ع�� كال املستو��ن أي ا�خطأ ع�� املستوى امل�ج�ي   إاملعادل لنحو اللغة املصدر، لتنت�ي با�خط

مناسب   ع��  غ��  ال��كيباملوا�خطأ  خاطئ  دال��-ستوى  �ش�ل  األلفاظ  وذلك،  ب��تيب  قار�ة  للم  تن�يال. 

املع�ى   أهّم وحدات  لعزل  اللغة املصدر  تفكيك  يمكن  ھ 
ّ
أن القائم ع��  تنطلق من االف��اض  ال�ي  العقالنية 

ل  وترم��ها 
ّ
الل ُيدِخُل 

َ
ف الهدف.  اللغة  لتمثيل  طبيعية  لغة  ش�ل   �� تركي��ا  إعادة  �عد  فيما  إ�� يتّم  سانيون 

من قواعد الوصف التحليلية ال��كيبية. علما أّن هذه    اكب��   اا�حاسوب لوائح املفردات وعناصر النحو وعدد

 
ّ
 القواعد ال يمكن أن تتضّمن االستثناءات وجميع القيود الال

ّ
بس وتدب�� الوضعيات الغامضة أو  زمة لرفع الل

 ��ا.  إاملتنبّ غ�� 

اللغوي قبل �ّل    ياقسيادة الّس ضرورة  ع�� ترجمة األلفاظ يبّ�ن بوضوح    لقد �ان فشل ال��جمة املب�يّ 

ب ال��جمة ال�حيحة تحديد مع�ى األلفاظ والتعب��ات املعقدة وفحصإذ  .  ��يء آخر
ّ
  ور اجتل   ادقيق   ا تتطل

عقيد  واسطة تحليل طبي�� ووا�ح وغ�� واع من طرف اإل�سان، وهذا أمر �� منت�ى التّ وهو ما يتّم ب   ،األلفاظ

تأليُفها و�سبب ضرورة تفعيل مجموعة من    ِل توافق املعا�ي ا�حتم�عّدد إم�انات  بالنسبة �جهاز آ�� �سبب  

قة بالعالم
ّ
يفتقر إل��ا ا�جهاز   ، وال�يا�خار�� أي املعارف ا�خارجة عن السياق اللغوي ل�جملة املعارف املتعل

من خالل ر�ط املعا�ي �عناصر  �ع�ن االعتبار �ش�ل جزئي  هذا التعقيد    1البناء  بنحواآل��. يأخذ ما �س�ى  

ل من تأليف معا�ي األلفاظ امل�ّونة لها. 
ّ
ب وما إ�� ذلك). و�التا��، فإن مع�ى القولة ال يتش�

ّ
بة (املرك

ّ
 مرك

قة  
ّ
املتعل فت األبحاث 

ّ
 توق

ّ
الت ال��جمة اآللية �� تلك بال��جمة خالل  سعينيات وأصبحت أفضل أنظمة 

��ا من اختيار ال��جمة ال�حيحة حسب الّس 
ّ

ياق (ع��  ال�ي راكمت أك�� عدد من املعطيات اللغو�ة ال�ي تمك

 ).1960، و�� شركة تأسست �� عام 2سبيل املثال سس��ان

 
1- Goldberg, A., Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure, Chicago, 
University of Chicago Press, 1995. 

سست الشركة بوالية كاليفورنيا للعم -2
ٔ
مريكيةل على ترجمة النص من الروسية إلى اإلنجليزية تا

ٔ
الحرب  خالل  لفائدة القوات الجوية اال

عداد كبيرة من الوثائق وكانت جودة الترجمات كافية لفهم المحتوى لغايا .الباردة
ٔ
ت استخباراتية. استمّرت الشركة في تطوير تمت ترجمة ا

ن.
ٓ
لية إلى اال

ٔ
لية في مجال اللغة العاّمة وعدد من اللغات الخاّصة على موقعها: مجال الترجمة اال

ٓ
  تقّدم الشركة خدمة الترجمة اال

https://www.systran.net 

https://stringfixer.com/ar/United_States_Air_Force
https://stringfixer.com/ar/Cold_War
https://stringfixer.com/ar/Cold_War
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 : داللة - للترکیب  نموذج اإلحصائيّ ة علی أساس األ رجمة اآللیة المبنیّ حصیلة التّ  -3

 
ّ
"أّي اهتمام ملشا�ل االلتباس الدال�� وال إ��   " إ ب م  سعينيات، لم �عر فر�ق بحث من شركة مع بداية الت

قة بالعالم  
ّ
ذاكرة ترجمات  اللغة (  ليستخدم و��ل �ساطة متنا ثنائّي ا�خار�� عن املاّدة اللغو�ة،  املعرفة املتعل

  �� والفر�سية  مجّسدة  اإلنجل��ية  باللغت�ن  الكندي،  ال��ملان  مداوالت  من  األصل  طبق  م��جمة  تتيح  ��خ 

ب وع��    ��النظر    إم�انية
ّ

تقابل النص اإلنجل��ي والنص الفر���ي ع�� مستوى اللفظ وع�� مستوى املرك

ا�جملة الوقت  مستوى  نفس  مصمّ ��  فكرة  �انت  �سيطة).  النظام  م�افِ   تتمثل  ،�ي  إيجاد  لغو�ة  ��  ئات 

نت من رسم
ّ

القائمة ع�� املن�ج اإلحصائي ع�� أساس    ةحدود إم�انات املعا�جة اآللية ا�حض  محتملة مك

 ).  ن(سلسلة من ال�لمات بطول  1"ن غراممفهوم تقنية "

قد حّقق أداء م�حوظا  ة املو�ولة إليھ، فيبدو �سيطا بالنظر إ�� املهمّ   2إ ب م""أنموذج  غم من أن  ع�� الرّ 

  ساني�ن ل من قبل فرق  تراكم قواعد وصفية منجزة  مقارنة بتلك األنظمة األك�� تفصيال وال�ي استفادت من  

بعد إحصائي تتمّ�� باللغة    �كمن �� أّن و ،  -ا ل�حدسو�ن �ان مضادّ -بب �سيط �سبيا  . والّس لسنوات عّدة

�لمات  أسا��يّ  ترجمة  إيجاد  املمكن  فمن  و�التا��  يمكن  .  كما  مسبقا،  م��جمة  متون  ذاكرة  إ��  استنادا 

غ��   "ا�حاذاة  تقنية  بواسطة  �سبيا  وم��ّددة  محلّية  ت�ون  أن  شر�طة  اصطالحية،  عبارات  ع��  التعّرف 

قابل �لمة واحدة �� اللغة املصدر بـ "
ُ
وعليھ يمكن ل�خوارزم مثال  " �لمة �� اللغة الهدف،  ناملتماثلة" ال�ي ت

ولذلك، �عت��    باللغة الفر�سية.  pomme de terreتقابلھ مرارا العبارة  بالعر�ية    بطاطسأن �ستنتج بأن لفظ  

بإزالة غموض مع�ى األلفاظ �ش�ل    ياق اللغوي مفهوم الّس تمثيل  �سيطا لإحصائيا  نموذجا    غرام"-نتقنية "

غ��  . أما �� ا�حاالت األخرى (�أن يظهر اللفظ �� سياق  3بذلك  �ّ ا�ح�اللغوي  ياق  عندما �سمح الّس   طبي��ّ 

  ، غ�� محّدد سابقا)  ن غرام"ا �ع�ي ظهوره ع�� مستوى "، ممّ مح��ّي أو �� سياق غ�� مكتمل التخصيص

أداًء ال بأس بھ ع��  وهو ما يحّقق، مع ذلك،    ع�� أساس املقابل أو امل�ا�� األك�� احتماالحينئذ  فتتّم ترجمتھ  

ھ �شتغل بنجاح بفضل املتون    عموم. نالحظ أّن املن�ج املذ�ور غ�� قائم ع�� أساس لسا�ّي ال
ّ
مقنع، غ�� أن

 
ّ

الش البنيات  من  الكث��  تتضّمن  ال�ي  النّ الرقمية  أو  والعاّمة  جهة،  من  وال�ي مطيّ ائعة  أخرى،  جهة  من  ة 

 س
ّ
ب من الل

ّ
ة للتقعيد نحو بنيا��ا سا�ي وصفا دقيقا تتطل

ّ
ال�ي قد  م��ا �عض ا�حاالت  وصف ووصفا أك�� دق

ق بتقو�م األنموذج اإلحصائّي  ة  يّ ت�ون غ�� منتجة �� ��اية املطاف. ال ��دف هنا الدخوَل �� تفاصيل فنّ 
ّ
تتعل

 
ساس تحديد احتمال ورود عنصر ضمن متوالية من العناصر. فإذا كان حساب االحتمال يهم العناصر  -1

ٔ
نظرية إحصائية تقوم على ا

المجاورة مباشرة لعنصر معّين تسّمى: غرام واحد وإذا كان حساب االحتمال يهّم العناصر المجاورة على بعد ن من العناصر فتسّمى ن  
ّن ن ُمتَ 

ٔ
كـثر.غرام على اعتبار ا

ٔ
و ا

ٔ
خذ القيمة واحد ا

ٔ
ن يا

ٔ
 غّير يمكن ا

تي:Watson Language Translatorيسّمى المنتج اليوم " -2
ٓ
https://www.ibm.com/fr- " وهو متواجد بالرابط اال

translator-language-fr/cloud/watson 
3- Thierry Poibeau, La linguistique est-elle soluble dans la statistique?, Revue Science/Lettres, Épistémologies 
digitales des sciences humaines et sociales, 2014. 

https://journals.openedition.org/rsl/355
https://journals.openedition.org/rsl/355
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نظر إ�� التسط�� ع�� إم�انية تفس�� األساس النظري لألنموذج اللغوي اإلحصائي بالبقدر ما ��ّمنا  للغة،  

 فّعالية التجر�بية �� ال��جمة اآللية.

ل
ّ
�� مقار�ة شركة    أرشيف  لقد ش� املعتمَد  امل�َن  عالية،  بجودة  امل��جم  املّتحدة  لل��جمة    غوغلاألمم 

ت  ا  1اآللية
ّ
َبن

َ
ت "بدورها  ل�ي  ممقار�ة شركة  ب  أّن  ".  إ  إ��  اإلشارة  لوتجدر  اإلحصائية    تجد  غوغلـاملن�جية 

الفلس  فيتغشتاين  قولة��    فيةمرجعي��ا  عن  )  Ludwig Wittgenstein(  لودفيغ  "ابحثوا  و��:  املعروفة 

  حساب تقنية ع��  لل  �� تلك ال�ي �عطي األولو�ةأن ا�حلول الَعَملية    وهو ما يفيداالستعمال بدال عن املع�ى".  

ن من �شغيل ��يء ما دون ضرورة الو�� باملن�جية املستعم املعرفة
ّ

لة ودون األخذ �ع�ن مادامت التقنية تمك

املطلو�ة النتيجة  إ��  تؤدي  ال�ي  التفصيلية  بالعملّيات     .االعتبار 
َّ
الطائرة  و�مث ب�ون  لذلك،  بدون  ل  تط�� 

النف�� عن    محا�اة من�جية ط��ان العصاف��. با�جانب  ال�ي تكتفي  الهندسة  �� العمق مجال  يمّ��  وهو ما 

 بنيو�ا لظواهر العالم �ش�ل �سقي مع تفس��ها لفهمها. ا�جال األ�ادي�ي الذي يبت�� وصفا 

داللية وفق املفهوم التقليدي  -النصوص بواسطة قواعد تركيب  يقوم غوغل ب��جمةبدون أد�ى شك، ال  

 
ُّ
قة بتعل

ّ
لألنموذج    غوغلنظام    -أو باكتساب-م  لل��كيب وللداللة. ولكن ال بّد من ال��ك�� ع�� املرحلة املتعل

   أنموذجوهو ما ُيضا��  ،  للغة  اإلحصائي
ّ
فل، ألّن االكتساب  اللغة خالل مرحلة االكتساب الل

ّ
غوي عند الط

ل داخ��    عبارة عن  �� �لتا ا�حالت�ن املذ�ورت�ن
ُّ
ُمث

َ
 سواء  بناء ع�� االستعمال اللغوي ا�خار��ّ   ألنموذج لغوي ت

ق باألنموذج اللغوي اإلحصائي أو
ّ
�ان مجّسدا �� األداء اللغوي    �ان مجّسدا �� م�ن رق�ي خار�� �� ما يتعل

ق بأنموذج اللغة املكتسب عند الطفل.
ّ
 للمحيط ا�خار�� �� ما يتعل

 قياسا بضمنية اكتساب الطفل  �ش�ل ضم�يّ   ةداللي ية و لل��جمة قواعد تركيب  غوغل  أنموذجيتضّمن  

ھ �� الواقع، يكتسب األطفال اللغة من دون حف  .للقواعد اللغو�ة من دون الو�� ��ا
ّ
ظ قواعد تصر�حية  ألن

ب�ن  بالتمي��  األلفاظ  مقوالت  بطبيعة  الو��  ليتّم  ل�جمل،  دقيق  منطقّي  بتحليل  القيام  دون  ومن  للغة 

يتّم اكتساب  �� �لتا ا�حالت�ن،  وهكذا،    األفعال واألسماء �� مرحلة الحقة ملرحلة اكتساب األنموذج اللغوي.

اللسا�ي  حو  النّ  ضم�يّ باملفهوم  صر   �ش�ل  �ش�ل  اكتساب    �حوليس   �� تتجّسد  ال�ي  م 
ُّ
التعل مرحلة  خالل 

بالنسبة لغوغل وخالل مرحلة   لة ع�� مستوى املتون 
ّ
املتمث اللغو�ة  نموذج إحصائّي مستمّد من املمارسة 

فل
ّ
بالط ق 

ّ
يتعل �� ما  التوليدي�ن  العبارة األنجل��ية    .االكتساب كما �� معّرفة عند  ب ترجمة 

َ
ل
َ
ِبط

َ
ف ولذلك، 

"hot dog "بوجوب  ". وتجدر اإلشارة �لب ساخنوليست "  "النقانق"يتبّ�ن أّن النتيجة �� للغة العر�ّية، إ�� ا

باستنتاج ال��جمة    حت�يّ   التصر�ح   �� املقار�ة  هذه  بطبيعة  أّن  مرتبط  تقت��ي  مفاده  خاّصة  لغة  ترجمة 

أّن ترجمة امجال  مستمّد من متون نفس    إحصائّي   أنموذجاكتساب   �� ح�ن  العاّمة  اللغة ا�خاّصة،  للغة 

تماما كما هو ا�حال بالنسبة ملهنة ال��جمة    اللغة العاّمة.مجال  من متون    تقت��ي اكتساب نموذج إحصائّي 

حيث نجد م��جم�ن مختّص�ن �� مجاالت محّددة وآخر�ن مختّص�ن �� اللغة العاّمة. وهو ما يتوافق و�عليل  

 
تي: -1

ٓ
 https://translate.google.com يمكن تجريبه على الرابط اال
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صوص  النّ م�ن  من    ااإلحصائي ُمسَتَمّد   أنموذجها ل�ون    الراجع   غوغلاآللية لشركة    أسباب نجاعة ال��جمة

ق أساسا با�جال�ن ا�حقو��ّ امل��جمة من طرف األمم امل
ّ
 .والقانو�ّي  ّتحدة ال�ي تتعل

يمكن �عر�ف ال��جمة ب�و��ا انتقاء ألفاظ أو عباراة اللغة الهدف امل�افئة للغة املصدر مع ترتي��ا بما  

يتوافق والقواعد ال��كيبية والداللية للغة الهدف وهو ما يمكن اعتباره أداء لغو�ا باملفهوم التوليدي يرا��  

الهدف.  ال للغة  والداللية  ال��كيبية  "بنية  ترجمة  من  avocado saladفمثال  ��   االسبانية"  الفر�سية  إ�� 

"salade  d'avocat  أما ال��جمة    ��"،   �� النو��  العر�ية ف�ي "سلطة األفو�ادو". و�جد هذا االختالف  اللغة 

   غوغلبما أن  تركيب وداللة اللغات.  أسباَبھ �� اختالف  
ّ
اللغو�ة، فجودة ال��جمة    املتون م من  لل��جمة يتعل

ِعها، لتبقى مسألة حدود ا�جودة إش�الية   َنوُّ
َ
�جمة واختالف ت

َ
�
ُ
قّدمة س��تفع حتما مع ارتفاع كّم املتون امل

ُ
امل

مرتبطة أساسا با�خصائص الصواتية    جديدة  تجر�بيةَرفعها، ف�ي بمثابة إش�الية  مّنا  أساسية �ستوجب  

ت. وذلك، ألّن عدد األلفاظ �عادل عدد املداخل امل�جمية بالنسبة للغات ا�جامدة  والصرفية وال��كيبة للغا

اإللصاقية للغات  بالنسبة  امل�جمية  املداخل  �عدد  مقارنة  م�حوظ  �ش�ل  األلفاظ  عدد  يرتفع    بينما 

ضّمن  ، ليصبح كّم األلفاظ هائال بالنسبة للغات االشتقاقية. و�النظر إ�� ما أسلفنا ذكره، سيتواإلعرابية

دالليا،  -األنموذج اإلحصائي للغات ا�جامدة اطرادات ترتيب األلفاظ و�التا�� اطرادات ترتيب األلفاظ تركيب

تطابق   اطرادات  املذ�ورة،  لالطرادات  باإلضافة  اإللصاقية  للغات  اإلحصائي  األنموذج  سيتضّمن  بينما 

نموذج اإلحصائي للغة اطرادات ترتيب  تركيبيا. أما بالنسبة للغات االشتقاقية فسيتضّمن األ -األلفاظ صرف

ما  -األلفاظ ال�ي ستتضّمن باإلضافة إ�� ما سبق، اطرادات ��ّم قواعد صرف
ّ
صواتية. و�طبيعة ا�حال، �ل

اطرادات    �� ا�جّسدة  العناصر  ب�ن  العالقات  �عّددت  ما 
ّ
و�ل األلفاظ   �� ا�جّسدة  النظام  �عّددت عناصر 

حتم ستتدهور  ما 
ّ
�ل األلفاظ،  للعناصر  ترتيب  املتضّمن  النظام  �عقيد  �سبب  اآللية  ال��جمة  جودة  ا 

 والعالقات ب�ن العناصر.

 : مقارنة تقویمیة للمقاربتین المقّدمتین  -4

 للعبارات اآلتية من اللغة العر�ية إ�� اللغة الفر�سية: غوغلبالّنظر إ�� ال��جمة ال�ي يقّدمها  

 Tout d’abordبادئ األمر=

 D’abord�� البداية=

 C’est réalisteر الواق��=األم

 la réalitéاألمر الواقع=

 ordre militaireاألمر العسكري=

األمثلة   هذه  خالل  من  العبارات  بأ  ا�جزميمكن  ترجمة   �� ناجح  أسلوب  لأللفاظ  التوزي��  اإلحصاء  ّن 

ما �انت اللغة فق��ة اشتقاقيّ ف  .القص��ة
ّ
�لما �انت ال��جمة دقيقة. بينما �انت مقار�ة التحليل ال��كي�ي    ا�ل

�� متاهة تحديد األلفاظ املناسبة �� اللغة الهدف بناء ع�� دالال��ا  س��ّج بنا  املب�ي ع�� القواعد التصر�حية  

ف��جمة  .  وتوافق تلك الدالالت �� ما بي��ا من جهة وتوافق تلك الدالالت مع السياق التداو�� من جهة أخرى 



 -معالجة المستوى التركيب
ّ
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ٔ
   سالم الرامي  ا
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 �امل للمستوى ال��كي�ي. ليتبّ�ن بامللموس c’est réalisteعبارة "األمر الواق��" يؤّدي إ�� العبارة " 
ّ
" �� تخط

أّن املقار�ة اإلحصائية ناجعة �� نمذجة توزيع األلفاظ ا�جامدة لنستنتج أّن اللغات االشتقاقية ستحتاج إ��  

م  ن  نماذج إحصائية أ�خم، و�التا�� ستحتاج إ�� متو 
ّ
 �عل

ّ
غات غ�� االشتقاقية. وهو األمر  أك�� مقارنة بالل

الواقعالذي   التنا�� مع   �� األورو�ية غ��  يقع  اللغات  ببعض  رة 
ّ
قة متوف َحقَّ

ُ
ا� الرقمية  اللغو�ة  املوارد  ، ألّن 

رة 
ّ
حّققة املتوف

ُ
ية بما ف��ا  باللغات االشتقاقاالشتقاقية �� مقابل كمّية ضئيلة من املوارد اللغو�ة الرقمية ا�

باستثناء مجال  وأحيانا ا�عدامها  اللغة العر�ية. ناهيك عن ندرة املتون �� مجاالت التخّصص باللغة العر�ية 

 املعرفة الدينية. 

للغة يحتوي ضمنيّ  األنموذج اإلحصائي  أّن  لنا  السياق  تبّ�ن  تمثيل  توزيع ا ع��  بمفهوم  ا�حّدد    اللغوي 

ما  والداللة  ال��كيب  بأنظمة وهو  القواعد  ،  ع��  املب�ي  اللغوي  باألنموذج  مقارنة  مضافة  قيمة  يمنحھ 

؟ لنعت��  دال��-ال��كيب. فهل �عادل السياق التوزي�� للفظ معّ�ن تمثيلھ  ت�نداللية التصر�حيبية والال��كي

ھ  اآلن ا�جملة اآلتية: "ما أضّر بالع�ن هو تواجد قطعان املاعز واألغنام با�جوار". يمكن و�بساطة مالحظة  
ّ
أن

ن من تحديد املع�ى املقصود بلفظ  ما من معلومة �� الّس 
ّ

من ضمن املعا�ي    الع�نياق اللغوي ل�جملة تمك

ع إم�انية تحقيق ترجمة آلية بجودة عالية ع�� اف��اض أّن  
ُّ
ا�ختلفة الواردة بالقاموس. ولذلك، ال يمكن توق

جد أنفسنا �� هذه املرحلة أمام ضرورة توسيع مع�ى   اإلحصاء التوزي��ّ 
َ
للفظ ما �عادل داللة ذلك اللفظ. ون

 
ّ
قواعد    ما �عادل إحصائيا  جاه املاّدة اللغو�ة املتواجدة خارج ا�جملة لفتح إم�انية صياغةالسياق اللغوي بات

بس رفع  
ّ
ھ و�حّد اآلن ما من �عر�ف صوري ملفهوم السيا   الل

ّ
  ق باستثناء أعمال فبي�ن فونان الدال��، �� ح�ن أن

)Fabienne Venant(1 .ال�ي انبنت ع�� اق��اح مفهوم ا�حساب الدينامي�ي بمثابة حّل إلش�الية �عّدد املع�ى 

مع املبدأ القائم ع�� ضرورة فهم النّص من خالل تمثيلھ تركيبيا ودالليا    �ة �� تناقض تامّ تبدو هذه املقار 

اإلحصائية   املقار�ة  حّققت  فلماذا  اآللية.  ال��جمة  لتحقيق  أسا��ي  شرط  بمثابة  للقواعد  �امل  بتصر�ح 

�ي يتّم االشتغال ع��  ال  ق مقارنة بمقار�ة القواعدفّعالية مقبولة بناء ع�� نصوص غ�� خاضعة النتقاء ُمسبّ 

 تقعيدها بواسطة عدد كب�� من اللساني�ن وملّدة سنوات؟

 سؤال�ن آخر�ن متداخل�ن: تفريعھ إ��السؤال املطروح، ُيمكن بالّنظر إ�� 

؟ أخذا �ع�ن االعتبار املقار�ات اإلحصائية  هل يمكن تصّور ال��كيب والداللة خارج إطارهما الّتقليدّي  .أ

نت من  
ّ

 ال�ي تمك
ّ
بس  معا�جة �عض الظواهر اللسانية مثل البحث عن أفضل مقابل لل��جمة أو تدب�� الل

ن أنظمة القواعد من اق��اح  
ّ

� أو تدب�� مسألة تداخل القيود ال��كيبية املتعّددة، وال�ي لم تتمك
ّ

ا�ح�

صبح اإلجابة عن السؤال باإليجاب أمرا ُمقنعا. 
ُ
 حلول مناسبة لها، ت

 
1- Fabienne Venant, Le poids des mots, Actes des 7es Journées internationales d'Analyse statistique des 
Données Textuelles, 2004, France. JADT 04, 2004 . 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Fabienne+Venant
https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Fabienne+Venant
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؟ 1أنظمة خالية من املعرفة ال��كيبية والداللية  ظمة املبنية ع�� أساس إحصائّي هل يمكن اعتبار األن  .ب

�� وضعية �عارض يتّم اعتبار اإلحصاء والداللة  . من جهة هناك ا�حساب ومن جهة أخرى  تام  عادة 

. �� ناتج عن حدس خاطئعارض  قليد القا��ي بحكم التّ هناك تمثيل أوصاف لسانية. غ�� أّن هذا التّ 

 
ّ
لل ا�ختلفة  �ع�ن االعتبار �سياقات االستعماالت  األخذ  ن اإلحصاء من 

ّ
يمك نا  الواقع، 

ّ
�ل الواحد.  فظ 

ھ من الّصعب تصّور داللة لفظ �� املطلق بمعزل عن أّي سياق. و�ن اف��ضنا ذلك فست�ون  
ّ
ندرك أن

 .عق�� ممكنتصّور  دال�� بدون أو تمثيل  وجود تخصيص   أي ، 2تلك الداللة بدون مع�ى

الّس  لتمثيل  مق��حات  ا�حديثة  القاموسية  الدراسات  ُم  ّدِ
َ

ق
ُ
ال��كيبت  -ياقات 

ّ
لل ا�ختلفة  فظ داللية 

جّسدة �� تظّل  الواحد، غ�� أّن تلك املق��حات  
ُ
ذاتية إ�� حّد كب�� وال �عكس استعماالت اللفظ ا�ختلفة ا�

م �ستطيع  أو اإلنجاز اللغوّي   الواقع اللغوي غ�� ا�جامد بحكم طبيعتھ. من واجهة األداء اللغوّي 
ّ
، �ّل مت�ل

   �ش�ل تلقائّي 
ّ
فظ املناسب وامل��ادفات املتوافقة معھ �� سياق معّ�ن. ولذلك، �ستوجب �عر�ف  اختيار الل

  ياق من خالل مفهوم االستعمال اللغوّي مفهوم الّس 
ّ
 فظ، مّما يدفعنا إ�� طرح أسئلة أخرى: لل

-  
ّ
 ؟للفظ معّ�ن  حدراد االستعمال الواكيف يمكننا حصر اط

  تحديدكيف يمكننا  -
ّ
 ؟ للفظ معّ�ن رادات ا�ختلفةجميع االط

ال��كيبية   البنيات  �� هذا الشأن بتخصيص مختلف  القاموسية أعماال مختلفة  لقد راكمت الصناعة 
بالذاتية  سم 

ّ
تت أّن مق��حا��ا  لتقطيع داللتھ من جهة أخرى، غ��  الواحد من جهة و�تحديد معاي��    للفظ 

 القواميس ال تتضّمن دائما االستعماالت ا�ختلفة الفعلية لأللفاظ. ّن بدليل أ

جّد  و�طر�قة  آ��  و�ش�ل  أيضا  املعا�ي  و�تقطيع  ال��كيبية  الب�ى  بتخصيص  َيقوم  اإلحصاء  أّن  الظاهر 
ال��كيب  السياق  بمفهوم  الصلة  وثيقة  و�نتائج  �ح  -مغايرة 

ّ
ات ما 

ّ
�ل ملتبسا  اللفظ  �ان  ما 

ّ
�ل ھ 

ّ
ألن دال��، 

ق األمر �سياق  امل
ّ
ق األمر �سياق م�ن اللغة الواحدة أو �عل

ّ
قصود بھ بواسطة األلفاظ ا�جاورة لھ، سواء �عل

رجَمت�ن ملت�ي لغت�ن مختلفت�ن. ففي سياق تقابل مت�ي اللغة الفر�سية واللغة العر�ية، فإن العبارة  
َ
قابل ت

َ
ت

 unالعر�ية بـ "جائع" بينما تتّم ترجمة العبارة "  إ�� اللغة  غوغل" ي��جمها  faim de loupا�جاز�ة الفر�سية " 
loup faim "  بالعبارة العر�ية "ذئب جائع" بينما تتم ترجمة العبارت�ن "faim de lièvre"و "un lièvre faim  بـ"

" تتّم ترجم��ا بنفس النظام  jeter l’éponge". �� ح�ن أّن ترجمة العبارة املس�وكة الفر�سية "األرنب ا�جائع "
" بـ  ن من  to give upلألنجل��ية 

ّ
للغة يمك أّن األنموذج اإلحصائي  مّما يدّل ع��  بـ "�ستسلم".  العر�ية  " و�� 

نمذجة ناجعة ومباشرة ملعا�جة ظاهرة ا�جاز وكذلك ظاهرة العبارات املس�وكة مما �ستوجب ا�جزم معھ  
كما أّن حدود جود��ا �� نفسها حدود النظر�ات اللسانية    �كيب والّداللةبأّن املقار�ة اإلحصائية ال تق��ي ال�

التجر�بانية ال�ي �ستمّد وصفها من املتون حصرا، فت�ون بذلك غ�� قادرة ع�� تنّبؤ وضعيات لغو�ة جديدة  
نماذج   ع��  القائمة  العقالنية  للسانيات  خالفا  الطبيعية  للغات  اإلبداعية  وا�خاصية  يتناقض  ما  وهو 

 تنّبؤ�ة. و�التا�� ��اضية اف
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