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يهدف هذا البحث إلى إعطاء فكرة عن تطور الترجمة اآللية بين اللغات العالمية وآخر ما وصل إليه التقدم في هذذا
المجال وخاصة في الترجمذة احصاذاةية .ينذاش

البحذث الوضذ بالنبذبة للترجمذة اآلليذة مذن اللغذة العربيذة وإليهذا

والمشذالل التذي تعذذاني منهذا ومذذن ذب تبيذاخ التطذذوات التذي ينبغذذي اتباعهذا للتقذدم فذذي هذذا المجذذال .تكذوخ المعذذاجب
والماطلحات رليزة رةيبذية فذي الترجمذة لمذا تكذوخ الذذخيرة اللغويذة صذدي ا والعمليذات احصاذاةية عليهذا جذزءأ
مهما من مرتكزات الترجمذة اآلليذة .لذذل فذ خ إعذداع معجذب عربذي محو ذ وذخيذرة لغويذة متعذدعة اللغذات تعتبذر
خطوات هامة في طريق تطوير الترجمة اآللية من اللغة العربية وإليها .يتطرق البحث أيضذ إلذى متتلذ

جوانذ

الترجمة اآللية لالترجمة الفورية والترجمة متعدعة اللغات والبرامج المباعدة للترجمة البشرية والترجمة بمباعدة
الحا وب وإلى وض الترجمة على شبكة احنترنيت.
يتلذ

البحذث إلذذى ايضذا المشذذالل التذي تعذاني منهذذا الترجمذة اآلليذذة مذن اللغذة العربيذذة وإليهذا اليذذوم ويشذير إلذذى

الحلول التي تؤعي في المبتقبل إلى احفاعة من الترجمة اآللية بنطاق وا .
مقدمة
الترجمة هي نقل معاني ن

من لغة إلى لغة أخرى م مراعاة الدشة واح لوب  .ويتطل ذل فهب الن

احصلي

والتعبير عن المحتوى واح لوب بلغة أخرى .فالمترجب يج أخ يتقن اللغتين االمترجب منها والمترجب إليها.
هناك طريقتاخ معروفتاخ في الترجمة .أوالهما تعتمد الترجمة الحرفيذة واحلتذزام بمعذاني مفذرعات الذن

احصذلي

ونقلها إلى اللغة ال انية والطريقة ال انية تعتمد على فهب المعنى العام ب التعبير عنه باللغذة ال انيذة ب ذلوب المتذرجب
نفبه.
المترجب يتعرف على الرموز المكتوبة في الترجمة الكتابية واحصوات المنطوشة في الترجمة الشذفوية
الرموز الكتابية للغة التي يتذرجب منهذا إذا لذاخ الذن

أي يقذرأ

مكتوبذا أو يتعذرف علذى أصذوات اللغذة التذي يبذتم اليهذا إخ

لانذت ترجمذذة شذذفوية .وهنذذا نذذذلر أخ شذراءة اللغذذة العربيذذة المكتوبذذة بحذذروف تيذر مشذذكولة يبذذتوج معرفذذة مذذن
القارئ لكي يقوم هو بالتشكيل الاذحي عوخ أخ تباذر عينذاه عالمذات التشذكيل .وهذو بذذل يبذتعمل خبراتذه التذي
تعلمها وتدرب عليها في ماضي صياته من شواعد اللغة لكي يبتعملها بشكل ري فيناذ المفعذول ويرفذ الفاعذل
وربما يفعل ذل بالبليقة وهو ال يعرف من شواعذد إعذراب اللغذة العربيذة شذيأ  .أمذا المتذرجب للكذالم المنطذوق فهذو
يبتطي تمييز الجملة التي يترجمها إخ لانت إ تفهامية أم خبرية أم تعجبية عوخ وجوع عالمات ا تفهام أو تعج .
بعد ذل

يرج المترجب إلى الوصدات المعجمية وهي الكلمات والتعبيرات االصطالصية ويفهب معانيها في ياشاتها

اللغوية واالجتماعية المتتلفة

وهنا يج الت ليد على البياشات المتتلفذة حخ الكلمذة الواصذدة تعنذي أشذياء ل يذرة

طبقا للبياق الذي ترع فيه .هناك إذخ مشكلة معاني الكلمذات فذي البذياشات المتتلفذة أي تعذدع المعذاني ا إضذافة

1

إلى المشترلات اللفظية الكلمات التي تتشابه في لتابتها أو نطقها وتتتل

في معانيهذا م ذل عذين احنبذاخ وعذين

الماء ا 1ا وهناك التعبيرات االصطالصية .وهذه لما نرى تم ل مشكلة لبيرة بالنبذبة للترجمذة عامذة والترجمذة
اآللية خاصة.
وهنا ينبغي تحليذل المفهذوم والوشذوف علذى لنهذه ومذا يتفذرع عنذه مذن فذالل فذي المعنذى وخاصذة المجازيذة منهذا
وتيرها وذل صتى تتحدع العالشة بين هذا المفهوم اح اس وفروعه وبين المفاهيب التي يمكن أخ تتاذل بذه بشذكل
أو بآخر أي العالشة بينه وبين مجموعات المفاهيب احخرى وذل للوصول في النهاية إلى الجملة أو شبه الجملة.
فالمفهوم الذي يرتبط بجبب واصد بعينه أو يدل عليذه هذو مفهذوم إفذراعي م ذل يالمذريا.ي أمذا إذا ارتذبط المفهذوم
بعدة أجبام بينها نوع من التجذان

الذذي يضذعها فذي مجموعذة واصذدة فذ خ المفهذوم يكذوخ عامذا بمعناهذا الضذيق

هناا م ل يلول .ي فهذا المفهوم يدل على عدع من احجبام التي تدور صول الشم  .ولتحديد المقاذوع يمكذن أخ
يكوخ التعري

مرلزا أو مو عا  .وعلى ذل ف خ عشة التعري
ِّ

احصياخ وفي تال احصياخ ال يتلذو مذن الذنق

أو أخ يكذوخ تعريفذا بالضذد أو مذا يعذرف بذالتعري

البذلبي أو أخ

إلى تير ذلذ مذن الاذفات التذي يتاذ

بهذا التعريذ .

يكوخ فافاضا أو ضيقا أو ي خذ بمبدأ احصالل والتعوي
وهذا التعري

تحدع المفهوم .والتعري

شد يكوخ شامال في بعذ

شد يكوخ واضحا في ذهن المترجب وشد يكوخ مشوشا فيتارف فذي ترجمتذه لهذذا المفهذوم وشذد يعبذر

عنه بمفهوم يفهمه هو ويكوخ شريبا أو بعيدا من المفهوم احصلي
ومن العمليات التي تباعد في التعذرف علذى المفهذوم التعذرف علذى الوصذدات النحويذة وعلذى وفاةفهذا ح أي تحديذد
الو صدات احلفاف والتعبيرات ا ومعرفة عور لل منها في الجملة م ل المبند والمبند إليه والتكملة  .ومذن أم لذة
التعبيرات المضاف والمضاف إليه والجار والمجرور والافة والموصوف وتير ذل  .ولل من هذه التعبيرات
له وفيفته النحوية فبعضها يقوم مقام الفاعل أو المفعول به وبعضها يقوم مقام الافة أو الظرفية إلى تير ذلذ .
ومذذن الوصذذدات النحويذذة الجمذذل  .والبذذد للمتذذرجب أخ يفهذذب معنذذى لذذل واصذذد مذذن هذذذه العناصذذر ووفيفتذذه اللغويذذة
والنحوية في الن

 .فايغة احمر شد تعبر عن إلزام البام أو رجاءه أوا تعطافه م ال  .لما أخ الايغة التبريذة

شد ت تي لإلخبار لما تبتعمل للطل تير المباشر لما في عبارة يأرى أخ لدي شلمذا زاةذداي ا بذل وللذدعاء لذذل
يرصب الله فالناي م الا2 .ا
ومن احمور المهمة في الترجمة معرفة صقل الن
أخ بع

الكلمات تتتل

معانيها في هذا الن

ومجال تتااه  .م ال إذا الذن
مما لو ورعت في نذ

فذي علذب الكيميذاء ف نذ تجذد

فذي الفيزيذاء أو ورعت فذي االلكترونيذات.

أو أخ للمة ورعت في صقل تجارة المواع الغذاةية أو في صقل من صقول العلوم الزراعية .وهكذا.
الجانذ ال ذذاني وهذذوالتعبيرعن محتذذوى الذذن

باللغذذة الهذذدف أي اللغذذة المتذذرجب إليهذذا .ويتطلذ هذذذا معرفذذة ب نتذذا

المقابالت الاوتية أو الكتابية والنحوية والمعجمية والبالتية  .فعلى المترجب أخ يعرف أخ هذه التعبيرة اح ذناعية
م ال تترجب إلى لذا وهو بذذل يجذ أخ يكذوخ ملمذا بقواعذد النطذق أو االمذالء وأصذول الكتابذة ح شواعذد النطذق إخ
لانت الترجمة شفوية في اللغة المترجب إليها أو شوعد االمالء وأصول الكتابذة فذي هذذه اللغذة إخ لانذت الترجمذة
تحريرية .وهو بذل يقوم باختيار العبارات المنا بة في اللغذة التذي يتذرجب إليهذا التذي توافذق المفهذوم الذذي توصذل
إليه في التطوات البابقة.
وهنا تبرز براعة المترجب في اللغتين صيث يج أخ يتقن ما يبمى بالتعاعل أو التقابل المعجمذي أو االصذطالصي
فالتعبيرة العربية يرجذ بتفذي صنذيني لذي

لهذا مقابذل صرفذي ب يذة لغذة ولذو ترجمذت ترجمذة صرفيذة حصذبحت

مضحكة  .فهو يج أخ يفهب م ل هذه العبارات ويج أخ يعرف العبارات الدارجة التي تقابلها في اللغذة ال انيذة أو
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علذذى احشذذل يكذذوخ هذذو تعبيذذرا مذذن للمذذات تلذ اللغذذة بمذذا يعبذذر عذذن المفهذذوم بدشذذة لافيذذة مبذذتعمال القواعذذد النحويذذة
والارفية في اللغة التي يترجب إليها .فالترجمة لالكتابة أو الت لي

تتض لقواعد الاحة اللغوية نفبها.

أما القواعد اح لوبية وهي القاعدة البالتية المعروفة لكل مقام مقالا فنجد أخ الجملة أو العبارة شد تكوخ صحيحة
نحويا ومعجميا ولكنها تير منا بة من صيث المقام .فالمترجب يجذ أخ يكذوخ ذا معرفذة بالقواعذد اح ذلوبية للغتذين
المترجب منها والمترجب إليها2 .ا
وماذا بعد ذل ؟ ال يزال هناك مشكلة التعامل مذ الجمذل الطويلذة .فالجمذل الطويلذة هذي مذن أهذب مشذالل الترجمذة
حنها تحتا إلى معالجات ذهنية معقدة وشد تشوش ذهن المتلقذي بشذكل عذام .فقذد تحذوي الجملذة الطويلذة علذى عذدة
مفاهيب وشد يتجزأ المفهوم الواصد ليتكامل بين بدء الجملة ونهايتهذا .وشذد يتتلذل المفهذوم الواصذد مفذاهيب انويذة .وشذد
يكوخ المفهوم المهب متفيا بين عدع مذن المفذاهيب احشذل أهميذة منذه .وهكذذا فذ خ الجملذة الطويلذة شذد تبتعاذي علذى
الفهب والتحليل ولذل تبتعاي على الترلي في اللغة المترجب إليها.
إخ معلوماتنا عن الترجمة محدوعة إلى اآلخ والنبتطي أخ نقول أخ المترجب يتب هذه التطوات ح  3 2 1بذل إخ
لل مترجب له أ لوبه الذي يتبعه في الترجمة واحصع من ذل تحديد ليفية فهب الن
نحذذاول فهذذب ن ذ

مذذا مذذن الناذذو

 .ماذا نفعذل تمامذا صينمذا

؟ إخ الطريقذذة التذذي يتعامذذل بهذذا عمذذاع احنبذذاخ م ذ الناذذو

ال زالذذت تيذذر

معروفة على وجه الدشة وتتض لنظريات تير مؤلدة لحد اآلخ  .لما أنه لب تتوفر صتى يومنذا هذذا أ ذالي ناجحذة
للتعامل م توفير عناصر الح

والتبرة الذاتية والمعلومات وتيرها التي يمكن أخ ننقلها بشكل من احشكال إلذى

الحا وب في الترجمة اآللية التي نتناولها في ما بعد  .لذل يم ل يفهب الن

ي مشكلة لبرى في الترجمة.

لماذا الترجمة اآللية؟
البب احول واحهب هو وجوع لمية هاةلة مما يج ترجمته مما ال يكفي المترجمين مذن البشذر القيذام بجذزء يبذير
منه خاصة بعد تفجر ورة المعلومات وتنوع اللغات التي تنتج المعارف اليوم مما ينبغذي معرفتذه ممذن ال يتكلمذوخ
تل اللغة .يزيد عدع اللغات الحية اليوم على  0444لغة في لافة أنحاء العذالب .وتذ تي اللغذة العربيذة ضذمن اللغذات
العشرة احولى منها إذا ما أخذنا بعين احعتبار عدع الناطقين بها .ورتب الت ريا الحافل للغذة العربيذة إال أنهذا اليذوم
ليبت المادر احهب في العلوم والتقنية الحدي ة .لذل فذ خ عمليذة الترجمذة مذن اللغذات احخذرى إلذى اللغذة العربيذة
ذات أهمية بال غة بالنببة للناطقين بالعربية .ف ذا ما أراعوا احطالع على آخر مذا توصذل إليذه العلذب ف مذا اخ يتعلمذوا
لغة أو لغاتا أخرى بجان العربية أو أخ يترجب لهب ما يادر من علوم في اللغات احخذرى .ومذا نشذهده اليذوم
من إشبال علذى تعلذب اللغذة احنكليزيذة والتذدري
للتتل

بهذا فذي الجامعذات والمذدارس فذي العذالب العربذي مذا هذو إال نتيجذة

في الترجمة إلى اللغة العربية.

أبرز تقرير التنمية احنبانية العربية احول لعام  2442ضع

صرلة الترجمة فذي الذوطن العربذي بذل ضذمورها

الشديد مما يكاع يقضي على عورها الم مول في نقل المعرفذة وتوطينهذا باللغذة العربيذة .وشذد لشذفت احصاذاءات
في هذا الادع أخ ما يترجمه العذالب العربذي مذن لتذ شذد ال يزيذد علذى خمذ

مذا يترجمذه بلذد أوربذي صذغير م ذل

اليوناخ الذي يقل كانه عن  %5من كاخ الوطن العربذي .وتتعذافب أهميذة الترجمذة العلميذة يومذا بعذد يذوم نتيجذة
احنفجار المعرفي وتزعاع هذه احهمية بالنببة لعالمنا العربي لكونه – أ ا ا – متلقيا للمعرفة أل ر منه منتجذا لهذا.
وتع ر الترجمة يعد ببا رةيبيا وراء تع ر تعري التعليب الجامعي 3 .ا
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لمقدم هذا البحث تجربة في ترجمة أصذد الكتذ العلميذة التذي تذدرس فذي أشبذام الهند ذة الكهرباةيذة فذي لافذة أنحذاء
العالب م ذ البببعينيات في القرخ الماضي .فبعد شضاء أل ر من عام فذي ترجمذة الطبعذة ال انيذة مذن الكتذاب فهذرت
الطبعة ال ال ة ف عيدت الترجمة من البداية وأعى ذل إلى تذ خر فهذور الترجمذة العربيذة أل ذر مذن عذامين آخذرين.
منذذذ ذلذ الحذذين ولحذذد اليذذوم وصذذلت طبعذذات الكتذذاب الذذى الطبعذذة البذذابعة وهذذو يحتذذل مرلذذز الاذذدارة فذذي الكتذ
المقررة في الجامعات العالمية لتلذ المذاعة فذي أشبذام الهند ذة الكهرباةيذة منذذ مذا يقذرب مذن أربعذة عقذوع لكذن لذب
تاذدر ترجمذذة عربيذة حي طبعذذة الصقذة لحذذد اآلخ ولذب تبذذتعمل الترجمذة العربيذذة إال فذي العذذراق  .ولذو شذذدر لهذذذا
الكتاب وصده أخ تبتمر ت رجمات طبعاته واخ تدرس ماعته باللغذة العربيذة فذي الجامعذات العربيذة ح ذتعملت منذه
مأذذات اآلالف مذذن النبذذا علذذى مبذذتوى العذذالب العربذذي ولكذذاخ أ ا ذ مهمذذا لتعري ذ التعلذذيب فذذي أشبذذام الهند ذذة
الكهرباةية .وهذا يدل على ضرورة العمل المؤ بي المبتمر للترجمة بشكل عام وضرورة الترجمذة اآلليذة بشذكل
والحاجة إلى تكامل الجهوع بين الجامعات العربية في مجال الترجمة.

خا

والبب ال اني في أهمية الترجمة اآللية هو أخ عملية الترجمة للمترجمين من البشر عملية مملة وبطيأذة والمتذرجب
يحاول التغل على ملله بتغيير ا لوبه تارة وبالراصة تذارة وهذو لطبيعذة البشذر ينذام ويلهذو ويمذرغ ويغيذر عملذه
ويتقاعد .لل ذل يحدع عمل المترجمين ويجعلهب بضاعة ناعرة في عار العولمة .وإذا علمنا أخ المترجب تالبا مذا
يتقن لغة واصدة م اللغة احم التي يترجب منهذا أو إليهذا فيعنذي ذلذ نذدرة شذديدة فذيمن يذتقن لغذة لاللغذة الكوريذة أو
اليابانية م العربية .وهذا يعطي أهمية اضافية للترجمة اآللية فالحا ذوب يمكذن أخ يعمذل  20ذاعة فذي اليذوم وال
ي خذ إجازة في نهاية اح بوع ويمكن ا تبداله بما هو أفضل منه وتحبين إعاةه و رعته مذ التقذدم التقنذي الجذاري
اليوم .وهناك أ باب أخرى تق

تلى جان الترجمة اآللية منها صاجة القطاع التجاري إلى ترجمة تعطذي فكذرة ال

ب س بها عن المنتجات الاناعية والتجارية عوخ أخ تكوخ على عرجة عالية من الرصانة م ازعياع صجب م ل هذذه
المعلومات المطلوب ترجمتها وتو عها لتشمل لغات جديدة في عار العولمة.
أخ الحا وب لديه شدرة جزةية في هذا الجان الش  .فكما هو معروف أخ الحا وب يعطي ماتعطيه أوال صيذث
تعلمه على فعله  .ومن ب للما لاخ التحليل اللغوي ولانت القواعذد اللغويذة
إنه إنما يعطي ما تبجله في ذالرته أو ِّ
المقدمة للحا وب والمتزونة في ذالرته عشيقة أعى ذل إلى ترجمات أشرب إلى الاواب1 .ا
قابلية الحاسوب في خدمة الترجمة
التعاعل أوالتقابل المعجمي واالصطالصي يعتمد على ما نتزخ في ذالرة الحا وب .ولذل معرفة القواعد النحوية
تعتمد على المجهوع البشري لمذا تعتمذد معرفذة القواعذد اح ذلوبية علذى الجانذ البشذري

أي علذى المعلومذات

والبرامج واحمكانات التي يوفرها ماممو البرنامج الحا ذوبي فالحا ذوب لديذه القذدرة الجيذدة علذى التعامذل مذ
هذه احمور ببهولة لبيرة .
وهنا ينبغي أخ نناش
ي تي لبع

إمكانية اآللة على القيام ببع

العمليات التي يقوم بها المترجب من البشر و نعرغ في ما

منهاح

 -1معرفة الموضوع العام للماعة المطلوب ترجمتهاح هناك الك ير من احبحذا التذي أعت إلذى تطذوير فذي بذرامج
التعذذرف علذذى الموضذذوع العذذام للمذذاعة المذذراع ترجمتهذذا أو أخذذذ فكذذرة عنهذذا أو اختاذذارها .فمذ ال يمكذذن ل لذذة
ا تعمال عالةل تؤعي إلى معرفة إخ لانت الماعة يا ية أو اشتااعية أو علمية وإخ لانت علميذة هذل هذي فذي
0

موضذذوع رياضذذي أو زراعذذي أو ليميذذاةي م ذ ال .إخ تحديذذد موضذذوع المذذاعة يبذذاعد فذذي تحديذذد الماذذطلحات
المبتعملة في ذل العلب ومن ب الوصول الى ترجمة أل ر عشذة وتحديذدا .وبذالطب فذ خ عشذة تعريذ

موضذوع

المقذال أو البحذذث أو الفقذذرة المذراع ترجمتهذذا يعتمذذد علذى الماذذطلحات أو مذذا يبذمى بالكلمذذات المفتاصيذذة التذذي
تحويها لما يعتمد على ليفية التعامذل معهذا أو مذا يبذمى بماذطل الحا ذوب التوارزميذات المبذتعملة فذي
تحديد الموضوع .وعلى ذل ف خ برنامجا شد يكوخ ألف من برنامج آخذر وفذق اح ذ

التذي اعتمذدها واضذعو

ذل البرنامج بالمقارنة م البرنامج اآلخر.
 -2ا ذذتعمال المعذذاجب اللغويذذة بمقابلذذة للمذذة مقابذذل للمذذة ضذذمن الموضذذوع العذذام للمذذاعة المطلذذوب ترجمتهذذا .إخ
المعاجب شد تكذوخ معذاجب بلغذة واصذدة أو بذ ل ر مذن لغذة .فالمعذاجب بلغذة واصذدة تحذدع معنذى الكلمذة فذي نطذاق
معناها بتل اللغة وصقول ا تعماالتها للوصول الى المفهوم المبتعملة فيه تل الكلمذة .أمذا المعذاجب بلغتذين أو
أل ر فهي تعطي ما يقابل الكلمة من للمات في اللغة ال انية أو اللغات احخرى .ويالصظ هنا ل يذرا مذن التعقيذد
صيث هناك الكلمة يقابلها للمة والكلمة مقابلها للمتاخ أو أل ر وشد يكوخ المفهذوم المتكذوخ مذن أل ذر مذن للمذة
يقابله للمة واصدة في اللغة احخرى .وهناك الكلمة التي ياع ايجاع مقابذل لهذا فذي اللغذة احخذرى .لذل ذلذ
يحدع شابليات المعاجب المبتعملة في خدمة الترجمة.
 -3تفكي الكلمة الى مكوناتها فم ال للغة العربية يمكن تفكي الكلمذة الذى مكوناتهذا مذن ذوابق ولواصذق لذ صرف
العط ذ

وصذذروف الجذذر وعالمذذات احعذذراب والضذذماةر المتاذذلة وتيرهذذا وتطبيذذق شواعذذد الاذذرف علذذى

الكلمات ومعرفة وزنها الاذرفي وفيمذا إذا لذاخ ماذدرا أو إ ذب آلذة أو تيرهذا .ولكذن تيذاب التشذكيل يجعذل
المهمة أصع ووجوع أل ر من اصتمال للتفكي أو التشكيل يجعذل المهمذة أعقذد .ففذي بعذ
التمييز بين أخ يكوخ الحرف في الكلمة صرفذا زاةذدا لحذرف جذر أو صذرف عطذ

احصيذاخ ياذع

أو أخ يكذوخ صرفذا أصذليا.

ماغ من الهالك أم هي للمتاط من احهل؟.
فم ال للمة يأهل ي هل هي فعل
ٍ
 -0تحديد المفهوم العذام لمعنذى الجملذة المذراع ترجمتهذا ومحاولذة إعذاعة صذياتته لكذي يكذوخ منا ذبا للغذة المذراع
الترجمذذة إليهذذا .فقذذد أجريذذت أبحذذا ل يذذرة لتحديذذد المفذذاهيب العامذذة فذذي الحيذذاة علذذى مجموعذذات تتشذذع منهذذا
مجموعات انوية وأخرى تتشع عنهذا وفذق تبلبذل منطقذي لتاذني

احشذياء الملمو ذة أو المعنويذة .فمذ ال

التفاصذة هذذي مذذرة وال مذذرة هذذي جذذزء مذذن شذذجرة والشذجرة نذذوع مذذن النبذذات .وهكذذذا تاذذن

احشذذياء تاذذنيفا

وصفيا عشيقا .وشد ا تعملت م ل هذه المفاهيب في الترجمة بذين اللغذات بحيذث يكذوخ هنذاك لغذة و ذيطة تتذرجب
اليهذا المفذذاهيب مذن أيذذة لغذة ذذب تتذرجب تلذ المفذاهيب مذذن اللغذة الو ذذيطة الذى اللغذذة المذراع الترجمذذة اليهذا .وشذذد
تو عت هذه احفكار وخاصة في جامعة احمب المتحدة في الياباخ .إال أخ نجا هذذه الطريقذة ال يذزال محذدوعا
لاعوبة تم يل المفاهيب بشكل عشيق خاصة في احمور المعنوية واحعبية.
 -5ترلي ذ الجملذذة باللغذذة المذذراع الترجمذذة إليهذذا وفذذق شواعذذد تل ذ اللغذذة  .وهذذذه العمليذذة تبذذتعمل شذذوانين النحذذو
والاذرف والمعذذاجب لترليذ الجملذة المذذراع تكوينهذذا وفذق المفهذذوم أو المعنذذى المبذتنتج مذذن خطذذوات ذذابقة.
وتتض هذه التطوات الجتهاعات اللغويين وواضعي البرامج التاصة بذل .
الحاسوب واستخداماته المختلفة في الترجمة
الحا وب با تعماالته اليوم وبالمبتوى الذي وصلته عملية الترجمذة اآلليذة ال يعذوغ عذن المتذرجمين مذن البشذر.
و وف تمضي بضعة عقوع شبذل أخ تاذل الترجمذة اآلليذة إلذى المبذتوى الذذي يضذاهي المتذرجمين الجيذدين .لكذن
الحا وب اليوم ب مكانه أخ يقدم عونا ال ب س به للمترجب  .ومن هذه المعونة ما ي تيح
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أ -الترجمة اآللية م تحرير الصق أي مراجعذة بشذرية بعذد الترجمذة اآلليذة .فالترجمذة اآلليذة البداةيذة التذي تعتمذد
على ترجمة معاني الكلمات وصياعة الترجمة بلغة رليكة يمكن أخ تكوخ بداية للمترجب لكذي يقذوم ب عذاعة صذياتة
الجمل وتنقي المعاني ووض الترجمة بشذكل مقبذول ومفهذوم .وتجذدر احشذارة أنذه إذا لانذت الترجمذة اآلليذة ذيأة
جدا فربما يكوخ من اح هل على المترجب أخ يقوم بالترجمة بنفبه من جديد بدل تنقي ن
ب -الترجمة م التحرير البابق

بمعنى أخ احنبذاخ يحذرر الذن

معاخ ل يرة يحذدع معناهذا المطلذوب وهكذذا
والكلمات التي لها
ٍ

يئ جدا.

المذراع ترجمتذه  .مذ ال يببذط الجمذل المعقذدة.
أي أننذا نعذدل الذن

بحيذث يبذتطي أخ ييفهمذهي

الحا وب وتبذمى هذذه اللغذة المقبولذة ل لذة  . Machine Acceptable Languageويشذبه ذلذ التحذاور مذ
الحا وب بلغات البرمجة التي تتضمن للمات محدوعة بايغ محدعة ال يجوز التعدي لها.
جـ -هناك نوع الذث يبذمى بالترجمذة التحاوريذة  interactiveوهذي م ذال للتعذاوخ بذين الحا ذوب وبذين المتذرجب
البشري وذل ب خ يكوخ برنامج الترجمة ذا إمكانية صوارية ب خ يعطي الترجمة جملة جملة ويتوشذ مذن المتذرجب
أخ يوافق أو يعدل على بع

أجزاةها لكي يال إلى الترجمة المقبولة.

ع -الترجمة البشرية بمعاونة اآللة

أي أخ االنباخ يتذرجب واآللذة تعاونذه فذي هذذه العمليذة  .وهذذا عكذ

الترجمذة

التحاورية  .هنا نجد أخ االنباخ يترجب واآللة تبحث له في المعجب عن الكلمات وتعطيه معاني الكلمات لمذا تعطيذه
المراعفات من ذالرتها .
هـ  -التدمات الحا وبية احخرى للترجمة م ل بنوك الماطلحات اآللية بشكل ناو

لماذطلحات متبلبذلة أو

البحذذث عذذن ماذذطل فيهذذا أو ب عخذذال ماذذطل لمعرفذذة مراعفاتذذه أو مقابلذذه بلغذذة أخذذرى أو بالحاذذول علذذى جميذ
الماطلحات في صقل معين إلى تير ذل من التدمات 1ا
تأريخ الترجمة اآللية
اول من ا تتدم الحا ذوب فذي الترجمذة بوضذو هذو وارخ ويفذر عذام  .1401ومنذذ عذام  1404ذارت بحذو
الترجمة االلية في الواليات المتحدة شدما في جامعات لاليفورنيذا ولذوس انجلذوس وتكبذاس وتيرهذا .وفذي جذور
تذذاوخ اجريذذت بنجذذا اول ترجمذذة مذذن اللغذذة الرو ذذية الذذى االنكليزيذذة عذذام  .1450وفذذي عذذام  1455اجريذذت فذذي
االتحاع البوفييتي اول تجربة في الترجمة االلية من االنكليزية الى الرو ية في الرياضيات علذى ا ذاس شذاموس
يحوي  2344للمةا  .وشد ا تمرت احبحا في هذه الفترة با ذتعمال مذا يبذمى الجيذل احول مذن بذرامج الترجمذة
اآللية صتى عام 6 .1466ا وشد تبين خالل تل الفترة صجذب الاذعوبات الهاةلذة التذي تعتذرغ الترجمذة اآلليذة ممذا
أعى إلى تباطؤ في أبحا الترجمة اآللية وربما إهمال الموضوع صتى عام .1415
شهد احهتمام بالترجمة اآللية في أوربا ولندا بين عامي  1415و  1495عذوعة إلذى احبحذا فذي هذذا الحقذل مذدة
عقد من الزماخ تطورت فيه آليذة ا ذتعمال احنظمذة التبيذرة وتقعيذد معالجذة اللغذات الطبيعيذة وا ذتحدا مذا يمكذن
اعتباره الجيل ال اني من برامج الترجمة اآللية .ولانت نتيجة ذل فهور بع

برامج الترجمة احلية التجارية فذي

اح واق التي تبتعمل الحوا ي المايكروية .لقد تطور في هذه الفترة البحث العلمذي فذي معالجذة اللغذات الطبيعيذة
وخاصة اللغات احوربية واليابانية .وهذا التطور شمل البحو المعجمية والنحو والارف والداللة.
فذذي هذذذه الفتذذرة تطذذورت لذذذل أ ذذالي الذذذلاء احصذذطناعي الحدي ذذة التذذي تبذذتند إلذذى ا ذذتعمال أنمذذاط رياضذذية
وصا وبية تحالي عمل احنباخ أو الكاةنات الحيذة ف ذالي الشذبكات العاذبية والذنظب التبيذرة والمنطذق المشذوش
والتوارزميات الجينية للها تحوي أ الي رياضية تقلد مايجري في عماع احنباخ أو تقلد أصياء خلقها الله وعلمها
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ليذ

تعذذي

فذذي مجتمعذذات وليذ

تتاذذرف لمذذا هذذو الحذذال فذذي محالذذاة خاليذذا النمذذل وأنمذذاط طيذذراخ الذذوز .وهذذذه

اح الي ال زالت في تطور مبتمر إلى يومنا هذا.
وفي عام  1494بدأ عهد جديد في أ

الترجمة اآلليذة باح ذتناع إلذى المعلومذات احصاذاةية صينمذا شامذت شذرلة

أ .ب.م .بمشروع لارعيد والذي ا تند إلى الترجمة باحم لة والترجمذة المحذدوعة الموضذوع وتعذدع اللغذات المتذرجب
منها والمترجب إليها .وأعق ذل تزايد احهتمام بالترجمة اآلليذة لحذد لذب يبذبق لذه م يذل .وعلذى ذلذ يمكذن اعتبذار
فترة التبعينيات مذن القذرخ العشذرين فتذرة فهذور الجيذل ال الذث مذن بذرامج الترجمذة اآلليذة المبذتندة إلذى الذذخيرة
اللغويذة  Corpus Based MTوالتذي ال تذزال فذي تطذور صتذى اليذوم مذ بعذ

التكامذل مذ اح ذالي احخذرى

للترجمة احلية.
واليذوم تذ تي الواليذذات المتحذدة واليابذذاخ ورو ذيا والاذين فذذي طليعذة البلذذداخ التذي توفذ

الترجمذذة اآلليذة لتدمذذة

متطلباتها االجتماعية واحشتااعية والعلمية والتقنية.
واقع الترجمة اآللية
هناك اآلخ ما يفرب من  1444برنامج ترجمة آلية خاصة للغذات احوربيذةا فذي البذوق رتذب أخ نوعيتهذا ليبذت
جيدة بشكل عام لكن الطل عليها عال جدا .وشد زاعت احنترنيت من الحاجة إلى الترجمة اآللية وهي لذل و ذيلة
هلة لتبليب الماعة المترجمة الى من يحتاجها .و يشهد المبتقبل تكامال بين عمل المترجمين من البشر والترجمذة
اآللية صيث تحتا الترجمة اآللية الى متذرجمين ألفذاء لتطويرهذا ومتابعذة عملهذا وإعخالهذا فذي مجذاالت لذب تذدخلها
بعد1 .ا
إخ ا تعمال أنظمة الترجمة احلية شليلة الدشة يدف الى الحاجة الى تحبين النوعية بشكل مطرع .و ينقل التذوتر
البذابق بذذين المتذذرجمين مذذن البشذذر ومؤيذذدي الترجمذذة اآلليذة الذذى تعذذاوخ بعذذد إعراك الجميذ أخ الترجمذذة اآلليذذة لذذن
تبتطي إلغاء عور المترجمين من البشر
تبلغ مبيعات برامج الترجمة اآللية في الياباخ ماليين النبا وبكلفة تبلذغ عشذرات الماليذين مذن الذدوالرات .ويتوشذ
أخ يتضذذاع

ذلذذ مأذذات المذذرات خذذالل العقذذدين القذذاعمين مذذ التطذذور والتحبذذين المتوشذذ فذذي الترجمذذة اآلليذذة

مبتقبال9 .ا
أساليب الترجمة اآللية  -محاكاة اآللة لعملية الترجمة البشرية
يمكن تاني

برامج الترجمة اآللية بحب مبتوياتها التذي تعكذ

مذدى تعقيذدها ومذدى لفاءتهذا فذي الترجمذة إلذى

احصناف التالية بشكل تقريبيح 4ا
المستوى األدنى
وهذو ب ا ذتبدال للمذذة محذل للمذذة مكافأذة لهذذا .وهذذه تحتذذا إلذى معجذب نذذاةي اللغذة ضذذتب .وهنذا ينبغذذي احخذذ بعذذين
احعتبار أخ بع

الكلمات ال مقابل لها وبعضها تحتا أل ر من للمة وبعضها لها أل ر من مقابل وهكذا.

المستوى التالي األعلى من المستوى األدنى
وهو القيام بعلميات معالجة صرفية للوصول الى عبذارات شيا ذية لغذرغ تقلذي
ذل فهناك صاجة الى التعامل م الكلمات بمبتوى متفي بحيث توصذ

صجذب المعجذب المطلذوب .وعلذى

الكلمذة بعذدة مواصذفات صذرفية ونحويذة.

ويق تحت هذا المبتوى طريقة الترجمة باحم لذة المباشذرة صيذث يكذوخ هنذاك ذخيذرة لغويذة متوازيذة جملذة جملذة.
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وتكوخ العبارات المتوازية في الذخيرة مكونة مذن للمتذين فذ ل ر لكذن المشذكلة فذي هذذه العبذارات هذي فذي مطابقذة
الجمل المراع ترجمتها م ما هو موجوع في الذخيرة.
المستوى المتوسط األول
لكي يتب الحاول علذى الجملذة الماذدر بشذكل صذحي يجذ تكذوين شذجرة إعذراب للجملذة احصذلية ذب بعذد ذلذ
إ قاط ذل على اللغة المراع الترجمة إليها .وعلى ذل فهناك صاجة إلى محلل نحذوي باحضذافة إلذى المعجذب نذاةي
اللغة.
المستوى المتوسط الثاني
هناك الك يذر مذن الظذواهر اللغويذة التذي ال يمكذن نقلهذا مذن لغذة إلذى لغذة بمجذرع التحليذل النحذوي والاذرفي .ففذي
العربية إذا شلنا ي إخ رأ ي يذؤلمنيي فترجمتهذا باحنكليزيذة هذي ي لذدي صذداعي .وعلذى هذذا فمذن الضذروري فهذب
المعنى وتم يل المعنى بشكل ليب لكي يمكن إيجاع المراعف له في اللغة احخرى .وعلى هذذا يجذ تطذوير المعجذب
لكذذي يحذذوي ترجمذذة لم ذذل هذذذه المعذذاني المتقابلذذة .ولهذذذا ف ذ خ معظذذب بذذرامج الترجمذذة اآلليذذة اليذذوم م ذذل برنذذامج
يبتراخ ولوتوس و يوروتراا تحوي محلال صرفيا ونحويا ونوعا من التم يل الداللي لم ل هذه الحاالت.
المستوى األعلى
في هذا المبتوى يج أخذ اح الي البالتية العميقة في اللغذة الماذدر واللغذة المتذرجب إليهذا وال زال البحذث فذي
هذا المبتوى ي خذ أبعاعا متتلفة ويحتا إلذى عرا ذات لغويذة وتم يذل صا ذوبي عميذق ويم ذل شاذورأ واضذحا فذي
برامج الترجمة اآللية المتوفرة اليوم.
اللغة الوسيطة
هناك اتجاه با تعمال لغة و يطة بين اللغات .وشذد الشذت فكذرة اللغذة العالميذة الو ذيطة صذعوبات فذي أخ تحذل لذل
مشالل الترجمة اآللية .وشد اشتر أخ تكوخ اللغة احنكليزية بوضعها الحالي هي اللغة الو يطة بين اللغات العالمية
جميعا .وشد يكوخ من المنا

أخ تكوخ هي اللغة الو يطة بين اللغات احوربية الحدي ة لوريث للغة الالتينية التذي

انب قت منها معظب اللغات احوربية .ولكن أليبت اللغة العربية جديرة ب خ تكوخ هي اللغة الو يطة بين اللغات التي
يتكلب بها المبلموخ اليوم لالترلية والفار ية واحورعية والبواصيلية والمالوية والبنغالية التي شد اشذتقت ل يذر مذن
للماتها من العربية؟ هذا ؤال على العرب اليوم أخ يجيبوا عليه.
وفي لل احصوال على برنامج الترجمة اآللية أخ يقوم بعمليتين رةيبيتينح
أا النقل أي عملية إيجاع المقابالت المعجمية والنحوية واح لوبية حجزاء الذن
وال تعبيرات المقابلة في المعني والوفيفة للكلمات والتعبيرات الوارعة فذي الذن
النحوية المقابلة للترالي الوارعة في الن
با أمذذا العمليذذة الفرعيذذة ال انيذذة فهذذي التذ لي

المتذرجب م ذل إيجذاع الكلمذات
احصذل ولذذل إيجذاع التراليذ

احصل
أي صذذياتية الجمذذل الناتجذذة مذذن عمليذذة النقذذل البذذابقة

أو التوليذ

صياتية صحيحة صرفيا ونحويا وأ لوبيا م ل صوع رجل +جمذ ا فذي صذورة رجذالا و مبذلب +جم +صالذة
النا أو الجرا في صورة مبلمينا ولذل وض الافة في العربية بعد الموصوف ومراعاة شواعد المطابقة
الالزمة1 .ا
الترجمة اآللية المستندة إلى اإلحصاء
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تبتند هذه الطريقة الحدي ة الى جم ألبر ما يمكن من ذخيرة لغوية  corpusا وإعمذال ألبذر مذا يمكذن مذن جهذد
إصااةي عليها لكي تهي لال تتدام فذي الترجمذة اآلليذة .وهذذه الذذخيرة المترجمذة هذي باح ذاس مترجمذة مذن شبذل
مترجمين من البشر فهي تبتتل

خبرات البشر لإلفاعة منها في الترجمة اآللية.

الفلبفة ور اء هذه الطريقذة هذي أخ الذذخيرة اللغويذة إذا لانذت لبيذرة الحجذب بمذا فيذه الكفايذة فهذي تجمذ بذين عفاتهذا
معظب الكلمات الشاةعة في اللغة ومعظب التعابير اللغوية ومعظب الترالي النحوية والارفية فيها .وعلذى ذلذ فذ خ
أي عملية إصااةية على هذه الذخيرة تعطي نتاةج شريبة من واش اللغة الفعلي.
ويحق لنا أخ نتباءل عذن مذدى صذحة هذذه الفرضذية نظذرا حهميتهذا واعتمذاع نظريذة الترجمذة احليذة عليهذا بشذكل
لبير.
ولإلجابة على هذا التباؤل يج أخ نحدع أوال عن أية ذخيذرة لغويذة نتحذد ؟ .ومذن أيذن جمعذت؟ وليذ

جمعذت؟

وأي المواضي اللغوية تشمل؟ وحي نوع من الترجمذة تبذتعمل؟ وهذل هذي بلغذة واصذدة أم متعذدعة اللغذات؟ وهذل
هي جاهزة للتقابل اللغوي؟
ما يحد اليوم في اللغات العالمية احخرى تير العربية هو افتراغ أخ اللغة المتوفر بها لتابات لافيذة لالاذح
والمجالت والكت المطبوعة والمقاالت المنشورة على احنترنيذت واحعالنذات ونشذرات الشذرلات التجاريذة تم ذل
اللغة .ومن ب ا تناع الترجمة اآللية لم ل هذه الذخيرة يم ل هذه اللغة أو تل  .ويعتبر صجب الذخيرة الذي يبلغ مأات
الماليين مذن الحذروف مأذات الميكابايذتا مقذدارا يم ذل الحذدوع الذدنيا لحجذب الذذخيرة التذي يمكذن احعتمذاع عليهذا
للحاول على ترجمة معقولة ومقبولذة .وشذد ذبق وأخ ذلرنذا الفقذر الشذديد الذذي تعذاني منذه الترجمذة مذن العربيذة
وإليها وعلى ذل فالذخيرة اللغوية الممكن توفرها باللغة العربية ال تزال محدوعة.
ويق ذ تحذذت هذذذا اح ذذلوب مذذن الترجمذذة عذذدة طراة ذق منهذذا ح الترجمذذة احصاذذاةية المباشذذرة والترجمذذة باحم لذذة
والترجمة بالتجاور ففذي اح ذلوب المباشذر يكذوخ هنذاك معجذب عبذارات متقابذل بذين اللغذات المذراع الترجمذة منهذا
واليها  .وفي اح لوب تير المباشر يتب إجراء تحويالت لغويذة متعذدعة لإلفذاعة مذن الذذخيرة لذالتحويالت الاذرفية
والنحوية والداللية وا تعمال احصااء في احنظمة التبيرة.
هذه الطريقة تحتا إلى أعراب الجملة نحويا بلغتها احصلية ب تطبيق جملة من التحويالت علذى شذجرة احعذراب
المبتحالة أعاله وذل ب عاعة تبلبل البلبلة الظاهرية من جهة اللغة احصلية وذل للوصول الى تبلبل أفضل
لكلمذذات الجملذذة بحيذذث تكذذوخ أشذذرب الذذى اللغذذة المذذراع الترجمذذة إليهذذا وهذذذه العمليذذة تطبذذق علذذى الذذذخيرة المتعملذذة
للتدري لما تطبق على الناو

المبتعملة في الترجمة

كيف تجرى العملية اإلحصائية على الذخيرة:
يقوم الحا وب أوال با تترا الكلمات تير المكررة في الذخيرة ليعمذل منهذا شاةمذة بكلمذات الذذخيرة .ذب بعذد ذلذ
يقوم بعمل شاةمة بكل للمتين متعاشبتين فيها ليكوخ من ذل شاةمة بالعبارات المكونة من للمتين فيحذدع مذرات وروع
لل منهذا ذب يقذوم بعمذل شاةمذة بذ ال للمذات متعاشبذة ويعمذل منهذا شاةمذة تحذوي عذدع مذرات وروع هذذه العبذارات
المكونة من ال للمذات وهكذذا يزيذد فذي أعذداع الكلمذات إلذى أخ ال يبقذى هنذاك للمذات متعاشبذة مكذررة أخذرى أو
يتوش

عند عدع محدع من الكلمات.
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هذه العملية احصااةية هي واصدة من العمليات احصااةية المهمة التي تبتند إليها ل ير من أبحا المعالجذة اآلليذة
للغات الطبيعية اليوم .لكن الترجمة اآللية تحتا إلذى ناذو

متذوفرة بلغتذين أو أل ذر .فالذذخيرة اللغويذة يجذ أخ

تكوخ متوفرة بلغتين ويج أخ تكوخ مافوفة بشكل متقابل.
تبتند هذه الطريقة إلى عمل جداول بالعبارات المكررة بين اللغتين والمكونة مذن للمتذين أو أل ذر .فترجمذة عبذارة
معينة ب ل ر من موش واصد في الذخيرة بالترجمة نفبها وربما من شبذل متذرجمين متتلفذين يذزوع برنذامج الترجمذة
اآللية بترجمة مفضلة لتل العبارة .أما إذا اختلفت الترجمة بين مادر من مااعر الذخيرة وآخذر أو فذي الماذدر
نفبه فتتب اح ذالي احصاذاةية باختيذار الترجمذة احل ذر تكذرارا أو التذي يقذ الموضذوع الذذي ورعت فيذه ضذمن
المراع ترجمته .هذا وإخ ا تتال

موضوع الن

العبارات المحتوية على للمتين أو أل ذر يذتب ببذرامج صا ذوبية

متوفرة اليوم.
هذه الطريقة ب لوبها الببيط تعطي ترجمة تير عشيقة بالت ليد لكن إلحاق معلومات نحويذة وصذرفية مذ المعجذب
المبتتل

من الذخيرة وف يزيد من عشة الترجمة .وشد ا ذتعملت هذذه الطريقذة علذى ترجمذة محاضذر البرلمذاخ

الكندي بين اللغتين الفرنبذية واحنكليزيذة فوجذدت ناجحذة لحذد لبيذر وذلذ ببذب أخ موضذوع التحذاور فذي أروشذة
البرلمذذاخ ذو نمذذط معذذين وب ذذالي متعذذارف عليهذذا بذذين المتحذذاورين .ويعنذذي ذل ذ أخ هنذذاك ا ذذلوباخ لإلفذذاعة مذذن
الذخيرة اللغوية وهما اح لوب المباشر واح لوب تير المباشر.
الترجمة باألمثلة
تبتند هذه الطريقة إ لى اجراء ابحا علذى الذذخيرة اللغويذة ال ذتتال
اللغتين المراع الترجمة بينهما .لما أخ ا تتال

احم لذة والعبذارات الشذاةعة المتقابلذة بذين

شوال نحوية بين اللغتين وتعوي

الكلمات المقابلذة بذين اللغتذين

هو أصد اح الي التي تق ضمن هذا اح ذلوب .هذذه الطريقذة عذاعة فعالذة للترجمذة بذين اللغذات التذي تعذوع للعاةلذة
نفبذذها لاحنكليزيذذة والفرنبذذية أو العربيذذة والبذذواصيلية ببذذب

ذذهولة تكذذوين شوالذ متقابلذذة بذذين اللغتذذين العاةذذدتين

للعاةلة نفبها لكن احمر يزعاع صعوبة بين اللغات التي تعوع إلى عواةل متتلفة
لناخذ العبارات القرآنية المتشابهة الترلي اللغوي م اختالف للمة فيها 0ا
فـ
و

 +اعلموا أن الله  3 ........ +آيات
 +اعلموا أن الله  12 ........ +آية

والله ( بصير  ،خبير  ،عليم ) بما ( تعملون  ،يفعلون  ،يصنعون  ،يعملون )
والله بما ( تـ  ،يـ ) ـعملون ( محيط  ،بصير  ،خبير  ،عليم )
كأنهم أعجاز نخل ( خاوية  ،منقعر )
م ل هذه العبارات القرآنية يمكن أخ تشكل شوال للترجمذة باحم لذة بحيذث إذا تغيذرت للمذة فيهذا فذ خ القالذ يكذوخ
نفبه با تبدال ترجمة الكلمة الواصدة فقط.
الترجمة بالتجاور Connectionist
تبتند هذه الطريقة إلى ا تعمال و اةل الذلاء احصطناعي لالشبكات العابية وتحليل الجملة الذى شذبكة تبذتعمل
لمعلومات لما يرع من جمل الصقة بحيث يزعاع البرنامج خبرة للما ا تعمل مرة بعد مرة فهذو يتذزخ خبراتذه لكذي
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يبتعملها مبتقبال .ف ذا ما شام المبتتدم بتعديل معنى معين بق وأخ أخط فيه البرنامج ف نه يذتعلب مذن أخطاةذه وال
يكرر التط بل يبل اح لوب الجديد بدل ذل  .لما ي تي ذلره في برنامج جوجل.
المشاكل التي تعاني منها الترجمة اإلحصائية
ال تزال الترجمة احصااةية تعاني من ل ير من الاعوبات  .مذن هذذه المشذالل أخ الدشذة فذي الترجمذة احصاذاةية
تعتمد على نوع وعشة الذخيرة المبتعملة وعلى البرمجيات المبتعملة فيها.
لما إخ تغير اللغة والمفرعات المبتعملة م مضي الزمن وضتامة الذخيرة المطلوبة يجعل هناك ضرورة لتحديذد
الزمن الت ريتي للن
ن

 .فكلمة يالبيارةي صين ترع في ن

مكتوب شبل شروخ تعني تير ي البيارةي المكتوبة فذي

مبتعمل اليوم .لما أخ هناك مشكلة في تحديد اح ماء فكلمة يأصمدي في جملة ي أصمد الله علذى نعماةذهي هذي

ليبت إ ب علب  .ومن الاعوبة بمكاخ على اآللة تحديد هل الكلمة ذات معنى أم إ ب علذب .وتحتذا إلذى الك يذر مذن
الضوابط البرمجية لكي تميز اآللة بين الكلمة ل ب علب أو تيره.
حل الغموض بواسطة المعالجة المتوازية
تتلت

طريقة الترجمة اآللية بالتوازي ب خ تبتعمل أل ر من طريقة واصدة لترجمة ن

معين في وشت واصذد ذب

بعد ذل يجري تقييب هذه الترجمات والمفاضلة بينها الختيار أفضلها وربما يجذري التذزاو بذين بعضذها للوصذول
إلى ترجمة تجم محا ن أل ر من طريقة واصدة بوشت واصد.
بعد إجراء هذه التحليالت نال الى اصتماالت متعدعة للترجمة الو يطة يجري تقييمها وا قاط ما هذو أشذل اصتمذاال
منها ومن ب الوصول الى الترجمة احفضل بحيذث يعذاع ترليذ الجملذة فذي اللغذة المذراع الترجمذة اليهذا بتطذوات
معالبة.
الترجمة اآللية واللغة العربية
تتشابه المشالل التي تعاني منها الترجمة من اللغة العربية وإليها مذ المشذالل التذي تعذاني منهذا اللغذات احخذرى
ف ذا ما ا ت نينا الشعر والن ر احعبي الراشي والمحتوي على عالالت بالتية عالية ف خ هذا ينطبق على اللغة العربية
أيضا .وفيما ي تي بع

خااة

اللغة العربية ذات العالشة بالترجمة فلذي

اللغة العربية بشكل عام ولكن هناك بع
وهو موضوعنا هنا .فمذن التاذاة

التااة

المجذال هنذا للكذالم عذن خاذاة

التي تؤ ر على التقدم في صقل الترجمذة اآلليذة بشذكل خذا

المهمذة للغذة العربيذة المبذتعملة بك ذرة اليذوم هذو تيذاب التشذكيل .ورتذب أخ

هنذاك محذذاوالت لكتابذذة بذذرامج للتشذذكيل اآللذذي للذذن

تيذذر المشذكول إال أخ أشاذذى عشذذة شذذد تاذذل إليهذذا م ذذل هذذذه

البذذرامج اليذذوم ال يتعذذدى نبذذبة  . %45ويزيذذد التط ذ عذذن  %5بك يذذر بالنبذذبة لتشذذكيل أواخذذر الكلمذذات .إخ تيذذاب
التشكيل يجعل القارئ يفترغ من عنده تشكيال افتراضيا بما يملكه من روة لغوية .ولذل يقوم المترجب .أما اآللذة
فيج تعليمها ذل 14 .ا
لما أخ ندرة ا تعمال عالمات الوش

والفواصل في الناو

العربية يضي

تعقيدا آخر للن

العربي.

أما من ناصيذة الاذرف والنحذو وطريقذة الكتابذة والعمليذات التذي تجذري علذى الكلمذة مذن عمذج للبذوابق واللواصذق
وإعتام واشالب وتيرها فهو ما تتت

به العربية .ولكل لغة خاوصياتها.
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ول يرا ما تكوخ الجملة العربية طويلذة صيذث يبلذغ متو ذط عذدع للمذات الجملذة العربيذة مذا يزيذد علذى  35للمذة.
11ا وهذا يؤعي الى بطئ المعالجة الحا وبية للجملة العربية .ويمكن التغل على هذا الطول بتقبيب الجملذة الذى
عبارات ....م ال المضاف والمضاف اليه وأشباه الجمل من جار ومجرور ...
لكذن هنذاك بعذذدا آخذر فذذي اللغذة العربيذذة ينبغذي احنتبذذاه اليذه هذذو البعذد التذ ريتي .فالناذو

احنكليزيذذة مذ ال التذذي

تتضمنها الذخيرة ال يتعدى ت ريتها القرخ أو القرنين من الزماخ وهي مذ هذذا شذد يالصذظ فيهذا التغيذر بذين لتابذات
القرخ الماضي والقرخ الحالي .وهذا الفرق شد يوازي الفرق بين اللغة العربية في صدر اح الم والتي لتبت بها
معظب المااعر الدينية والت ريتية ولب تتغير اال شليال ا واللغة العربية اليوم.
المعالجة اإلبتدائية للغة العربية قبل الترجمة اإلحصائية
تتضمن العمليات االتمهيدية للغة العربية شبل الترجمة اآللية إجراء عمليات عديدة منها العمليذات اآلتيذة وهذذه علذى
بيل اللم ال ال الحار 12 .ا
 -1المعالجة الكتابية للن

فيما يتعلق بالهمزات والهاء اآلخرية والتاء المربوطة والتشكيل.

 -2تجزةة الكلمة إلى وابق ولواصذق وتحديذد أجذزاء لذل منهذا إخ وجذدت لذ ل

الم التعريذ

وصذروف العطذ

وصروف الجر المتالة والضماةر وعالمات احعراب وتحديد جذر جذع الكلمة ووزنها الارفي.
 -3الرجوع إلى شواعد تغيير لتابة الكلمة بعد إلحاق بع

الضماةر المتالة م ل للمة مكتبذة – مكتبذتهب وأعلذى

– أعاله ..
 -0تحديد فيما إذا لاخ العدع المتضمن ضمن الكلمة مفرعا أو م نى أو جم وتحديد عالمة ذل لاحل

والنوخ أو

الواو والنوخ وتيرها.
 -5صل بع

المشالل المتوشعة لوجوع أل ر من اصتمال في تحديد الكلمة المراع ترجمة معناها م ل الكلمات التي

تعطي أل ر من معنى باختالف التشكيل ل خ يكوخ الفعل مبنيا للمجهول أو للمعلوم أو أخ يكذوخ ا ذما أو فعذال
م ل َلت َ ُل ِّت ُلت ُ
هذه بع

العلميات التي يج القيام بها أو ببعضها بحب البرامج التي تحتاجها الترجمة اآللية والتي يج القيذام

بها واء على الذخي رة اللغوية أو على الن

المراع ترجمته من العربية أو الن

المراع توليده باللغذة العربيذة إخ

لاخ مترجما من لغة أخرى .ولن خذ العبارات القرآنية اآلتية لم ال على العبارات المكونة من للمتين والوارعة في
القرآخ الكريب بكل أشكالهاح
صالَةَ يُ ِقي ُمووا الصَّوالَةَ أَقَوا ُموا الصَّوالَةَ َوأَقَوا ََ
صالَةَ َويُ ِقي ُموا ال َّ
صالَةَ ِ ،ليُ ِقي ُموا ال َّ
صالَةَ يُ ِقي ُمونَ ال َّ
َويُ ِقي ُمونَ ال َّ
صالَةَ  ،فَأَقِي ُموا الصَّوالَةَ َوأَقِو ِم الصَّوالَةَ َوأَقِ ْمونَ
صالَةَ  ،أَقِي ُموا ال َّ
صالَةَ  ،أَقِ ِم ال َّ
صالَةَ  ،أَقَ ْمت ُ ُم ال َّ
صالَةَ َوأَقَا ُموا ال َّ
ال َّ
ص والَ ِة
يمووي ال َّ
صو ِولي ُم ِقووي َم ال َّ
ص والَ ِة قَووائِ يم يُ َ
واَ ال َّ
ص والَةَ َ ،وإِقَووا ََ ال َّ
ص والَةَ َ ،وأَقِي ُموووا ال َّ
ال َّ
ص والَ ِة َوا ْل ُم ِق ِ
ص والَ ِة َوإِقَو ِ
صالَ ِة
صالَةَ فَأَقَ ْمتَ لَ ُه ُم ال َّ
يمينَ ال َّ
َوا ْل ُم ِق ِ
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فهذه العبارات لل منها يحتوي على للمة تتعلق ب شام الاالة م بع

احضذافات مذن ذوابق أو لواصذق أو تغييذر

في الكلمة احولى بين الفعل واح ب .ف ذا ما صدعت احضافة من ناصية مفعوليتها أمكن ترجمة ذل إلى اللغذة ال انيذة
 .ف ذا عرفنا من ترجمة معينة ما معنى يإشام الاالةي بتل اللغة أمكن ترجمة لل العبارات البابقة باح تناع إلذى
ذل المعنى بعد الحاشه وتغيير ترليبته وفق شواعد محدعة تترجب احضافات الموجذوعة فذي اللغذة احصذلية .ويالصذظ
ص والَ ِة صيذذث أخ الكلمتذذين
أخ بذذين العبذذارات البذذابقة العبذذارة احخيذذرة المكونذذة مذذن ذذال للمذذات ح فَأَقَ ْمووتَ لَ ُه و ُم ال َّ
المعنيتين عخل بينهما جار ومجرور يلهبي وم ل هذه العبارات يج البحث عنها أيضا لتلحذق بم ذل هذذه المجذامي
من العباراتح ولم ال على ال للمات بينها ضماةر أو ما يقابل تل الضماةر فتاب أرب للمات ح
أَن ِفقُوا ِم َّما َر َز ْقنَاكُم  ،أَن ِفقُوا ِم َّما َر َزقَ ُك ُم َوأَنفَقُووا ِم َّموا َر َز ْقنَوا ُم ْم َوأَنفَقُووا ِم َّموا َر َزقَ ُهو ُم َويُن ِفقُووا ِم َّموا َر َز ْقنَوا ُم ْم
َوأَنفَقُوا ِم َّما َر َزقَ ُه ُم اللَّهُ أَن ِفقُوا ِم َّما َر َزقَ ُك ُم اللَّهُ َو ِم َّما َر َز ْقنَا ُم ْم يُن ِفقُونَ
ويالصظ هنا تغير تبلبل الكلمات بين عبارة وأخرى .وعلى ذل ف خ الترجمة يج أخ ت خذ بعين احعتبذار مذا هذو
متعارف عليه باللغذة المتذرجب إليهذا بعذد معرفذة مفهذوم الذن

وهذو ياحنفذاق مذن رزق اللذهي .ولذذل العكذ

عنذد

الترجمة إلى اللغة العربية.
وصف الكلمة وفق مشروع مداد البيان()5
احصذلية شبذل أخ تكذوخ جذاهزة للترجمذة اآلليذة ضذرورية

من احم لة البابقة يتبين أخ المعالجذة اللغويذة للناذو

لتمام احفاعة من الذخيرة اللغوية والتي يج أخ تكوخ بحجب لافٍ لكي تغطي اللغة أو معظب اح الي الذوارعة فيهذا
على احشل .وشد اصتوى مشروع مداع البياخ التا

بوص

للمات القرآخ الكريب في شواعد بيانذات تفاذيلية علذى

معالجات للكلمات القرآنية يمكن أخ يتدم اللغة العربية بشكل عام ولم ال على بع
بها في اللغة العربية عنذد تحليذل احم لذة أو الذن

المذراع ترجمتذه أو عنذد توليذد نذ

المعالجات التذي ينبغذي القيذام
متذرجب المعالجذات اآلتيذة

نورع ما ي تي ح
 -1احعتام م ل ُمضَار َو َّ
ازيَّنَتْ
ص َط ِب ْر
.2احبدال .م ل َوا ْ
 .3احعالل بالقل  .م لح ِقي َل أو بالحذف م لح قُ ْلتُ أو بالنقل.م لح َو َيقُولُونَ أو بالحذف الاوتي م لح نَب ِْغ
ِي
 .0صذف الهمزة.ح م لح ُكلُوا و تبهيل الهمزة م لح بَاد َ
 -5صذف ياء المنقو م لح بَاغ َوال عَاد
يمي
 .6صذف النوخ لإلضافة م لح َوا ْل ُم ِق ِ
 .1صذف صرف العلة للجزمح َوال تَ ْم ِش
 .9صذف نوخ احفعال التمبةح َوال تَقُولُوا
وعلى ذل ف خ التدري الذي يج اخ يتب يحتا لمية لبيرة من احم لة التي تحذوي م ذل هذذه الحذاالت لكذي يكذوخ
لافيا للقيام بعملية الترجمة بشكل مقبول.
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الذخيرة اللغوية العربية
تعتبر الذخيرة اللغوية حية لغة مرتكزا أ ا يا اليوم للباص ين فذي اللغذات الطبيعيذة .فذالتزخ علذى الحوا ذي جعذل
جم وتاني

وتحليل الذخيرة اللغوية ميبورا .وهذه الذخيرة تمكن الباص ين من إطالق الوص

علذى خاذاة

اللغة وعلى النحو فيها وعرا تها ت ريتيا وتغيرها م الزمن13 .ا
لانت أولى محاوالت تكوين ذخيرة لغوية عربية صغيرة في عام  .1440ومذن ذب بذدأت محذاوالت متعاشبذة لجمذ
جريدة الحياة اللندينذة مذا بذين  1440و 2444

ذخيرة لغوية عربية ذات ش خ .ومن هذه المحاوالت جم ناو

للمذة تيذر مكذررة .لمذا صذد ت محذاوالت عديذدة

والتي اصتوت على ما يقرب من  16مليوخ للمة منها  666أل

أخرى بتكوين ذخيرة لغوية من مبتندات احمب المتحدة متعدعة اللغات منها محاولة لعدع مذن الو ذاةق بلذغ  39ألذ
و يقة تحوي ما يزيد على  54مليوخ للمة.
يزعاع ا تعمال اللغة العربية على شبكة احنترنيت ببرعة هاةلة .ففي الوشت الذذي ازعاع ا ذتعمال اللغذة احنكليزيذة
بين عامي  2444و  2449بنببة  %244ازعاع ا تعمال اللغة العربية خالل الفترة نفبها بنببة  %2444بينمذا
لانت الزياعة في ا تعمال اللغة الاينية بنببة  %644خالل الفترة نفبها.
يبلذذغ عذذدع مبذذتتدمي احنترنيذذت باللغذذة العربيذذة اليذذوم صذذوالي  64مليذذوخ مبذذتتدم أي بنبذذبة  %0.2مذذن عذذدع
المبتتدمين في العالب وهو يقرب من نببة عدع البكاخ العرب بالنببة لمجمل كاخ العالب والبذالغ صذوالي %0.1
10ا ويعنذذي ذلذ أخ نمذذو ا ذذتتدام احنترنيذذت فذذي العذذالب العربذذي شذذد وصذذل مذذا يقذذرب مذذن المعذذدل العذذالمي وهذذو
بازعياع .ولكن هذا بالطب ال يعك

مبتوى المحتويات العربية صيث ال تزال أشل مذن  %1مذن محتذوى احنترنيذت

صب توزي اللغات.
بعد اعتماع الرمز الدولي الموصد المعروف باليونيكوع في نهاية القرخ الماضذي اصتلذت الحذروف العربيذة مواشذ
محدعة في جدول الرموز مما يعني أخ أي و يقة على احنترنيت تبتعمل هذه الرموز يمكن مباشرة معرفذة فيمذا إذا
لانت هذه الو يقة تبتعمل الحروف العربية أم ال .ومن ب يمكن معرفة لغتها تالبا.
إخ الذخيرة اللغوية يمكن أخ تكوخ مادرا مهما للمعجب الت ريتي وذل ب عخال معلومذات عذن تذ ريا لتابذة الذن
الذي تتضمنه الذخيرة اللغوية لما ذلرنا أعذاله فذي معنذى للمذة البذيارة مذ ال .فترجمذة للمذة لهذذه يجذ أخ ت خذذ
المبتعمل في الذخيرة اللغوية وما يقابهذا مذن معنذى فذي الذن

بعين احعتبار ت ريا الن

المطلذوب ترجمتذه .حخ

اختالط احمر شد يؤعي إلى ترجمات تير صحيحة لما هو متوش .
با تعمال ذخيرة محدوعة يمكن تو ي تطبيقها على ام لة او

بك ير منها بتحديد شروط معينة لما يمكن اخ يقذاس

على هذه الذخيرة واضافة للمات مرلبة بدل الكلمات الوارعة في الذخيرة وجذداول اصتماليذة لمذا يمكذن اخ يضذاف
في المبتقبل .فم ال إذا وضعت ذخيرة تشمل للمات القرآخ الكريب ف نه لي

من الاذعوبة بمكذاخ تطذوير الذذخيرة

إلى الحديث النبوي م ال.
خطوات تكوين ذخيرة لغوية 15ا
 -1الحاول على ن

مكتوب متوفر إلكترونيذا ولذي

عليذه صقذوق ملكيذة فكريذة .وتعتبذر شذبكة احنترنيذت أيبذر

المااعر المتوفرة .يمكن الوصول الى الافحة الموضوعة على احنترنيت عن طريق التنقي با تعمال ما يبمى
بالبرامج العنكبوتية بمباعدة رموز  . HTMLوبعد تنقية الناو
10

من هذه الرموز يتب الوصول الذى الناذو

التام .و شد تحتا هذه التنقية في أتلذ احصيذاخ إلذى تذدخل يذدوي  .ومذن ذب يذتب توضذ رمذوز خاصذة علذى هذذه
الناو

لإلشارة الى مااعرها ومعلومات أخرى عنها .وصيث أخ طريقة ترميز الناو

العربية متتلفذة بذين

و يقة وأخرى بحب مواصفات الترميذز العربيذة المتتلفذة لذذل ينبغذي أخ توصذد طريقذة ترميزهذا ليبذهل التعامذل
معها .ويعتبر اليوم الترميز الدولي الموصد اليونيكوع ا رتب نقاةاه أفضل ترميز حتراغ توصيد الناو
بعذذد إجذذراء عمليذذات عديذذدة لتنقيذذة الناذذو
العظمى من الناذو
اللذذب

مذذن بع ذ

.

الرمذذوز لالمذذدة والتشذذكيل إخ وجذذد نظذذرا حخ الغالبيذذة

هذي تيذر مشذكولة ا وأنذواع الهمذزة والتذاء المربوطذة والهذاء اآلخريذة وتيرهذا ممذا يك ذر

فيهذذا .ويالصذذظ أخ م ذذل هذذذا التوصيذذد يزيذذد مذذن الغمذذوغ واصتمذذاالت التط ذ لمذذا يتفذذي فذذي طياتذذه بع ذ
وأمالن تداولها وتير ذل من المعلومات.

المؤشرات صول مااعر الناو

الذخيرة ما هي إال خزاخ ضتب للغة المبتعملة .والبرامج التاصة بالذخيرة هي و اةل حعاعة ترتي هذا التذزاخ
لكي يكوخ باحمكاخ ا تتال

المالصظات عن اللغة من خاللها .وتشير احبحا إلى أخ الشبكة العنكبوتية اليذوم

مؤهلة تماما للحاول على ذخيرة لغويذة منا ذبة للغذة العربيذة مذن خذالل ناذو

الاذح

التجاريذذة والشتاذذية والكت ذ القديمذذة والحدي ذذة المتذذوفرة علذذى الشذذبكة .إال أخ الناذذو

اليوميذة والاذفحات
المترجمذذة بلغذذة أخذذرى

توازي اللغة العربية فيما عدا و اةق احمب المتحدة ال تذزال شليلذة ال تكفذي لتكذوين أ ذاس لذذخيرة لغويذة متعذدعة
اللغات يمكن احعتماع عليها بكفاءة.
 -2عملية التوافق بين الناو
بعضها البع

في الذخيرة المكونة حل ر من لغة واصدة .يجذ مقابلذة الناذو

المترجمذة مذ

بشكل عشيق فقرة فقرة .وإذا أمكن وضعها جملذة جملذة أو عبذارة عبذارة فذذل أفضذل بذالطب ولكذن

في العاعة ال يمكن ذل تماما .وهنا يج صل بع

جوان الغموغ .والجدول اآلتي يبين م اال لذل ح

عن عمر بن التطاب شالح معت ر ول

Narrated 'Umar bin Al-Khattab: I heard

الله صلى الله عليه و لب يقولح

Allah's Apostle peace be upon him saying,

إنما احعمال بالنيات

The reward of deeds depends upon the
intentions

وإنما لكل امرىء ما نوى

and every person will get the reward
according to what he has intended.

فمن لانت هجرته إلى عنيا يايبها أو إلى

So whoever emigrated for worldly benefits or

امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

for a woman to marry, his emigration was for
what he emigrated for.

 -3يالصظ في أتل احصياخ أخ الكلمات ومعانيها المقابلة لها بشكل منفرع هي الغال أي أخ الغالبية العظمى
من للمات الذخيرة لها مقابل واصدة أي للمة مقابل للمة .ولذل عبارة مقابل عبارة صتى ولو لاخ هناك في بع
احصياخ شل لتبلبل الكلمات ضمن العبارة الواصدة.
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 -0بعذذد ذلذ يمكذذن جمذ احصاذذاةيات عذذن تكذذرار الكلمذذات والعبذذارات والترليبذذات الهيكليذذة فذذي الناذذو
وهنذذذاك بذذذرامج متتااذذذة ال ذذذتتال
ا تتال

المعلومذذذات االصاذذذاةية عذذذن الذذذذخيرة .ومذذذن هذذذذه احصاذذذاةيات يمكذذذن

معاني الكلمات والعبارات بحب أعلى تكرار لها وصل بع

 -5يالصظ في الناو

مشالل الغموغ الذي يحد .

وجوع نقاط ارتكاز لمقابلة التراجب م بعضها البع

م ل وجوع احرشام فذي الذن

والتواريا وأ ماء احعالم وعناوين الفقرات .وم ل نقاط احرتكاز هذه باحضافة إلذى النقذاط والفذوارز بذين الجمذل
يمكن ا تعمالها لترتي الذخيرة بشكل متوازي  .وينتج عن ذل
أ – تقابل شوي صينما تحوي الناو

ال أنواع من التقابل بين الناو

ح

وترجمتها على عدع متباوي مذن الكلمذات المتقابلذة وهذي صذاالت

ناعرة .
ب -تقابل متقارب صينما يكوخ عدع الكلمات نفبه لكن هناك اختالف في تبلبل الكلمات.
– تقابذذل ضذذعي

صينمذذا يكذذوخ تبلبذذل الكلمذذات وعذذدعها متتلذ

ولكذذن المعنذذى متوافذذق وفذذق المعجذذب

وعلى العموم ف خح
 -1هناك عالشة معنى بين فالين مترجمين متقابلين
 -2هناك عالشة معنى بين لل فقرتين مترجمتين متقابلتين
 -3هناك عالشة معنى بين لل جملتين مترجمتين متقابلتين
 -0هناك عالشة معنى بين لل للمتين مترجمتين متقابلتين إذا لانت إصدى معاني الكلمات وارعة في المعجب.
 -5يعتبر وروع احرشام والتواريا نقاط ارتكاز للتقابل بين الناو
 -6تبعمل نظرية احصتماالت لحل بع

المترجمة

الغموغ الذي يحيط بالتقابل بين الناو

مؤخرا في الترجمة من اللغة العربية وإليها
األبحاث الغربية
ً
بعذذد الحملذذة الشر ذذة علذذى احمذذة بحجذذة أصذذدا الحذذاعي عشذذر مذذن ايلذذول بذذرزت الحاجذذة لذذدي الذذدواةر العبذذكرية
والمتابراتية واحعالمية الغربية للترجمة من اللغة العربية خاصة .فبعد احصتالل احمريكذي للعذراق ُجهذز بعذ
الجنذذوع ب ذ جهزة تشذذبه الهذذات

النقذذال بحيذذث يذذتكلب الجنذذدي بكلمذذات او عبذذارات باللغذذة احنكليزيذذة فتنطذذق ترجمتهذذا

بالعربية لكي يبمعها العراشي وبالعك  .لانت الكلمات والجمل محدوعة وشد جلت باللهجذة العاميذة العراشيذة .إال
أخ لل ذل توش

خالل ا ابي عند بدء المقاومة العراشية وتوج

جنوع احصتالل بعد ذل من التحاور م البكاخ

المدنيين خوفا على صياتهب من أخ يكوخ من يقترب منهب هو من أفراع المقاومة16 .ا
وشذذد شذذهدت ل يذذر مذذن الجامعذذات احمريكيذذة واحوربيذذة جهذذوعا ص ي ذذة للبحذذث عذذن معالجذذة اللغذذة العربيذذة صا ذذوبيا
والترجمة منهذا وإليهذا .وشذد شذملت هذذه احبحذا البحذث فذي النحذو والاذرف والداللذة والترجمذة وجمذ الذذخيرة
اللغوية وليفية تكوين المعجب المحو

واح تفبذار باللغذة العربيذة وتكذوين التالصذات وتيذر ذلذ مذن احبحذا

المتعلقة باللغة العربية.
المعجم العربي المحوسب
يكاع أخ يتفق الحا وبيوخ العرب المهتموخ بمعالجة اللغة العربية على أخ مذن أهذب مذا تحتاجذه اللغذة العربيذة اليذوم
لدخولها عالب تقنية المعلومات بفاعلية هو تكوين معجب عربي محو ذ يتضذمن لذل مفذرعات اللغذة العربيذة بشذكل

16

يبهل التعامل م مفرعاتها في لافة التطبيقات ذات العالشة .إخ البب في عدم تكوخ م ل هذا المعجب لحد اآلخ هذو
عدم وجوع جهة علمية ذات شدرة مالية علذى مبذتوى العذالب العربذي ت خذذ علذى عاتقهذا القيذام بم ذل هذذا المشذروع
الضتب والبالغ احهمية.
نحاول هنا أخ نبين أهمية المعجب والتطوة احولى في تكوينه وهي وض مواصفة له بحيث يبني عليهذا مذن يذ تي
من بعد.
ما المقصود بالمعجم العربي المحوسب
تتوفر للغة العربية شوامي

تعطي معذاني للماتهذا للغذات أخذرى .لمذا تتذوفر شذوامي

الكلمات بكلمات أخرى .ويوض في هذه القوامي

الكلمة وبع

عاعة تاري

عربيذة عربيذة تعطذي معذاني

المدخالت احخذرى .وشذد تعذدعت

المعاجب العربية وتنوعت خالل العاور البالفة ولكن القاد منها في لل احصوال لاخ واصدا وهو صرا ة القذرآخ
مذن أخ يقتحمذه خطذ فذي النطذق أو الفهذب وصرا ذة العربيذة مذن أخ يقذتحب صرمهذا عخيذل ال ترضذى عنذه العربيذة
وصيانة هذه ال روة من الضياع.
مرت المعاجب العربية ب طوار متتلفة وتعدعت مدار ها المعجمية واللغويذة ومذن هذذه المذدارس ح مدر ذة التليذل
ومدر ة أبي عبيد ومدر ة الجوهري .ومن المعاجب المعاصرة التي ارت على نهج الترتيذ احلفبذاةي" المعجذب
الو يطي الذي أصدره مجم اللغة العربية بالقاهرة.
فهو معجب خا

إما المعجب المحو

يجذ أخ يحذوي رمذوزا خاصذة لتاذري

الكلمذة ومعلومذات أخذرى عنهذا

تدر فيه مفرعات اللغة بالتفايل بحيث يكوخ باحمكاخ احفاعة منها صا وبيا
أممية المعجم العربي المحوسب
المعجب المحو

ذو أهمية بالغة في لافة تطبيقات اللغة صا وبيا .فالمعجب أ ذاس للتشذكيل اآللذي وللترجمذة اآلليذة

وللترجمة الفورية آليا ولتوليد الكالم صا وبيا ولإلمالء اآللي ولبرامج فهب الكالم آليا ولتعليب النطق لألطفذال وذوي
احصتياجات التاصذة ولتحليذل الناذو

ولفهذب عاللذة الذن

ولتلتذي

الناذو

آليذا ولإل تفبذار واحجابذة آليذا

ولكافة تطبيقات توليد احصوات آليا وتير ذل من التطبيقات التي بذدأت باحنتشذار بلغذات أخذرى ومذا ذيظهر فذي
المبذذتقبل منهذذا ل يذذر ول يذذر جذذدا خاصذذة بعذذد التو ذ فذذي التتاط ذ م ذ اآلالت بالاذذوت فذذي متتل ذ

التطبيقذذات

و يكوخ لبامة الاوت مبتقبل يشبه بامة احصب والتوشي .
يقاد بمواصفات المعجب تحديد خااة

الكلمة العربية التي هي وصدة بناء الجملة وينبغذي أخ توضذ لهذا رمذوز

في المعجب وذل لكي يمكن للمعجب المباعدة في لل التطبيقات التي ذلرت ابقا أو المحتمل أخ تبذرز لهذا الحاجذة
مبتقبال .وينبغي وص
والمنقو

اح ماء من ناصية البناء واحعذراب والتذذلير والت نيذث وصالذة آخذره مذن ناصيذة المقاذور

والممدوع والتعري

والتنكير ومن ناصية العدع مفرعا أو م نى أو جمذ وإخ لذاخ جمعذا هذل هذو للمذذلر

البذذالب أم المؤنذذث البذذالب أم للتكبذذير وبالنبذذبة للمجذذرع أو المزيذذد هذذل الجذذذر ال يذذا أم رباعيذذا أم خما ذذيا وبالنبذذبة
للزياعة هل هي بحرف أم صرفين أم ال ة وتير ذل .
وأما الفعذل في خذذ الاذفات اآلتيذةح زمذن الفعذل مذاغ أم مضذارع أم أمذر ومذن ناصيذة الاذحة واحعذتالل هذل هذو
أم تير ذل ومن ناصية التمام والنقااخ هل هو تذام

صحي

الب أم مهموز احول أم مهموز اآلخر أم معتل ناش

أم ناش

ومن ناصية الجموع والتارف واللذزوم والتعذدي هذل هذو متعذد بنفبذه أم بحذرف جذر وهذل هذو مجذرع أم

مبن للمعلوم أم للمجهول إلى تير ذل من الافات التي تالزم الفعل.
مزيد وعدع صروف الزياعة وهل هو ٍ
11

وأما الحرف فيؤخذ نوعه إخ لاخ صرف جر أو صذرف عطذ

أو تيذر ذلذ وتفاصذيل إعمذال الحذروف وهذل هذي

متالة أم منفالة لتابة إلى تير ذل من الافات.
المعاجم المحوسبة في اللغات األخرى
وباورة عامة لي

هناك طريقة عالمية موصدة لترلي المعجب اآللي اليوم  .وشد شام بعذ

البذاص ين بمقارنذة 55

معجب آلي 11ا
تتباين المعاجب في محتوياتها تباينا لبيرا .ولي

هناك نمط عام واصد تلتزم به المعاجب المحو بة .فهذي تتتلذ

بذين

لغة وأخرى بل بين الجهات العلمية والتجارية التي شامت بوض مواصفاتها وتغذيتها بالمعلومات اللغوية.
فهناك المعاجب أصاعية اللغة التي تا

مفرعات اللغة وتاريفاتها ومعانيها .وهناك المعاجب ناةية اللغذة أو متعذدعة

اللغات .وهذه المعاجب تبتند في إعداعها على المعاجب بكل واصدة من اللغات المكونذة لهذا .لذذل فذ ي معجذب يحذوي
اللغة العربية م لغة أو لغات أخرى يحتا إلى المعجب العربي المحو
لقد ت خر فهور معجب عربي محو

أصاعي اللغة ا ا ا.

اآلخ وإخ المزيد من الت خير يدف الشذرلات احجنبيذة إلذى أخ تبنذي معذاجب

شاصرة خاصة بها نتيجة صاجاتها التجارية له .ومما ال ش فيه أخ الدواف التجارية لوصدها لن تتذدم اللغذة العربيذة
لما يج أخ ت ُتدم .وشد بدأت بع

الشرلات فعال بجم الكالم العامي ليكوخ أ ا ا حجهذزة التعذرف علذى الكذالم

المنطذذوق ممذذا يقلذذل مذذن إ ذذتعمال اللغذذة الفاذذحى ويشذذي اللهجذذات العاميذذة ولتابتهذذا ممذذا يذذؤعي إلذذى ازعهذذار هذذذه
اللهجات وتطويرها لتكوخ لغات متتلفة بحيث ال يفهب المتكلب ب صداها احخرى.
ومن ناصية أخرى ف خ خدمة اللغة العربية من شبل الشرلات احجنبية ينتج عنه ل ير من احخطذاء اللغويذة الجبذيمة
التي يمكن أخ يق بها أفراع من العرب ممن يقدم التدمات لم ل هذه الشرلات والمؤ بات احجنبية وما التلط بذين
ترجمة احربعين النووية واح لحة النووية عنا ببعيد.
محاوالت الترجمة اآللية من اللغة العربية وإليها
شامت محاوالت عديدة للبدء بترجمة آليذة مذن اللغذة العربيذة وإليهذا  .وشذد أ مذر بعضذها بتكذوين أنظمذة ترجمذة آليذة
بينما أصب البع

اآلخر طي النبياخ .وفيما ي تي بع

من هذه المحاوالتح

 -1محاولة الدلتور بشاي اح تاذ البابق بجامعة هارفارع وذل منذ أواةل الببعينيات .
-2
-3

برنامج ترجماخ التونبي والبرامج احخرى التي تعمل عليها عدة جهات في مار واحرعخ .
نظام يالمترجب العربيي الذي طورته شرلة  ATAفي لندخ

وشد طورت الشرلة المذلورة برنامجذا

ماغرا أ مته يالوافي ي
-0

نظام يعربترانزي وشد طورته شرلة عربية أيضا في لندخ.

 -5نظام يالناشل العربيي الذي طورته شرلة يموس العربية في باري

و لدى الشرلة المذلورة أربعذة

برامج للترجمة بين احنجليزية والعربية وبين الفرنبية والعربية  -برنامج لكل اتجاه .
-6

نظام شرلة أبت Apptek

 -1نظذذذام يبذذذذتراخ  Systranبرنامجذذذذا للترجمذذذة مذذذذن احنجليزيذذذذة إلذذذذى اللغذذذة العربيذذذذة وهنذذذذاك موشذذذذ
 www.systranet.comوتقوم عليه واصدة مذن أشذهر وأشذوى الشذرلات فذي هذذا المجذال وتذب ت يبذها
عام 1469م
19

 -9نظام وايدنر Weidnerالذي طور أيضا برنامج للترجمة من احنجليزية إلى العربية
 -4شذذرلة ألذذب

 Alpsالتذذي ال زال لذذديها بذذرامج للترجمذذة بذذين عذذدع مذذن اللغذذات وتطبذذق مبذذدأ الترجمذذة

التحاورية
 -14في فرنبا لدى جامعة ترينوبل Grenoble
ويمتذذاز

 -11موش ذ المبذذبار وهذذو موش ذ يهذذتب أيضذذا بالترجمذذة االليذذة مذذن احنجليزيذذة إلذذى العربيذذة وبذذالعك

بالبهولة والمرونة عند ا تتدامه ويحقق مبتوى مقبوال من الترجمة في مبتوياتها الببذيطة التذي أشذرنا
لها عند الحديث عن أنماط الترجمة .
 - -12موش ح www.freetranslation.com
 -13موش ح . www.itranslatoronline.com
 -10لقذذد وففذذت شذذرلة صذذتر لبذذرامج الحا ذ محرل ذا الترجمذذة اآلليذذة التذذا

بهذذا فذذي ععذذب موشذذ

 http://www.tarjim.com/وهذذي خدمذذة ترجمذذة فوريذذة تقذذوم بترجمذذة أي صذذفحة  .وشذذد لانذذت أوال
ترجمة مجانية بينما اآلخ يمكن إر ال الن

المطلوب ترجمته والحاول على الترجمة ب جور.

 -15برنامج شرلة جوجلح وهو برنامج مجاني أعلن عنه مؤخرا ويبتند إلى الترجمة احصااةية مذن ذخيذرة
لغويذة مذ خوذة مذذن احنترنيذت .والجذذدير بالذذلر أخ هذذا البرنذذامج يذتعلب مذذن أخطاةذه فذ ذا مذذا تذرجب جملذذة
خاطأذذة وأخبذذره المبذذتتدم أخ الترجمذذة خاطأذذة وأخ المفذذروغ أخ تكذذوخ بشذذكل آخذذر ف نذذه يتذذزخ هذذذه
المعلومات ويبتعملها في المبذتقبل بشذكل أصذ وال تذزال الذذخيرة اللغويذة التذي يبذتعملها محذدوعة لكذن
مبتقبل هذا النظام يتوش له التقدم صيث أخ شرلة جوجل من ألبر شرلات البحث على احنترنيت اليوم.
ولتبياخ القاور الذي تعاني منه المترجمات اآللية المتذوفرة فقذد أعطيذت الجملذة التاليذة إلذى مترجمذي صذتر
تري ا وجوجل فكانت النتاةج لاآلتيح
الجملة اإلنكليزية

Lawyers for the four Iraqis confirmed the first suit was registered at
the U.S. District Court in Seattle, Washington

مترجم غريب

المحاموخ لألربعة عراشيين ألدوا أخ القضية احولى ُ ِّجلَت في محكمة المقاطعة
احمريكية في ياتل واشنطن.

مترجم جوجل

محاموخ الربعة عراشيين وألدت الدعوى االولى المبجله في الواليات المتحدة امام
المحكمه المحلية في ياتل واشنطن

الترجمة

أ َّلد المحاموخ عن العراشيين احربعة أخ الدعوى احولى شد ُ ِّجلت في الواليات المتحدة

الصحيحة

لدى المحكمة المحلية في ياتل بواشنطن.

وهكذا يتبين أخ الترجمة اآللية بوضعها الحالي ال تزال شاصرة ولكن يمكن أخ تباعد المترجب الذي يعرف اللغتين
أخ يراج الترجمة لوضعها بالاذيغة المنا ذبة الاذحيحة .ويبقذى أخ ت ذار ا تفبذارات عذن عاللذة الذن
التي شد يحار فيها المترجب مذن البشذر هذل أخ الذن

احصذلية

يشذير إلذى أخ المحذامين المذوللين مذن شبذل العذراشيين شذد لذاخ

14

ت ليدهب المذلور موجهذ للعذراشيين احربعذة أم هذو ت ليذد صذحفي عذام أم تيذر ذلذ  .وربمذا يبذرز تبذاؤل عذن عشذة
ألدي صيث أنها تعني ت ييد معلومة معروفة مببقا بشكل تير يقيني  .ويتبذين أخ
ترجمة للمة  confirmedبكلمة ي ِّ
الترجمة اآللية صتى لذو وصذلت بمبذتوى الترجمذة البشذرية ف نهذا تعذاني مذن تمذوغ تحتويذه اللغذة بكذل صذال مذن
احصوال.
جوانب أخرى ذات عالقة بالترجمة اآللية
ترلز بع

احبحا على نطاق محدوع من فواةد الترجمذة اآلليذةح مذن هذذه المجذاالت ترجمذة عبذارات اح تفبذار

بين اللغات .في هذا المجال تؤعي الترجمة اآللية لعبارة اح تفبار الى لغات أخذرى ومذن ذب يبحذث عذن موضذوع
اح تفبذذار بشذذتى اللغذذات التذذي تذذتب الترجمذذة اليهذذا .ولغذذرغ تقليذذل المعذذاني المحيذذرة عنذذد الترجم ذة وزيذذاعة لفذذاءة
الترجمة يج أخ تحوي المعاجب على إشارة لموضوع الكلمة 19ا
ترجمة الكالَ المنطوق
لي

هناك ترجمة فورية آلية مو وشة لحد اآلخ لكذن مذا متذوفر ال يتعذدى شذوامي

صذوتية او ترجمذة لعبذارات بذين

لغذذات متعذذدعة  .ويمكذذن اخ تجذذد م ذذل هذذذه احنظمذذة تطبيقذذات فذذي صجذذز الفنذذاعق والحجذذز علذذى التطذذوط الجويذذة
والمشارلة في المؤتمرات وطل الطعام من المطاعب واح تفبار عن اتجاه البير والحجذز لذدى العيذاعات الطبيذة
والمبتشفيات وا تأجار البيارات وتيرها 14ا
إخ مشالل ترجمة الكالم المنطوق تفوق مشالل الن

المكتوب نظرا حخ هنذاك عذاعة الك يذر مذن الكذالم المتذداول

الذي يحوي أخطاء نحوية أو جمال ناشاة .هذه المشالل يمكن صل بعضها بالتحليل الترليبذي المحذدع .فمذ ال يمكذن
اهمال ترتي الكلمات في الجملة أو اهمال مفعول الكلمات المباعدة في الجملة .ويعنذي ذلذ وضذ شواعذد لغويذة
مطاطة للترجمة الفورية اآللية.
وهذا يحدع نطا ق الكلمات التي يبتعملها المتكلب وطريقة نطقها و رعة النطق وطذول الجملذة وصذيغ التوشذ

بذين

الجمل...
هنذذاك محاولذذة ال ذذتعمال الر ذذاةل القاذذيرة علذذى الهذذات
وب نها شابلة للتطور والتو

النقذذال للترصمذذة وتمتذذاز ب نهذذا شاذذيرة ومحذذدوعة المعجذذب

24ا

المشاكل والحلول
مما بق يتبين أخ هناك الك ير من المشالل التي تعذاني منهذا الترجمذة اآلليذة بشذكل عذام ومذا يتذ
بشكل خا

اللغذة العربيذة

ونوجزها فيما ي تي

 -1عدم وجوع معجب عربي محو
 -2شلة الناو

المترجمة بين اللغة العربية واللغات احخرى التي يمكذن احفذاعة منهذا فذي تكذوين ذخيذرة لغويذة

مفيدة للترجمة اآللية التي تبتند إلى أ

إصااةية
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 -3شلة احبحا اللغوية المتعلقة بالترجمة اآللية من اللغة العربية وإليهذا وعذدم وجذوع ععذب لذافٍ للبحذث فذي هذذا
المجال ومن ذل البحث في التحليل احصاذاةي والتعذرف علذى احصذوات ومشذكلة الكلمذات متعذدعة المعذاني
ومشكلة التحليل الارفي المشترك لفظيا ومشكلة فهب المعنى من البذياق ومشذكلة احعذراب والنحذو ومشذكلة
التشكيل.
 -0عدم وجوع تعاوخ مشترك بين الباص ين في المعالجة اآللية للغة العربية والباص ين في اللغات الشرشية احخرى
لالترلية والفار ية واحورعية والبنغالية والماليزية والبواصيلية.
إخ الحلول لهذه المشالل تتلت

بما ي تيح

 -1القيام بحملة توعية للقياعات البيا ية والعلمية والجهات الداعمة للبحث العلمي على أهمية البحث العلمذي فذي
صو بة اللغة العربية علذى نطذاق المجذام اللغويذة العربيذة وأشبذام الحا ذوب واللغذة العربيذة واللبذانيات فذي
الجامعات العربية وتوجيه احبحا نحو التطبيق العملي.
 -2تكوين شياعات بح ية في أشبام اللغة العربية ذات خلفية صا وبية جيدة وفي أشبام الحا وب ذات خلفيات جيذدة
باللغة العربية لكي يكوخ التواصل والبحث العلمي على أتب وجه.
 -3البعي لجعل اللغة العربيذة لغذة و ذيطة للترجمذة اآلليذة بذين اللغذات الشذرشية لالترليذة والفار ذية واحورعيذة
والبنغالية والماليزية والبواصيلية والكرعية والتواصل م الجهات البح ية في هذه اللغات واحفاعة من نتذاةج
أبحا ها عوخ احشالل من أهمية البحث العلمي في الترجمة اآللية من اللغات احوربية إلى اللغة العربية أيضا.
الخالصة
اللغة العربية أمانة اليوم في أعناق هذا الجيل .فالتحديات التي تواجهها احمة في النواصي ال قافية والفكرية والتقنيذة
للها ذات عالشة باللغة .لذل ف خ التقاع

عن خدمة اللغة العربية اليوم يؤ ر علذى مبذتقبل احجيذال القاعمذة وعلذى

نهضة احمة وتقدمها.
الترجمة علب تطبيقي يتدم احمة وعلى اللغويين أخذ موش

عملي للحفاف على اللغذة مذن جهذة وتقذديب التدمذة لمذن

يتكلب باللغة ب فضل وجه .حخ التيار اآلخر هو عزوف العامة عذن اللغذة وا ذتبدالها باللغذات احخذرى أو اللهجذات
المحلية .وعلى اللغويين إعمال جهدهب في البحث التطبيقي للغة بما ييبذر تعامذل اللغذة العربيذة مذ الترجمذة اآلليذة
وشد يحتا ذل إلى لوك مبال جديدة فذي أبحذا اللغذة العربيذة فذ خ التضذحية بذبع

جوانذ اللغذة أهذوخ مذن

التضحية باللغة للها.
صين أل الزعيب الايني ماوتبي تونج عن رأيه بال ورة الفرنبية بعذد مضذي  244عذام عليهذا شذال ح مذن المبكذر
الحكب عليها اآلخ .ولذل فمن المبكر الحكب على الترجمة اآللية اليوم بعد مضي صوالي  54ذنة علذى بذدء البحذث
العلمي فيها21 .ا
عند بدء البحذث فذي الترجمذة اآلليذة لذاخ الهذدف هذو الوصذول الذى ترجمذة آليذة لكذل أنذواع ومحتويذات الناذو
وبمبتوى نوعية جيدة تكافئ المترجب البشري .لكن بعد وشت شاير تبين ب خ هذا الهدف ال يمكن تحقيقه في المدى
المنظذور لكذن لذذذل تبذين أخ ل يذذرا مذن الناذو

المترجمذذة ترجمذة بدشذذة ضذعيفة مفيذدة للمتذرجمين لكذي يقومذذوا

بتحبينات عليها لما أنها تعطي فكرة عامة عن الموضوع صينمذا ال تكذوخ الدشذة العاليذة ضذرورية .وصينمذا ياذب

21

باحمكاخ ا تعمال الترجمة اآللية على احنترنيت والراعيو والتلفزيذوخ والهذات

ذتكوخ الترجمذة اآلليذة جذزءا مذن

هذه المعدات و يكوخ ا تعمالها من لل البشر22 .ا
إخ الترجمة اآللية اليوم هي بيد الحا وبيين واللبانيين واللغويين .لكن بعد عقذدين أو ال ذة مذن الذزمن وفذي ضذوء
التطور الحاصل في شدرات الحوا ي يتوش أخ تتوفر صوا ي ذات شدرات تفوق صوا ذي اليذوم بمأذات أو آالف
المرات وعندها يكوخ ب مكانها القيام بعمليات تبهل عملية الترجمة اآللية ل يرا .ولكن في ضذوء العولمذة والحاجذة
إلى التواصل بين البشر بلغاتهب المتتلفة ألي

من احجدى ا تغالل احمكانات المتوفرة اليوم؟ وهل ا ذتغلت جهذوع

المترجمين من البشر لما يج لتدمة الترجمة اآللية؟ 23ا
نظرا لعدم الوصول الى طريقة م لى للترجمة لحد اآلخ وشد ينتظر عقدين أو أل ر من الزمن للوصول الذى طريقذة
عامة عشيقة للترجمة اآللية ف خ اعتمذاع أل ذر مذن طريقذة واصذدة بذالتوازي هذو مذا يحبذذ اآلخ .وهنذاك أبحذا عديذدة
تبتند إلى اعتمذاع طراةذق متعذدعة بوشذت واصذد لترجمذة الذن

نفبذه ومذن ذب يذتب احختيذار بينهذا بعذد ذلذ  .وتعتمذد

طريقة الترجمة اآللية على نوعية الترجمة المطلوبة مذن ناصيذة الدشذة والرصذانة اللغويذة وعلذى الكلفذة المرصذوعة
وعلى الزمن المبتغرق وفيما إذا لاخ النظام شابال للتحبين في المبتقبل أم ال20 .ا
المصادر باللغة العربية
1ا ع.محموع ا ماعيل صال

الاينيا  -أ تاذ اللغويات التطبيقيذة  -مذدير مرلذز الترجمذة بجامعذة الملذ

ذعوع

ابقاا الحا وب في خدمة الترجمة والتعري
www.emro.who.int/ahsn/meetings/sep03/day2/Dr.%20Mohammed%20Saleh.doc

2ا اح تاذ الدلتور محمد الارايرة  -شبب اللغة احنجليزية -جامعة اليرمذوك  -اللغذة العربيذة والترجمذة اآلليذة –
محاضرة في مجم اللغة العربية احرعني  -المو ب ال قافي التا عشر 2441م
3ا ع .نبيل علي  -الفجوة الرشمية – عالب المعرفة  319أتبط 2445
0ا أ.ع .محمد زلي خضر ي الطريقذة احجماليذة فذي ترجمذة معذاني القذرآخ الكذريبي  -المذؤتمر الذدولي ال ذاني فذي
اللغة والترجمة  -مرلز أطل

العالمي للدرا ات واحبحا  -عماخ – احرعخ 2442/12/15-10 -

5ا أ.ع .محمذذذد زلذذذي خضذذذر يمذذذداع البيذذذاخي  -نذذذدوة صذذذول مشذذذروع شاعذذذدة بيانذذذات صا ذذذوبية للقذذذرآخ الكذذذريب
مجم اللغة العربية احرعني  24ذي الحجة 1021هـ  4لانوخ ال اني 2441م
6ا الترجمة اآللية  ...تحديات وآمال ! مجلة الحرس الوطني
haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=62556 - 33k
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