
Çima kompûter nikarin
pirtûkan wergerînin?

Peter Gardenfors

Li seranserê cîhanê mirov rûdinin û zimanekî werdigerînin bo zimanekî dî. Ne
tenê tekstên edebî têne wergerandin, belkî nivîsarên zanyarî, peymanên bazir-

ganî, belgeyên dadyarî, rêbaznameyên teknîkî û hw.d. jî. Ev xizmet kêm caran pa-
yeyek bilind dibîne, piranî wekî karekî ji-ber-xwe-ve tête dîtin. Di seredema me de
kompûter hingî diçe pirtir van karên ji-ber-xwe-ve dide ser milê xwe. Madem wisa
ye çima kompûteran dest ne avêtine karê wergerandinê?

Mirovan xwe ceribandine. Hêj di salên 50-yê de, gava ku beng benga kompû-
teran bû, datalog û zimanzan lê xebitîn ku programina çêbikin da bikaribin
wergerandinan bi otomatîkî bikin. Mirov difikirî heger ku mirovî bikaribûya
rêzimana zimanekî bi hinek rêbazan, ku dê bikaribin wekî program bêne nivî-
sandin, formûle bike; û heger mirovî ferhengine kompûterîzekirî ji her zimane-
kî re hebûya hingê bi kêmî dê kompûteran bikaribûna wergerên tiştên her-
wek-her bikin. Ji ber ku kompûter pir xweragir in û ji mirovan çêtir rîiayeta rê-
bazan dikin, divêt wan ev kar bi hêsanî bikira. Di têgehiştinên mirovan de
xweşbînî di heqê mekanîzekirina karên wiha de mezin bû; herwiha ji bilî wer-
gerandina otomatîkî di warên dî de jî. Di şê'ra xwe ya bi navê »Aniara« de,
Harry Martinssonê ev pêşdîtiniya paşerojê wiha îfade kir:
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Ew dizanin ku bîrtûjiya mîmayê*
ya entelektuelî
û vebijartin û ragihandina wê
sê hezar û heştî caran zêdetir e
ji ya mirovan heger ku mirov Mîma jî bûna.
Her cara têm malê û mîmayê dixebitînim
ew wekî di mîhrabekê de dadinişin.
0 gelek caran min bihîstiye ew di minminin:
bifikire li wî kesê ku wekî mîmayê be.

Lê belê pêşketin rawestiyan. Feylesofê israîlî Yehoshua Bar-Hillel hêj di sah
1960-ê de raporeke pir rexnegir li ser wergerandina kompûterîzekirî ya ji zima-
nekî bo zimanekî dî nivîsand. Ewî ji wan metodên ku dihatin bi kar anîn enca-
ma ku mirov dê tucaran negihî vê armancê derêxist. Rapora Bar-Hillel bû bi-

nasekî mezin ji kêmkirina lêkolînên li ser wergêriya kompûterîzekirî. Ev lêkolî-
nên wiha di salên 60-yê û 70-yê de nizbeten dorsênckirî bûn, lê cardî di salên
80-yê de bişkivîn. Li Ewropayê, bo nimûne, welatên EU-yê bi navê »Eurotra<
projeyeke gelek gewre ya lêkolînê dan dest pê kirin. Armanca projeyê çêkirina
programek wisa bû ku bikare wergêriyê di navbera her neh zimanên EU-yê dc

bike. Beriya salekê proje xelas bû, lê encamên wê dorsênckirî ne. Wan hinel.
pêşkeftin kirine, lê ew bersiva hêviyên mirovî nadin.

Çima wergerandinên bi otomatîkî hewqes zor in? Bi rastî jî dê hem ji bo we-
şanxaneyan, hem ji bo dersdaran xarîqeyek mezin bûya heger mirovî bi arîkari-
ya kompûteran zûka bikariya pirtûka xelatgirê Nobelê yê dawî wergeranda bc
swêdiyê. Lê belê kompûteran, ne tenê di warê wergêriyê de, sergêjiyeke mezin
bi zimanî re - ango bi zimanê xwezayî re - heye. Piraniya programan heta roja
îro jî dixwazin ku rêbazên wan komandoyên diyarkirî yên ku mirov dide wan
wekî mirîdan bi kar bînin; ji lewra xeletiyeke kiçik wekî nîşandeka bihnokê (')

dibe binasê wê yekê ku hemî hûnerê kompûterê bibe sifir. Çima em nikarin bi

swêdiya xwezayî bi kompûteran re komûnîkasyonê çêbikin?

Şona ku ez serast bersiva van pirsan bidim ezê pey dewsa wêqesê bikevim ka çi-
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ma em wisa bawer dikin ku kompûter dikarin wergêriyê bikin û bi zimanekî
xwezayî dikarin komûnîkasyonê çêbikin. Ango pirsa min ya ewil dibe: kê goti-
ye ku dê ev tişt hêsanî be?

Di cîhana akademîsyenan de - ew qismên ku xwe bi wergêriya otomatîzekirî ve
mijûl dikin - nêrîneke sereke li ser zimanî heye ku dibêje ziman berî hemî tiştî
ji hinek qaideyên rêzimanê pêk têt. Li gor wan bi ferhengekê û bi arîkariya van
qaideyan mirov dikare hemî hevokên zimanekî serast çêbike.

Nêrînek wiha li ser zimanî efsane ye. Li gor dîroka ramyarî mirov dikare van
efsaneyan bi hinek daxwazên ji zimanî, yên felsefî, ve girê bide. Leibniz xewna
»characteristica universalis«, ku dê zimanekî wek hesabê matematîkê sedêsed
rast bûya, dît. Bi vî zimanî dê mirovî bikaribûya hemî ramanên zanyarî û felsefî
deqedeq ifade bike. Bi hebûna aleteke wiha, li gor Leibniz, bêmane bû ku du
»feylesof devjeniyê li ser nakokiyeke nav xwe de bikin. Ji ber pêwistiya wan te-
nê bi derêxistina qelemên xwe û rûniştina li ser texteyê hesabî ye. Ew dikarin
jêk re bibêjin: 'Ka em bihesibînin!'«

Pozîtîvîstan di destpêka vê sedsalê de formûlên mentiqî wekî bingeh ji daxwaza
zimanekî wiha re didîtin. Ev daxwaz îro jî di nav datalogan de dijî; pirtirîn bi
zimanên programan yên wekî sîstemeke ji qaîdeyên rêzimanê hatine ava kirin.
Ew sîstema welê ku bi ifadeyên diyarkirî dide nîşan dan ka sembol çawe di
programan de dixebitin.

Bi birha mezin ya teoriyên Noam Chomsky yên li ser rêzimana generatîv, di
nav zimanzanan de nêrîna ku ziman ji qaide û rêbazên rêzimanê pêk tên pir
xurt bûye. Di lînguîstîka modern de mirov vavêriyê diêxe navbera sê beşên zi-
manî: hevoksazî, ku behsa avahiyê rêzimana zimanî dike; semantîk, ku behsa
maneya bêje û hevokan dike; û pragmatîk, ku lê dikule ka çawe ziman bo me-
bestên cida têt bi kar anîn.

Chomsky bi pirtûka Syntactic Structures (1957) hevoksazî êxistiye nêrîngehê,
»fokosê«, de. Ew dibêje hevoksazî dikare wekî qaideyên sîstemê yên formel - li
gor wê îdeala zimanî ya ku min li jorê bi dirûv kir - bête te'rîf kirin, herwiha
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ew dibêje ku rêziman dikare bête formûle kirin bêyî girêdana bi teoriyên se
mantîk û pragmatîk ve. Serdestbûna Chomsky bûye binasê wêqesê ku teoriyêi
wiha ji nêrîngehê winda bûne.

Ez bawer dikim »sêparî«, ango hevoksazî-semantîk-pragmarîk, ji bo lêkolînêi
zimanî stratejiyeke xelet e, û hêj xirabtir e heger mirov bihesibîne ku li ser vai
hersê babetan lêkolînên serbixwe dikarin bên kirin. Ziman ne tenê sîstemeki
ya qaideyan e. Ev, gava mirov metodên hevoksaziyê di wergêriya kompûterîze
kirî de diceribîne xwe diyar dike. Heger ew zimanên ku mirov wergerandinê jê
û bo dikin ji malbateke nêzîk bin, mirov dikare bi arîkariya ferhengê û qaide
yên rêzimanê hinqewîçkê pêş ve biçe. Lê gava ku mirov wergerandinê di navbe
ra zimanên ji familyeyên cida de bike; bo nimûne, swêdî û japonî, hingê diya
e ku bikaranîna metoda rêzimanê bazareke hima bêje nemimkûn e.

Bi rastî jî hêsanî ye ku mirov bide izbat kirin ku rêziman bi ferhengê re têr;
wergerandinê nake. Bifikire ku emê vî metnê jêrî wergerînin bo zimanekî ki
navê gemiyan di wî zimanî de ne mê ne:

»Ewa di karê kirîfirotina di gemiya rêwingiyan Queen Elizabethê de dixebit
Anna bû. Wê rojê du hezar lître benzîna dîzel vedixwar.«

Xwendevaneke mirov di têgihiştina ku »wê«-ya di hevoka didoyê de ji bo ge
miyê ye tu zehmetiyê nakişîne. Tu rêziman nikarin biryara vê bidin, lê divê
mirov tekstê Jem bike, ango semantîka zimanî binaseke mezin e ji bo ku »wê
rast bête wergerandin. Pêwistî bi zanîna ka mirov û gemî çawe dixebitin heye
da mirov fêm bike ne Anna ye ya ku benzîna dîzel vedixwe.

Problemeke dî ji bo wergêriya bi hevoksaziyê ve girêdayî ew metajorên di zima
nên cida de ne. Heger ziman bi kûltûrî nêzîkî êk bin belkî mirov teşbîhên êl
fêm bike; wek nimûneya ku gemiya rêwingiyan benzîna dîzel »vedixwe«. Lê be
lê her li hir jî problem derdikevin. Wergerandineke deqedeq ji hevoka »it's ra
ining cats and dogs« dê bibe tişteke xerîb. Ev dê hêj xirabtir bibe di wergerên j

zimanên ji kûltûrên cida de. Heger mirov hevoka »Tu di serê min de yî« bigin
dest xwe, ku wergereke deqedeq e ji idyomeke bi japonî, hingê ne hêsanî yi

mirov fêm bike ku mebesta kesê diaxive »Ez ji te aciz bûme« ye.
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HEYWANlN JÎNDAR VEMIRÎ NEII"
- U DERVE KITIK Û SE DIBARÎN 0 BA DISIRÎ.
"BIDE MIN DESTEKÎ", QÊRTYA EW.

ITRANSLATIONON

o
o
o

Beşek dî ji wan efsaneyên heyîn ew bawerî ye ku hevoksaziya zimanekî serbix-
we ye ji semantîka wî. Di eslê xwe de heta dereceyekê semantîk biryarê li ser rê-
zimanê dide. Ev nimûneyek e. Di zimanên rojavayê de sê demên bingehîn he-
ne; ango demê bê, demê niho û demê borî. Sebebê vê ew e ku em zemanî weke
xeteke rast fêm dikin. Demê niho niqteyek e li ser vê xetê, paşeroj ewa li paş
niqteyê ye û demê borî ewa li pêşiya niqteyê ye. Demên rêzimana me bersiva vê
dabeşkirina polên zemanî ne.

Li ba hinek kûltûran, û piranî li ba kûltûfên welatên dorûberê Deryaya Bê-
deng, mirovan qenaeteke dî di heqê zemanî de heye, ew jî dikare wekî xelekekê
bête salûx dan. Gera dinyayê pirbare dibe û ew tişta carekê bûyî dê careke dî
bibe. Bi nêrîneke wiha li ser zemanî bê mane dibe ku mirov demê bê û yê borî
jêk veqetîne. Herwisa cardî diyar dibe ku di gelekî wan zimanan de tenê du de-
mên bingehîn hene: demê niho û yê ne-niho. (Hinek birhên dî jî yên wê qena-
eta zemanî ya wekî xelekê hene. Bo nimûne di zimanekî de mirov eynî bêjeyê ji
bo »nevîçîçirik« û »bapîrkalikî« bi kar tîne.)

Ji ber ku ez xwe naspêrim wê îdeala zimanî ya tradisyonel, bawer nakim ku ji
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kan hebe ku bi ser bikevin. Bi vê gotinê ez naxwazim bibêjim ku makîne nika
rin wergêriyê bikin, tenê dibêjim ew metodolojiya ku mirovan bi kar anîn, 1

ser nêrîneke kevnare ya di heqê zimanî de ava bûye.

Axe hingê kîj metodan divêt mirov bi kar bîne ji bo bikare li makîneyan wergê-
riyeke bereqil bide kirin? Beriya ku em kompûterên xwe vekin divêt em nêrî-
neke hêj berfirehtir, ji ya heta niho heyî, di heqê zimanî de peyda bikin. Mir
tu xarîqe ji bo teoriyeke nû ya zimanî nîn e, lê belê ezê xwe bi destnîşankirin;
hinek bergehên giştî yên zimanî qane bikim.

Beriya her tiştî dixwazim idia bikim ku tercûmekirina zimanî ji lidûvçûyins
qaideyan pirtir, girêdayî jinûvenaskirina dirûvî ye. Bifikire ka em çawe xwe fêr:

zimanekî dikin. Bêguman mirov xwe fêrî hinek rêbazên rêzimanê dike, nemaze
heger ziman ne zimanê mirovî yê zikmakî be, lê belê ez bawer nakim ku em li

dûv rêbazan diçin gava em zimanî bi aktîvî bi kar tînin. Mirov ji qaideyên xe-

yalî zêdetir bi arîkariya nimûneyan fêrî zimanî dibe. Nimûne dirûvên zimanr
yên ku mirov ji nû ve nas dikin, nîşa mirovî dide da mirov zayî ve bike. Û de-
mê mirov ew dirûvê avahiyê zimanekî nas kir hêdî pêwistî bi qanûnên rêzima-
nê nîn e.

Honê bêjin ma ne pêwist e ku zimanek bide pey hinek rêbazan? Ma mirov ni-
kare hertim dirûvan wekî qaide bihesibîne? No, ev qismek ji wê nêrîna adetî ya

li ser zimanî ye. Hinek dirûv hene ku tu qaide jê re nayên dîtin. Bo nimûne fe-

ke rûyê mirovekî. Piştî bîst salan jî em dikarin ji nû ve rûyê mirovekî nas bikin.
Ew hûrahiyên xweser yên di rûyî de mimkûne seranser hatibin guhartin, lê di-
rûvek heye ku em cardî nas dikin. Kî dikare qaideyekê ji bo rûyekê formûle bi-
ke?

Ez bawer nakim ku qaideyên rêzimanê bikaribin dirûvên ku di zimanekî de he-
ne biguncînin. Problema vê qenaetê ew e ku tu teorî wekî teoriyên ku îro ji
rêzimanê re hene - ji dirûvên zimanî re nîn in. Ew pêşniyarên ku psîkologan di
destpêka vê sedsalê de formûle kirîn û salûx dayîn, ku îro ji nû ve têne keşif ki-
rin, tenê destpêkek in, lê ji bo bikaranînên di zimanî de ne hewqes pêşketî ne û
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ji bo barkirina li kompûteran pir paşdemayî û nepijayî ne.

Wezîfeyeke dî ya mezin ji bo teoriyên berfireh li ser zimanî, salûxdana wan ar-
mancên tekst li xwe bar dike ye. Armanc û daxwazên wan kesên di romanekê
de derbas dibin hene û mebestek ya nivîskarî ji tekstê heye. Ew armanc dikarin
vekirî yan veşartî bin. Qismeke mezin ji mebesta tekstekê, bi gotina feylesofan,
mebestên li pişt tekstê ne. Evên he bi tu awayî nakevin ber qaideyên rêzimanê.
Ango rêya mecbûrî ji kompûtereke wergêrkar re ew e ku ew bizane ka ew me-
bestên vekirî û veşartî yên di tekstê de heyîn çi ne. Di nav felsefe, psîkolojî û zi-
manzaniyê de lêkolîneke pir berfireh li ser başsalûxdana mebestan tête kirin. Lê
belê hêj demeke pir dirêj maye ji wêqesê re ku mirov modelên bikêr ji kompû-
teran re bibîne.

Û di dawiyê de divêt bête gotin ku ferqeke mezin di navbera mirovekî û kom-
pûterekê de ew e ku kompûterekê dilxwaziya, motîvasyona, nivîsandinê an
wergerandinê nîn e. Wê armanc û daxwaz nîn in, ew tu xelatan jî nastîne û ji
wê re qet ne girîng e ka te fîşa wê ji kehrebê kêşa ye an no. Lê belê ev ne deza-
wantajek e ji bo kompûterê, herwekî Martinson di heqê mîmayê de dibêje:

Ango mîma tu tiştî hes nake
mêrxasî di nava cergên mîmayê de najî,
ew wekî hercar resiman, ziman
û bêhnan ji welatên nekeşifkirî diafirîne,
û ew vî karî bêyî pesindarî dike,
bêbertîl ew tête girtin
û ji dûmanê jî dilê wê namîne.

Wergera ji swêdî: ArifZêrevan

Harry Martinson »mîma«-ye bi maneya »kompûter« bi kar tîne.
Peter Gdrdenjors projesorê lêkolînên kognîsyonê, ilmê têgehistinê, ye.
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