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  اخلالصة

يهدف هذا البحث إىل إعطاء فكرة عن تطور الترمجة اآللية بني اللغات العاملية وآخر ما وصل إليه التقدم يف هـذا  

واملشـاكل   للترمجة اآللية من اللغة العربية وإليهاالوضع بالنسبة يناقش البحث . وخاصة يف الترمجة األحصائية اال

 ركيزةًتكون املعاجم واملصطلحات  .ومن مث تبيان اخلطوات اليت ينبغي اتباعها للتقدم يف هذا اال اليت تعاين منها 

ت الترمجة مهما من مرتكزا أجزًءوالعمليات اإلحصائية عليها يف الترمجة كما تكون الذخرية اللغوية حديثًا  ةًرئيسي

تطـوير  هامة يف طريـق   اتعترب خطووذخرية لغوية متعددة اللغات تلذلك فإن إعداد معجم عريب حموسب  .اآللية

خمتلف جوانب الترمجة اآللية كالترمجة الفورية والترمجة إىل أيضأ البحث يتطرق . من اللغة العربية وإليها الترمجة اآللية

إىل وضع الترمجـة علـى شـبكة    ترمجة البشرية والترمجة مبساعدة احلاسوب ومتعددة اللغات والربامج املساعدة لل

  . اإلنترنيت

اليوم ويشري إىل احللول الـيت  من اللغة العربية وإليها املشاكل اليت تعاين منها الترمجة اآللية ايضاح خيلص البحث إىل 

  .تؤدي يف املستقبل إىل اإلفادة من الترمجة اآللية بنطاق واسع

  

  مقدمة

فهم النص األصـلي   ويتطلب ذلك .  لترمجة هي نقل معاين نص من لغة إىل لغة أخرى مع مراعاة الدقة واألسلوبا

  . فاملترجم جيب أن يتقن اللغتني ااملترجم منها واملترجم إليها .والتعبري عن احملتوى واألسلوب بلغة أخرى
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رفية واإللتزام مبعاين مفردات النص األصلي ونقلها إىل أوالمها تعتمد الترمجة احل. هناك طريقتان معروفتان يف الترمجة

  . بأسلوب املترجم نفسه اللغة الثانية والطريقة الثانية تعتمد على فهم املعىن العام مث التعبري عنه باللغة الثانية

يقرأ الرمـوز  أي   يف الترمجة الشفوية ، واألصوات املنطوقة املترجم يتعرف على الرموز املكتوبة يف الترمجة الكتابية 

يتعرف على أصوات اللغة اليت يستمع اليها إن كانت ترمجة أو  االكتابية للغة اليت يترجم منها إذا كان النص مكتوب

وهنا نذكر أن قراءة اللغة العربية املكتوبة حبروف غري مشكولة يستوجب معرفة من القارئ لكي يقوم هو  . شفوية

وهو بذلك يستعمل خرباته اليت تعلمها وتدرب عليها يف . ه عالمات التشكيلانبالتشكيل الصحيح دون أن تبصر عي

ماضي حياته من قواعد اللغة لكي يستعملها بشكل سريع فينصب املفعول ويرفع الفاعل ورمبا يفعل ذلك بالسليقة 

متييز اجلملة اليت يترمجها أما املترجم للكالم املنطوق فهو يستطيع . وهو ال يعرف من قواعد إعراب اللغة العربية شيئًأ

  . إن كانت إستفهامية أم خربية أم تعجبية دون وجود عالمات استفهام أو تعجب

ىل الوحدات املعجمية وهي الكلمات والتعبريات االصطالحية ويفهم معانيها يف سياقاا إاملترجم رجع ي بعد ذلك 

ياقات املختلفة، ألن الكلمة الواحدة تعين أشياء كـثرية  سالعلى وهنا جيب التأكيد اللغوية واالجتماعية املختلفة ،  

، إضافة إىل ) أي تعدد املعاين ( هناك إذن مشكلة معاين الكلمات يف السياقات املختلفة . طبقا للسياق الذي ترد فيه

) عني املاء الكلمات اليت تتشابه يف كتابتها أو نطقها وختتلف يف معانيها، مثل عني اإلنسان  و(املشتركات اللفظية 

وهذه كما سنرى متثل مشكلة كبرية بالنسبة للترمجة عامة والترمجـة اآلليـة   .وهناك التعبريات االصطالحية ) 1(

   .خاصة

وما يتفرع عنه من ظالل يف املعىن، وخاصة اازية منـها وغريهـا،   ه الوقوف على كنهوهنا ينبغي حتليل املفهوم و

فهوم األساس وفروعه وبني املفاهيم اليت ميكن أن تتصل به بشكل أو بآخر، أي وذلك حىت تتحدد العالقة بني هذا امل

  . العالقة بينه وبني جمموعات املفاهيم األخرى، وذلك للوصول يف النهاية إىل اجلملة أو شبه اجلملة

بط املفهوم بعدة أما إذا ارت." املريخ"فاملفهوم الذي يرتبط جبسم واحد بعينه، أو يدل عليه، هو مفهوم إفرادي، مثل 

، مثـل  )مبعناها الضيق هنا(أجسام بينها نوع من التجانس الذي يضعها يف جمموعة واحدة، فإن املفهوم يكون عاماً 

ولتحديد املقصود ميكن أن يكـون  . عدد من األجسام اليت تدور حول الشمسهذا املفهوم يدل على ف." كوكب"

والتعريف قد يكون شامالً يف بعض األحيان . قة التعريف حتدد املفهوموعلى ذلك فإن د. التعريف مركِّزا أو موسعا 



 3

ويف غالب األحيان ال خيلو من النقص أو أن يكون تعريفًا بالضد أو ما يعرف بالتعريف السليب أو أن يكون فصفاضا 

ذا التعريف قـد  وه. أو ضيقًا أو يأخذ مببدأ اإلحالل والتعويض إىل غري ذلك من الصفات اليت يتصف ا التعريف

يكون واضحا يف ذهن املترجم وقد يكون مشوشا فيتصرف يف ترمجته هلذا املفهوم وقد يعرب عنه مبفهوم يفهمه هـو  

  ويكون قريبا أو بعيدا من املفهوم األصلي

أي حتديـد  : التعرف على الوحدات النحوية وعلى وظائفهـا  ومن العمليات اليت تساعد يف التعرف على املفهوم 

ومن أمثلـة  . ومعرفة دور كل منها يف اجلملة ، مثل املسند واملسند إليه والتكملة ) األلفاظ  والتعبريات (وحدات ال

وكل من هذه التعـبريات لـه   . التعبريات املضاف واملضاف إليه ، واجلار وارور والصفة واملوصوف وغري ذلك 

ومن . به وبعضها يقوم مقام الصفة أو الظرفية إىل غري ذلك فبعضها يقوم مقام الفاعل أو املفعول , وظيفته النحوية 

والبد للمترجم أن يفهم معىن كل واحد من هذه العناصر ووظيفته اللغوية والنحوية يف . الوحدات النحوية  اجلمل 

 لإلخبار كما أن الصيغة اخلربية قد تأيت. فصيغة األمر قد تعرب عن إلزام السامع أو رجاءه أواستعطافه مثال . النص 

" رحم اهللا فالناً("، بل وللدعاء كذلك " ) أرى أن لديك قلما زائدا"كما يف عبارة (كما تستعمل للطلب غري املباشر

  )2(). مثال

د أن بعض فإنك جتالكيمياء علم نص يف المثال إذا . معرفة حقل النص وجمال ختصصه ومن األمور املهمة يف الترمجة 

أو أن كلمـة   .هذا النص مما لو وردت يف نص  يف الفيزياء أو وردت يف االلكترونياتالكلمات ختتلف معانيها يف 

  .وهكذا. وردت يف حقل جتارة املواد الغذائية أو يف حقل من حقول العلوم الزراعية

بالت ويتطلب هذا معرفة بإنتاج املقا. اجلانب الثاين وهوالتعبريعن حمتوى النص باللغة اهلدف أي اللغة املترجم إليها

فعلى املترجم أن يعرف أن هذه التعبرية اإلسنادية مثال تتـرجم  .  الصوتية أو الكتابية والنحوية واملعجمية والبالغية 

قواعد النطق إن كانت الترمجة : قواعد النطق أو االمالء وأصول الكتابة وهو بذلك جيب أن يكون ملما بإىل كذا 

وهو بذلك  .إن كانت الترمجة حتريرية وأصول الكتابة يف هذه اللغة، االمالء شفوية يف اللغة املترجم إليها ، أو قوعد

  . يقوم باختيار العبارات املناسبة يف اللغة اليت يترجم إليها اليت توافق املفهوم الذي توصل إليه يف اخلطوات السابقة

تقابل املعجمـي أو االصـطالحي ،    ما يسمى بالتعادل أو الوهنا تربز براعة املترجم يف اللغتني حيث جيب أن يتقن 

. ليس هلا مقابل حريف بأية لغة ، ولو ترمجت ترمجة حرفية ألصبحت مضحكة "  رجع خبفي حنني"فالتعبرية العربية 
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فهو جيب أن يفهم مثل هذه العبارات وجيب أن يعرف العبارات الدارجة اليت تقابلها يف اللغة الثانية أو على األقـل  

ا ميكوالقواعد النحوية والصرفية يف اللغـة  ن كلمات تلك اللغة مبا يعرب عن املفهوم بدقة كافية مستعمالً ن هو تعبري

  .نفسهااللغوية  قواعد الصحةلفالترمجة كالكتابة أو التأليف ختضع . اليت يترجم إليها

و العبارة قد تكون صحيحة فنجد أن اجلملة أ) لكل مقام مقال(القواعد األسلوبية وهي القاعدة البالغية املعروفة أما 

حنويفاملترجم جيب أن يكون ذا معرفة بالقواعد األسـلوبية للغـتني   . ا ولكنها غري مناسبة من حيث املقاما ومعجمي

  )2( .املترجم منها واملترجم إليها

ترمجة ألا فاجلمل الطويلة هي من أهم مشاكل ال. مشكلة التعامل مع اجلمل الطويلةوماذا بعد ذلك ؟ ال يزال هناك 

فقد حتوي اجلملة الطويلة على عدة مفـاهيم  . حتتاج إىل معاجلات ذهنية معقدة وقد تشوش ذهن املتلقي بشكل عام

وقد يكـون  . وقد يتخلل املفهوم الواحد مفاهيم ثانوية. وقد يتجزأ املفهوم الواحد ليتكامل بني بدء اجلملة وايتها

وهكذا فإن اجلملة الطويلة قد تستعصـي علـى الفهـم    . هيم األقل أمهية منهاملفهوم املهم خمفيا بني عدد من املفا

  .والتحليل وكذلك تستعصي على التركيب يف اللغة املترجم إليها

بـل إن   3،2،1 :معلوماتنا عن الترمجة حمدودة إىل اآلن ، والنستطيع أن نقول أن املترجم يتبع هذه اخلطوات إن 

ا حينما ماذا نفعل متام. يف الترمجة ، واألصعب من ذلك حتديد كيفية فهم النص كل مترجم له أسلوبه الذي يتبعه 

إن الطريقة اليت يتعامل ا دماغ اإلنسان مع النصوص ال زالت غري معروفة على حناول فهم نص ما من النصوص ؟ 

ب ناجحة للتعامل مـع  كما أنه مل تتوفر حىت يومنا هذا أسالي .وجه الدقة وختضع لنظريات غري مؤكدة حلد اآلن 

يف اسـوب  اليت ميكن أن ننقلها بشكل من األشكال إىل احلتوفري عناصر احلس واخلربة  الذاتية واملعلومات وغريها 

  .يف الترمجة مشكلة  كربى" فهم النص"لذلك ميثل .  الترمجة اآللية اليت سنتناوهلا يف ما بعد

  

  ملاذا الترمجة اآللية؟

ود كمية هائلة مما جيب ترمجته مما ال يكفي املترمجني من البشر القيام جبزء يسري منـه  السبب األول واألهم هو وج

 .خاصة بعد تفجر ثورة املعلومات وتنوع اللغات اليت تنتج املعارف اليوم مما ينبغي معرفته ممن ال يتكلمون تلك اللغة

يت اللغة العربية ضمن اللغات العشرة األوىل وتأ. لغة يف كافة أحناء العامل 4000يزيد عدد اللغات احلية اليوم على 
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ورغم التأريخ احلافل للغة العربية إال أا اليوم ليست املصدر األهم . منها إذا ما أخذنا بعني اإلعتبار عدد الناطقني ا

لغـة بالنسـبة   أمهية با اتاللغة العربية ذلذلك فإن عملية الترمجة من اللغات اإلخرى إىل . يف العلوم والتقنية احلديثة

أخرى جبانب ) أو لغات(فإذا ما أرادوا اإلطالع على آخر ما توصل إليه العلم فإما ان يتعلموا لغة . للناطقني بالعربية

وما نشهده اليوم من إقبال علـى تعلـم اللغـة    . العربية ، أو أن يترجم هلم ما يصدر من علوم يف اللغات األخرى

   .ىل اللغة العربيةإنتيجة للتخلف يف الترمجة إالّ هو ما ت واملدارس يف العامل العريب اإلنكليزية والتدريس ا يف اجلامعا

ضعف حركة الترمجة يف الوطن العريب ، بل ضمورها الشديد  2002أبرز تقرير التنمية اإلنسانية العربية األول لعام 

وقد كشفت اإلحصـاءات يف هـذا   . ربية، مما يكاد يقضي على دورها املأمول يف نقل املعرفة وتوطينها باللغة الع

الصدد أن ما يترمجه العامل العريب من كتب قد ال يزيد على مخس ما يترمجه بلد أوريب صغري مثل اليونان الذي يقل 

وتتعاظم أمهية الترمجة العلمية يوما بعد يوم نتيجة اإلنفجار املعريف وتزداد  .من سكان الوطن العريب% 5سكانه عن 

وتعثر الترمجة يعـد سـببا    .متلقيا للمعرفة  أكثر منه منتجا هلا –أساسا  –بالنسبة لعاملنا العريب لكونه  هذه األمهية

  )3(.  رئيسيا وراء تعثر تعريب التعليم اجلامعي

 جتربة يف ترمجة أحد الكتب العلمية اليت تدرس يف أقسام اهلندسة الكهربائية يف كافة أحناء العـامل  ملقدم هذا البحث

فبعد قضاء أكثر من عام يف ترمجة الطبعة الثانية من الكتاب ظهرت الطبعة الثالثة . مثذ السببعينيات يف القرن املاضي

منذ ذلك احلني وحلد . فأعيدت الترمجة من البداية وأدى ذلك إىل تأخر ظهور الترمجة العربية أكثر من عامني آخرين

ة وهو حيتل مركز الصدارة يف الكتب املقررة يف اجلامعات العامليـة  اليوم وصلت طبعات الكتاب اىل الطبعة السابع

لتلك املادة يف أقسام اهلندسة الكهربائية منذ ما يقرب من أربعة عقود، لكن مل تصدر ترمجة عربية ألي طبعة الحقة 

ترمجات طبعاتـه وان  ولو قدر هلذا الكتاب وحده أن تستمر . يف العراق  إالّ العربية  الترمجةحلد اآلن ومل تستعمل 

منه مئات اآلالف من النسخ  على مستوى العامل العريب  ألستعملتتدرس مادته باللغة العربية يف اجلامعات العربية ، 

وهذا يدل على ضرورة العمل املؤسسي املسـتمر  . ولكان أساسأ مهما لتعريب التعليم يف أقسام اهلندسة الكهربائية

واحلاجة إىل تكامل اجلهود بني اجلامعات العربية يف جمال رمجة اآللية بشكل خاص ، بشكل عام وضرورة التللترمجة 

  .الترمجة
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هو أن عملية الترمجة للمترمجني من البشر عملية مملة وبطيئة واملترجم حيـاول  يف أمهية الترمجة اآللية والسبب الثاين 

كل . ر عمله ويتقاعدالبشر ينام ويلهو وميرض ويغي التغلب على ملله بتغيري اسلوبه تارة وبالراحة تارة وهو كطبيعة

وإذا علمنا أن املترجم غالبا ما يتقن لغة واحدة مع . ذلك حيدد عمل املترمجني وجيعلهم بضاعة نادرة يف عصر العوملة

 .مع العربيـة إليها فيعين ذلك ندرة شديدة فيمن يتقن لغة كاللغة الكورية أو اليابانية منها أو اللغة األم اليت يترجم 

ساعة يف اليوم وال يأخذ إجـازة يف ايـة    24فية للترمجة اآللية فاحلاسوب ميكن أن يعمل ضاوهذا يعطي أمهية ا

وهنـاك أسـباب   . األسبوع وميكن استبداله مبا هو أفضل منه وحتسني إدائه وسرعته مع التقدم التقين اجلاري اليوم

عن املنتجات  ال بأس اة القطاع التجاري إىل ترمجة تعطي فكرة أخرى تقف غلى جانب الترمجة اآللية منها حاج

الصناعية والتجارية دون أن تكون على درجة عالية من الرصانة مع ازدياد حجم مثل هذه املعلومـات املطلـوب   

  .ترمجتها وتوسعها لتشمل لغات جديدة يف عصر العوملة

،  ما هو معروف أن احلاسوب يعطيـك ماتعطيـه أوالً  فك. أن احلاسوب لديه قدرة جزئية يف هذا اجلانب الشك 

ومن مث كلما كان التحليل اللغوي وكانت القواعد . مه على فعله حيث إنه إمنا يعطيك ما تسجله يف ذاكرته أو تعلِّ

  )1(.اللغوية املقدمة للحاسوب واملخزونة يف ذاكرته دقيقة أدى ذلك إىل ترمجات أقرب إىل الصواب

  

    خدمة الترمجةقابلية احلاسوب يف

وكذلك معرفة القواعد النحوية . التعادل أوالتقابل املعجمي واالصطالحي يعتمد على ما خنزن يف ذاكرة احلاسوب

تعتمد على اهود البشري ، كما تعتمد معرفة القواعد األسلوبية على اجلانب البشري ،  أي علـى املعلومـات   

ربنامج احلاسويب ، فاحلاسوب لديه القدرة اجليدة على التعامل مع هذه والربامج واإلمكانات اليت يوفرها مصممو ال

  .األمور بسهولة كبرية 

وسنعرض يف ما يأيت ،  بعض العمليات اليت يقوم ا املترجم من البشرالقيام بوهنا ينبغي أن نناقش إمكانية اآللة على 

  :لبعض منها

الكثري من األحباث اليت أدت إىل تطوير يف برامج التعرف  هناك: معرفة املوضوع العام للمادة املطلوب ترمجتها -1

فمثال ميكن لآللة استعمال دالئـل  . أو أخذ فكرة عنها أو اختصارها على املوضوع العام للمادة املراد ترمجتها
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املادة سياسية أو اقتصادية أو علمية وإن كانت علمية هل هي يف موضوع رياضي  تتؤدي إىل معرفة إن كان

إن حتديد موضوع املادة يساعد يف حتديد املصطلحات املستعملة يف ذلك العلـم  . ي أو كيميائي مثالًأو زراع

وبالطبع فإن دقة تعريف موضوع املقال أو البحـث أو الفقـرة    .ومن مث الوصول اىل ترمجة أكثر دقة وحتديدا

كما يعتمد على كيفيـة   حتويها ، اليتاملراد ترمجتها يعتمد على املصطلحات أو ما يسمى بالكلمات املفتاحية 

وعلى ذلـك فـإن   . التعامل معها أو ما يسمى مبصطلح احلاسوب اخلوارزميات املستعملة يف حتديد املوضوع

برناجما قد يكون أكفأ من برنامج آخر وفق األسس اليت اعتمدها واضعو ذلك الربنامج باملقارنة مع الربنـامج  

 .اآلخر

إن املعاجم قد . ابلة كلمة مقابل كلمة ضمن املوضوع العام للمادة املطلوب ترمجتهااستعمال املعاجم اللغوية مبق -2

فاملعاجم بلغة واحدة حتدد معىن الكلمة يف نطاق معناها بتلك اللغة . تكون معاجم بلغة واحدة أو بأكثر من لغة

غتني أو أكثر فهي تعطي ما أما املعاجم بل. وحقول استعماالا للوصول اىل املفهوم املستعملة فيه تلك الكلمة

ويالحظ هنا كثريا من التعقيد حيث هناك الكلمة . لغة الثانية أو اللغات األخرىليقابل الكلمة من كلمات يف ا

املفهوم املتكون من أكثر من كلمة يقابلـه كلمـة   قد يكون ن أو أكثر واقابلها كلمتميقابلها كلمة والكلمة 

كل ذلك حيدد قابليات . لمة اليت يصعب اجياد مقابل هلا يف اللغة األخرىالكهناك و. واحدة يف اللغة األخرى

 .املعاجم املستعملة يف خدمة الترمجة

للغة العربية ميكن تفكيك الكلمة اىل مكوناا من سوابق ولواحق كأحرف  تفكيك الكلمة اىل مكوناا فمثالً -3

ا وتطبيق قواعد الصرف علـى الكلمـات   الضمائر املتصلة وغريهعالمات اإلعراب والعطف وحروف اجلر و

ولكن غياب التشكيل جيعل املهمة أصعب . ومعرفة وزا الصريف وفيما إذا كان مصدرا أو إسم آلة أو غريها

ففي بعض األحيان يصعب التمييز بـني أن  . ووجود أكثر من احتمال للتفكيك أو التشكيل جيعل املهمة أعقد

ايكون احلرف يف الكلمة حرفًا زائدفمـثالً كلمـة   . ا كحرف جر أو حرف عطف أو أن يكون حرفًا أصلي

 .؟من األهلللمخاطب من اهلالك أم هي فعل ماضٍ هل هي  "أهلك"

. حتديد املفهوم العام ملعىن اجلملة املراد ترمجتها وحماولة إعادة صياغته لكي يكون مناسبا للغة املراد الترمجة إليها -4

لى جمموعات تتشعب منها جمموعـات ثانويـة   عاملفاهيم العامة يف احلياة  فقد أجريت أحباث كثرية لتحديد
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فمثال التفاحة هي مثرة والثمرة . وأخرى تتشعب عنها وفق تسلسل منطقي لتصنيف األشياء امللموسة أو املعنوية

 وقد اسـتعملت . وهكذا تصنف األشياء تصنيفًا وصفيا دقيقًا. هي جزء من شجرة والشجرة نوع من النبات

مثل هذه املفاهيم يف الترمجة بني اللغات حبيث يكون هناك لغة وسيطة تترجم اليها املفاهيم من أية لغة مث تترجم 

وقد توسعت هذه األفكار وخاصة يف جامعة األمم . تلك املفاهيم من اللغة الوسيطة اىل اللغة املراد الترمجة اليها

 يزال حمدودا لصعوبة متثيل املفاهيم بشكل دقيـق خاصـة يف   إال أن جناح هذه الطريقة ال. املتحدة يف اليابان

 .األمور املعنوية واألدبية

وهذه العملية تستعمل قوانني النحو والصرف . تركيب اجلملة باللغة املراد الترمجة إليها وفق قواعد تلك اللغة  -5

وختضـع هـذه    .خطوات سـابقة واملعاجم لتركيب اجلملة املراد تكوينها وفق املفهوم أو املعىن املستنتج من 

 .اخلطوات الجتهادات اللغويني وواضعي الربامج اخلاصة بذلك

  

  احلاسوب واستخداماته املختلفة يف الترمجة

وسوف . باملستوى الذي وصلته عملية الترمجة اآللية ال يعوض عن املترمجني من البشرباستعماالته اليوم واحلاسوب 

لكن احلاسوب اليـوم  . اآللية إىل املستوى الذي يضاهي املترمجني اجليدين متضي بضعة عقود قبل أن تصل الترمجة

  : ومن هذه املعونة ما يأيت. بإمكانه أن يقدم عونا ال بأس به للمترجم 

فالترمجة اآللية البدائية اليت تعتمد على ترمجة  .الترمجة اآللية مع حترير الحق ، أي مراجعة بشرية بعد الترمجة اآللية -أ

 الكلمات وصياعة الترمجة بلغة ركيكة ميكن أن تكون بداية للمترجم لكي يقوم بإعادة صياغة اجلمل وتنقيح معاين

وجتدر اإلشارة أنه إذا كانت الترمجة اآللية سيئة جدا فرمبا يكون من . املعاين ووضع الترمجة بشكل مقبول ومفهوم

  .ل تنقيح نص سيئ جدابدمن جديد األسهل على املترجم أن يقوم بالترمجة بنفسه 

والكلمات . ملعقدةبسط اجلمل ايمثال . الترمجة مع التحرير السابق ،  مبعىن أن اإلنسان حيرر النص املراد ترمجته  -ب

احلاسـوب ،  " يفهمه"دد معناها املطلوب وهكذا  ،  أي أننا نعدل النص حبيث يستطيع أن حيكثرية  اليت هلا معان

ويشبه ذلـك التحـاور مـع     . Machine Acceptable Languageلآللة  وتسمى هذه اللغة املقبولة

  .احلاسوب بلغات الربجمة اليت تتضمن كلمات حمدودة بصيغ حمددة ال جيوز التعدي هلا
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وهي مثال للتعاون بني احلاسوب وبني املترجم  interactiveهناك نوع ثالث يسمى بالترمجة التحاورية  -جـ

إمكانية حوارية بأن يعطي الترمجة مجلة مجلة ويتوقع من املتـرجم أن   انامج الترمجة ذوذلك بأن يكون برالبشري ، 

   .يوافق أو يعدل على بعض أجزائها لكي يصل إىل الترمجة املقبولة

وهذا عكـس الترمجـة   . الترمجة البشرية مبعاونة اآللة  ، أي أن االنسان يترجم واآللة تعاونه يف هذه العملية  -د

هنا جند أن االنسان يترجم واآللة تبحث له يف املعجم عن الكلمات وتعطيه معاين الكلمات كما تعطيه . التحاورية 

  .املرادفات من ذاكرا 

ملصطلحات متسلسـلة أو   وصبشكل نص بنوك املصطلحات اآلليةمثل  اخلدمات احلاسوبية األخرى للترمجة -هـ 

احلصـول علـى مجيـع    أو ب فاته أو مقابله بلغة أخـرى إدخال مصطلح ملعرفة مرادأو ب البحث عن مصطلح فيها

  )1(, إىل غري ذلك من اخلدمات املصطلحات يف حقل معني

  

  تأريخ الترمجة اآللية

سـارت حبـوث    1949ومنذ عام . 1947يف الترمجة بوضوح هو وارن  ويفر عام  اسوباول من استخدم احل

ويف جورج تاون . اليفورنيا ولوس اجنلوس وتكساس وغريهاا يف جامعات كالترمجة االلية يف الواليات املتحدة قدم

اجريـت يف االحتـاد    1955ويف عـام  . 1954اجريت بنجاح اول ترمجة من اللغة الروسية اىل االنكليزية عام 

 2300على اساس قاموس حيوي ( السوفيييت اول جتربة يف الترمجة االلية من االنكليزية اىل الروسية يف الرياضيات 

تعمال ما يسمى اجليل األول من برامج الترمجة اآللية حىت عـام  سوقد استمرت األحباث يف هذه الفترة با ) .كلمة

الصعوبات اهلائلة اليت تعترض الترمجة اآللية مما أدى إىل تبـاطؤ يف  حجم وقد تبني خالل تلك الفترة  )6(.1966

  .1975أحباث الترمجة اآللية ورمبا إمهال املوضوع حىت عام 

عودة إىل األحباث يف هذا احلقل مـدة   1985و  1975بني عامي اإلهتمام بالترمجة اآللية يف أوربا وكندا شهد 

عقد من الزمان تطورت فيه آلية استعمال األنظمة اخلبرية وتقعيد معاجلة اللغات الطبيعية واستحداث ما ميكن اعتباره 

ظهور بعض برامج الترمجة األلية التجارية يف األسواق اليت  نتيجة ذلك توكان. اجليل الثاين من برامج الترمجة اآللية
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لقد تطور يف هذه الفترة البحث العلمي يف معاجلة اللغات الطبيعية وخاصة اللغـات   .تستعمل احلواسيب املايكروية

  .وهذا التطور مشل البحوث املعجمية والنحو والصرف والداللة. األوربية واليابانية

تستند إىل استعمال أمناط رياضية  وحاسوبية اليت الذكاء اإلصطناعي احلديثة  كذلك أساليبيف هذه الفترة تطورت 

عمل اإلنسان أو الكائنات احلية فأساليب الشبكات العصبية والنظم اخلبرية واملنطق املشوش واخلوارزميـات  حتاكي 

ياء خلقها اهللا وعلمها كيف تعيش يف تقلد ماجيري يف دماغ اإلنسان أو تقلد أححتوي أساليب رياضية اجلينية كلها 

وهذه األساليب ال زالـت يف  . خاليا النمل وأمناط طريان الوزكما هو احلال يف حماكاة  جمتمعات وكيف تتصرف

  .تطور مستمر إىل يومنا هذا

 ومات اإلحصائية حينما قامـت شـركة  لبدأ عهد جديد يف أسس الترمجة اآللية باإلستناد إىل املع 1989ويف عام 

مبشروع كارديد والذي استند إىل الترمجة باألمثلة والترمجة احملدودة املوضوع وتعدد اللغات املترجم منـها  . م.ب.أ

وعلى ذلك ميكن اعتبـار فتـرة   . وأعقب ذلك تزايد اإلهتمام بالترمجة اآللية حلد مل يسبق له مثيل. واملترجم إليها

لثالث من برامج الترمجة اآللية املسـتندة إىل الـذخرية اللغويـة    التسعينيات من القرن العشرين فترة ظهور اجليل ا

Corpus Based MT    واليت ال تزال يف تطور حىت اليوم مع بعض التكامل مع األساليب األخـرى للترمجـة

  .األلية

ة متطلباـا  واليوم تأيت الواليات املتحدة واليابان وروسيا والصني يف طليعة البلدان اليت توظف الترمجة اآللية خلدم 

   .التقنيةو قتصادية والعلميةعية واإلاالجتما

  

  واقع الترمجة اآللية

نوعيتها ليسـت   رغم أنيف السوق ) خاصة للغات األوربية( برنامج ترمجة آلية  1000هناك اآلن ما يفرب من 

لية وهـي كـذلك   وقد زادت األنترنيت من احلاجة إىل الترمجة اآل .جيدة بشكل عام لكن الطلب عليها عال جدا

املستقبل تكامالً بني عمل املترمجني من البشر والترمجة  سيشهد و .وسيلة سهلة لتسليم املادة املترمجة اىل من حيتاجها

  )7( .اآللية حيث حتتاج الترمجة اآللية اىل مترمجني أكفاء لتطويرها ومتابعة عملها وإدخاهلا يف جماالت مل تدخلها بعد
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التـوتر  سينقلب  و. مجة األلية قليلة الدقة سيدفع اىل احلاجة اىل حتسني النوعية بشكل مطردإن استعمال أنظمة التر

السابق بني املترمجني من البشر ومؤيدي الترمجة اآللية اىل تعاون بعد إدراك اجلميع أن الترمجة اآللية لن تستطيع إلغاء 

  دور املترمجني من البشر

ويتوقـع أن   .اتدوالرتبلغ عشرات املاليني من الوبكلفة  نسخالاليابان ماليني  مبيعات برامج الترمجة اآللية يفتبلغ 

  )8(.يتضاعف ذلك مئات املرات خالل العقدين القادمني مع التطور والتحسني املتوقع يف الترمجة اآللية مستقبالً

  

 حماكاة اآللة لعملية الترمجة البشرية - أساليب الترمجة اآللية

إىل  ترمجة اآللية حبسب مستوياا اليت تعكس مدى تعقيدها ومـدى كفاءـا يف الترمجـة   ميكن تصنيف برامج ال

  )9(: األصناف التالية بشكل تقرييب

  املستوى األدىن

وهنا ينبغـي األخـذ بعـني    . وهذه حتتاج إىل معجم ثنائي اللغة ضخم. استبدال كلمة حمل كلمة مكافئة هلاوهو ب

  .هلا وبعضها حتتاج أكثر من كلمة وبعضها هلا أكثر من مقابل وهكذا اإلعتبار أن بعض الكلمات ال مقابل

  من املستوى األدىن األعلىالتايل املستوى 

وعلى ذلـك  . القيام بعلميات معاجلة صرفية للوصول اىل عبارات قياسية لغرض تقليص حجم املعجم املطلوبوهو 

ويقـع   .الكلمة بعدة مواصفات صرفية وحنويةفهناك حاجة اىل التعامل مع الكلمات مبستوى خمفي حبيث توصف 

وتكـون  . حيث يكون هناك ذخرية لغوية متوازية مجلـة مجلـة  املباشرة طريقة الترمجة باألمثلة حتت هذا املستوى 

العبارات املتوازية يف الذخرية مكونة من كلمتني فأكثر لكن املشكلة يف هذه العبارات هي يف مطابقة اجلمل املـراد  

  .ا هو موجود يف الذخريةترمجتها مع م

  األول املستوى املتوسط

لكي يتم احلصول على اجلملة املصدر بشكل صحيح جيب تكوين شجرة إعراب للجملة األصلية مث بعـد ذلـك   

  . وعلى ذلك فهناك حاجة إىل حملل حنوي باإلضافة إىل املعجم ثنائي اللغة. إسقاط ذلك على اللغة املراد الترمجة إليها

  الثاينتوسط املستوى امل
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ففي العربية إذا . هناك الكثري من الظواهر اللغوية اليت ال ميكن نقلها من لغة إىل لغة مبجرد التحليل النحوي والصريف

وعلى هذا فمن الضروري فهم املعىن ومتثيل املعىن ". لدي صداع" فترمجتها باألنكليزية هي " إن رأسي يؤملين" قلنا 

وعلى هذا جيب تطوير املعجم لكي حيوي ترمجة ملثل هذه . رادف له يف اللغة األخرىبشكل سليم لكي ميكن إجياد امل

حتوي حملالً ) مثل برنامج سيستران ولوغوس و يوروترا( وهلذا فإن معظم برامج الترمجة اآللية اليوم . املعاين املتقابلة

  .صرفيا وحنويا ونوعا من التمثيل الداليل ملثل هذه احلاالت

  ألعلىاملستوى ا

يف هذا املستوى جيب أخذ األساليب البالغية العميقة يف اللغة املصدر واللغة املترجم إليها وال زال البحث يف هـذا  

دراسات لغوية ومتثيل حاسويب عميق وميثل قصورأ واضحا يف برامج الترمجة املستوى يأخذ أبعادا خمتلفة وحيتاج إىل 

  .اآللية املتوفرة اليوم

  ةاللغة الوسيط

اللغة العاملية الوسيطة صـعوبات يف أن حتـل كـل    فكرة وقد القت . هناك اجتاه باستعمال لغة وسيطة بني اللغات

وقد اقترح أن تكون اللغة األنكليزية بوضعها احلايل هي اللغة الوسيطة بني اللغات العامليـة  . مشاكل الترمجة اآللية

وسيطة بني اللغات األوربية احلديثة كوريث للغة الالتينية الـيت  وقد يكون من املناسب أن تكون هي اللغة ال. مجيعا

ولكن أليست اللغة العربية جديرة بأن تكون هي اللغة الوسيطة بني اللغات اليت . انبثقت منها معظم اللغات األوربية

يت قد اشتقت كثري مـن  يتكلم ا املسلمون اليوم كالتركية والفارسية واألوردية والسواحيلية واملالوية والبنغالية ال

  .كلماا من العربية؟ هذا سؤال على العرب اليوم أن جييبوا عليه

  :ويف كل األحوال على برنامج الترمجة اآللية أن يقوم بعمليتني رئيسيتني

النقل ، أي عملية إجياد املقابالت املعجمية والنحوية واألسلوبية ألجزاء النص املترجم ، مثل إجيـاد الكلمـات   ) أ(

التعبريات املقابلة يف املعين والوظيفة للكلمات والتعبريات الواردة يف النص األصل ، وكذلك إجياد التراكيب النحوية و

  املقابلة للتراكيب الواردة يف النص األصل 

ياغية أما العملية الفرعية الثانية فهي التأليف أو التوليف ، أي صياغية اجلمل الناجتة من عملية النقل السابقة ص) ب(

صحيحة صرفيا وحنويحالة النصب أو اجلر+مجع+مسلم (و) رجال(يف صورة ) مجع+رجل (ا، مثل صوغ ا وأسلوبي (
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  )1(.، وكذلك وضع الصفة يف العربية بعد املوصوف ومراعاة قواعد املطابقة الالزمة) مسلمني(يف صورة 

  

  الترمجة اآللية املستندة إىل اإلحصاء

وإعمال أكرب ما ميكن من جهد )  corpus( يثة اىل مجع أكرب ما ميكن من ذخرية لغوية تستند هذه الطريقة احلد

وهذه الذخرية املترمجة هي باألساس مترمجة من قبل مترمجني . إحصائي عليها لكي يأ لالستخدام يف الترمجة اآللية

  .من البشر فهي تستخلص خربات البشر لإلفادة منها يف الترمجة اآللية

جتمع بني دفاا معظم فهي وراء هذه الطريقة هي أن الذخرية اللغوية إذا كانت كبرية احلجم مبا فيه الكفاية الفلسفة 

وعلى ذلك فإن أي عملية  .الكلمات الشائعة يف اللغة ومعظم التعابري اللغوية ومعظم التراكيب النحوية والصرفية فيها

  .ع اللغة الفعليإحصائية على هذه الذخرية تعطي نتائج قريبة من واق

  .الترمجة األلية عليها بشكل كبرينظرية وحيق لنا أن نتساءل عن مدى صحة هذه الفرضية نظرا ألمهيتها واعتماد 

ومن أين مجعت؟ وكيف مجعـت؟  . ؟عن أية ذخرية لغوية نتحدثأوالً جيب أن حندد  ولإلجابة على هذا التساؤل

وهل هي  رمجة ستستعمل؟ وهل هي بلغة واحدة أم متعددة اللغات؟وألي نوع من التوأي املواضيع اللغوية تشمل؟ 

  جاهزة للتقابل اللغوي؟

هو افتراض أن اللغة املتوفر ا كتابات كافيـة كالصـحف   غري العربية األخرى العاملية ما حيدث اليوم يف اللغات 

. ت الشركات التجارية متثل اللغةواالت والكتب املطبوعة واملقاالت املنشورة على األنترنيت واألعالنات ونشرا

املاليني عترب حجم الذخرية الذي يبلغ مئات وي. ومن مث استناد الترمجة اآللية ملثل هذه الذخرية ميثل هذه اللغة أو تلك

مقدارا ميثل احلدود الدنيا حلجم الذخرية اليت ميكن اإلعتماد عليها للحصول على ) امليكابايت مئات( من احلروف 

وقد سبق وأن ذكرنا الفقر الشديد الذي تعاين منه الترمجة من العربية وإليها ، وعلى ذلـك   .قولة ومقبولةترمجة مع

  .فالذخرية اللغوية املمكن توفرها باللغة العربية ال تزال حمدودة

ترمجـة  الو الترمجة اإلحصائية املباشرة والترمجـة باألمثلـة  : ق منها ائعدة طرمن الترمجة ويقع حتت هذا األسلوب 

ويف .  ففي األسلوب املباشر يكون هناك معجم عبارات متقابل بني اللغات املراد الترمجة منـها واليهـا  ، بالتجاور
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األسلوب غري املباشر يتم إجراء حتويالت لغوية متعددة لإلفادة من الذخرية كالتحويالت الصرفية والنحوية والداللية 

  .واستعمال اإلحصاء يف األنظمة اخلبرية

طبيق مجلة من التحويالت على شـجرة اإلعـراب   مث ت أعراب اجلملة حنويا بلغتها األصليةحتتاج إىل ه الطريقة هذ

املستحصلة أعاله وذلك بإعادة تسلسل السلسلة الظاهرية من جهة اللغة األصلية وذلك للوصول اىل تسلسل أفضل 

ا وهذه العملية تطبق على الذخرية املتعملة للتـدريب  لكلمات اجلملة حبيث تكون أقرب اىل اللغة املراد الترمجة إليه

  املستعملة يف الترمجة النصوصطبق على تكما 

  :كيف جترى العملية اإلحصائية على الذخرية

مث بعد ذلك . يقوم احلاسوب أوال باستخراج الكلمات غري املكررة يف الذخرية ليعمل منها قائمة بكلمات الذخرية

مـرات  ن من ذلك قائمة بالعبارات املكونة من كلمتني فيحـدد  ني متعاقبتني فيها ليكويقوم بعمل قائمة بكل كلمت

مث يقوم بعمل قائمة بثالث كلمات متعاقبة ويعمل منها قائمة حتوي عـدد مـرات ورود هـذه     ورود كل منها،

تعاقبة مكـررة  ى هناك كلمات مالعبارات املكونة من ثالث كلمات وهكذا يزيد يف أعداد الكلمات إىل أن ال يبق

  .أخرى أو يتوقف عند عدد حمدد من الكلمات

يات اإلحصائية املهمة اليت تستند إليها كثري من أحباث املعاجلة اآلليـة  لهذه العملية اإلحصائية هي واحدة من العم

ب أن تكون فالذخرية اللغوية جي. لكن الترمجة اآللية حتتاج إىل نصوص متوفرة بلغتني أو أكثر. للغات الطبيعية اليوم

  .متقابلمتوفرة بلغتني وجيب أن تكون مصفوفة بشكل 

فترمجة عبارة معينة . تستند هذه الطريقة إىل عمل جداول بالعبارات املكررة بني اللغتني واملكونة من كلمتني أو أكثر

رمجة اآللية بترمجـة  بأكثر من موقع واحد يف الذخرية بالترمجة نفسها ورمبا من قبل مترمجني خمتلفني يزود برنامج الت

أما إذا اختلفت الترمجة بني مصدر من مصادر الذخرية وآخر أو يف املصـدر نفسـه فتتبـع    . مفضلة لتلك العبارة

لذي وردت فيه ضمن موضوع النص املراد اا أو اليت يقع املوضوع األساليب اإلحصائية باختيار الترمجة األكثر تكرار

  .احملتوية على كلمتني أو أكثر يتم بربامج حاسوبية متوفرة اليومإن استخالص العبارات هذا و .ترمجته
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هذه الطريقة بأسلوا البسيط تعطي ترمجة غري دقيقة بالتأكيد ، لكن إحلاق معلومات حنوية وصرفية مـع املعجـم   

الكندي وقد استعملت هذه الطريقة على ترمجة حماضر الربملان . املستخلص من الذخرية سوف يزيد من دقة الترمجة

وذلك بسبب أن موضوع التحاور يف أروقة الربملان ذو  بني اللغتني الفرنسية واألنكليزية فوجدت ناجحة حلد كبري

هناك اسلوبان لإلفادة من الذخرية اللغوية ومها أن يعين ذلك و. منط معني وبأساليب متعارف عليها بني املتحاورين

   .األسلوب املباشر واألسلوب غري املباشر

  

  ترمجة باألمثلةال

ىل اجراء احباث على الذخرية اللغوية الستخالص األمثلة والعبارات الشائعة املتقابلة بني اللغتني إتستند هذه الطريقة 

كما أن استخالص قوالب حنوية بني اللغتني وتعويض الكلمات املقابلة بني اللغتني هو أحـد  . املراد الترمجة بينهما

هذه الطريقة عادة فعالة للترمجة بني اللغات اليت تعـود للعائلـة نفسـها    . األسلوب األساليب اليت تقع ضمن هذا

ن قوالب متقابلة بني اللغتني العائـدتني للعائلـة   يبسبب سهولة تكو السواحيليةكاألنكليزية والفرنسية أو العربية و

  نفسها لكن األمر يزداد صعوبة بني اللغات اليت تعود إىل عوائل خمتلفة

  )4( عبارات القرآنية املتشاة التركيب اللغوي مع اختالف كلمة فيهالناخذ ال
  

  آيات 3+ ........   اعلموا أن اهللا + فـ    
  آية 12  + ........ اعلموا أن اهللا + و     

  
  )تعملون ، يفعلون ، يصنعون ، يعملون ( مبا ) بصري ، خبري ، عليم ( واهللا 

  
  )حميط ، بصري ، خبري ، عليم ( ـعملون ) تـ ، يـ ( واهللا مبا 

  )خاوية ، منقعر (  كأم أعجاز خنل 
  

مثل هذه العبارات القرآنية ميكن أن تشكل قوالب للترمجة باألمثلة حبيث إذا تغريت كلمة فيها فإن القالب يكـون  
  .نفسه باستبدال ترمجة الكلمة الواحدة فقط
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  Connectionistالترمجة بالتجاور 

إىل استعمال وسائل الذكاء اإلصطناعي كالشبكات العصبية وحتليل اجلملة اىل شبكة تستعمل   تستند هذه الطريقة

كمعلومات ملا يرد من مجل الحقة حبيث يزداد الربنامج خربة كلما استعمل مرة بعد مرة فهو خيزن خرباته لكـي  

الربنامج فإنه يتعلم من أخطائه وال  فإذا ما قام املستخدم بتعديل معىن معني سبق وأن أخطأ فيه. يستعملها مستقبالً

  .كما سيأيت ذكره يف برنامج جوجل .سلوب اجلديد بدل ذلكيكرر اخلطأ بل يسلك األ

  املشاكل اليت تعاين منها الترمجة اإلحصائية

تعتمـد  يف الترمجة اإلحصائية الدقة ن هذه املشاكل أ نم. ال تزال الترمجة اإلحصائية تعاين من كثري من الصعوبات 
  . وعلى الربجميات املستعملة فيها على نوع ودقة الذخرية املستعملة

 تحديد الزمنلضرورة جيعل هناك رية املطلوبة الزمن وضخامة الذخمضي تغري اللغة واملفردات املستعملة مع كما إن 

يف نـص   املكتوبـة " السـيارة " حني ترد يف نص مكتوب قبل قرون تعين غري " السيارة"فكلمة .  التأرخيي للنص

هي ليست " أمحد اهللا على نعمائه" يف مجلة " أمحد"فكلمة األمساء يف حتديد مشكلة كما أن هناك . مستعمل اليوم

وحتتاج إىل الكثري من الضوابط . ومن الصعوبة مبكان على اآللة حتديد هل الكلمة ذات معىن أم إسم علم. إسم علم 

  .أو غريه الربجمية لكي متيز اآللة بني الكلمة كإسم علم

  حل الغموض بواسطة املعاجلة املتوازية

تتلخص طريقة الترمجة اآللية بالتوازي بأن تستعمل أكثر من طريقة واحدة لترمجة نص معني يف وقت واحد، مث بعد 

ذلك جيري تقييم هذه الترمجات واملفاضلة بينها الختيار أفضلها ورمبا جيري التزاوج بني بعضها للوصول إىل ترمجة 

  .ع حماسن أكثر من طريقة واحدة بوقت واحدجتم

بعد إجراء هذه التحليالت نصل اىل احتماالت متعددة للترمجة الوسيطة جيري تقييمها واسقاط ما هو أقل احتماال 

  .منها ومن مث الوصول اىل الترمجة األفضل حبيث يعاد تركيب اجلملة يف اللغة املراد الترمجة اليها خبطوات معاكسة
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  اآللية واللغة العربيةالترمجة 
فإذا ما تتشابه املشاكل اليت تعاين منها الترمجة من اللغة العربية وإليها مع املشاكل اليت تعاين منها اللغات األخرى ، 

وفيما  . استثنينا الشعر والنثر األديب الراقي واحملتوي على دالالت بالغية عالية فإن هذا ينطبق على اللغة العربية أيضا

يس اال هنا للكالم عن خصائص اللغة العربية بشـكل  ذات العالقة بالترمجة ، فل خصائص اللغة العربيةبعض يأيت 

فمن . تؤثر على التقدم يف حقل الترمجة اآللية بشكل خاص وهو موضوعنا هناعام ولكن هناك بعض اخلصائص اليت 

ورغم أن هناك حماوالت لكتابـة بـرامج   . لتشكيلاخلصائص املهمة للغة العربية املستعملة بكثرة اليوم هو غياب ا

.  %95إال أن أقصى دقة قد تصل إليها مثل هذه الربامج اليوم ال يتعدى نسبة  ، للتشكيل اآليل للنص غري املشكول

إن غياب التشكيل جيعل القارئ يفترض من عنـده  . بكثري بالنسبة لتشكيل أواخر الكلمات% 5ويزيد اخلطأ عن 

  )10( .أما اآللة فيجب تعليمها ذلك. وكذلك يقوم املترجم. يا مبا ميلكه من ثروة لغويةتشكيالً افتراض

  .كما أن ندرة استعمال عالمات الوقف والفواصل يف النصوص العربية يضيف تعقيدا آخر للنص العريب

يات اليت جتري على الكلمة من دمج للسوابق واللواحق وإدغام أما من ناحية الصرف والنحو وطريقة الكتابة والعمل

  . ولكل لغة خصوصياا. واقالب وغريها فهو ما ختتص به العربية

. كلمـة  35 لىيزيد عما متوسط عدد كلمات اجلملة العربية يبلغ وكثريا ما تكون اجلملة العربية طويلة ، حيث 

وميكن التغلب على هذا الطول بتقسيم اجلملـة اىل   .للجملة العربية وهذا يؤدي اىل بطئ املعاجلة احلاسوبية) 11(

  ...مثال املضاف واملضاف اليه وأشباه اجلمل من جار  وجمرور ....عبارات 

فالنصوص األنكليزية مثالً اليت تتضـمنها   .لكن هناك بعدا آخر يف اللغة العربية ينبغي اإلنتباه اليه هو البعد التأرخيي

عدى تأرخيها القرن أو القرنني من الزمان وهي مع هذا قد يالحظ فيها التغري بني كتابات القرن املاضي الذخرية ال يت

ا معظم املصـادر   تواليت كتب( وهذا الفرق قد يوازي الفرق بني اللغة العربية يف صدر اإلسالم . والقرن احلايل

  .ليومواللغة العربية ا) الدينية والتأرخيية ومل تتغري اال قليال 
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  املعاجلة اإلبتدائية للغة العربية قبل الترمجة اإلحصائية

وهذه علـى   اآلتيةعديدة منها العمليات قبل الترمجة اآللية إجراء عمليات للغة العربية تتضمن العمليات االتمهيدية 

  )12. (ر سبيل اللمثال ال احلص

  .والتاء املربوطة والتشكيل املعاجلة الكتابية للنص فيما يتعلق باهلمزات واهلاء اآلخرية -1

جتزئة الكلمة إىل سوابق ولواحق وحتديد أجزاء كل منها إن وجدت كألف الم التعريف وحـروف العطـف    -2

 .وحتديد جذر جذع الكلمة ووزا الصريف وحروف اجلر املتصلة والضمائر وعالمات اإلعراب

 –أعلى و مكتبتهم –تصلة مثل كلمة مكتبة الرجوع إىل قواعد تغيري كتابة الكلمة بعد إحلاق بعض الضمائر امل -3

 ..أعاله  

العدد املتضمن ضمن الكلمة مفردا أو مثىن أو مجع وحتديد عالمة ذلك كاأللف والنون أو كان حتديد فيما إذا  -4

 .الواو والنون وغريها

لكلمات الـيت  حل بعض املشاكل املتوقعة لوجود أكثر من احتمال يف حتديد الكلمة املراد ترمجة معناها مثل ا -5

للمجهول أو للمعلوم أو أن يكون امسا أو فعالً  ايل كأن يكون الفعل مبنيكتعطي أكثر من معىن باختالف التش

 مثل كَتب كُتب كُتب

واليت جيب القيام ـا   الترمجة اآللية حتتاجهاهذه بعض العلميات اليت جيب القيام ا أو ببعضها حبسب الربامج اليت 

خرية اللغوية أو على النص املراد ترمجته من العربية أو النص املراد توليده باللغة العربية إن كان مترمجا سواء على الذ

ولنأخذ العبارات القرآنية اآلتية كمثال على العبارات املكونة من كلمتني والواردة يف القرآن الكرمي . من لغة أخرى

  :بكل أشكاهلا

وأَقَام ،  أَقَاموا الصالَةَ،  يقيموا الصالَةَ،  ويقيموا الصالَةَ،  ليقيموا الصالَةَ ونَ الصالَةَ ،يقيم،  ويقيمونَ الصالَةَ

،  قـمِ الصـالَةَ  وأَ،  فَأَقيموا الصالَةَ وأَقَاموا الصالَةَ ، أَقَمتم الصالَةَ ، أَقمِ الصالَةَ ، أَقيموا الصالَةَ ،،  الصالَةَ
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الَةالص إِقَامالَةَ ، ووا الصيمأَقالَةَ ، والص نمأَقو  ،الَةإِقَامِ الصلِّي،  وصي مقَائ  ،  ـالَةالص ـيمقـي  ،  ميمقالْمو

الَةالَةَ،  الصالص نييمقالْمو  ،ملَه تفَأَقَم الَةالص  

ام الصالة مع بعض اإلضافات من سوابق أو لواحق أو تغيري يف قمنها حيتوي على كلمة تتعلق بإفهذه العبارات كل 

. ترمجة ذلك إىل اللغة الثانيـة  أمكن فإذا ما حددت اإلضافة من ناحية مفعوليتها . الكلمة األوىل بني الفعل واإلسم

ن ترمجة كل العبارات السابقة باإلستناد إىل ذلك أمك, ك اللغة لبت "إقام الصالة"فإذا عرفنا من ترمجة معينة ما معىن 

ويالحـظ أن بـني   . املعىن بعد احلاقه وتغيري تركيبته وفق قواعد حمددة تترجم اإلضافات املوجودة يف اللغة األصلية

عنيتني دخل حيث أن الكلمتني امل  الصالَة فَأَقَمت لَهم :العبارات السابقة العبارة األخرية املكونة من ثالث كلمات 

: ومثل هذه العبارات جيب البحث عنها أيضا لتلحق مبثل هذه اـاميع مـن العبـارات    "هلم"بينهما جار وجمرور 

  :وكمثال على ثالث كلمات بينها ضمائر أو ما يقابل تلك الضمائر فتصبح أربع كلمات 

قَكُمزا رمقُوا ماكُم ، أَنفقْنزا رمقُوا مأَنفَ،  أَنفوماهقْنزا رمقُوا م  ،مقَهزا رمأَنفَقُوا مو  ،ماهقْنزا رمقُوا منفيو  ،

اللَّه مقَهزا رمأَنفَقُوا مو  ،اللَّه قَكُمزا رمقُوا مقُونَ،  أَنفنفي ماهقْنزا رممو  

تأخذ بعني اإلعتبار ما هو جيب أن على ذلك فإن الترمجة و. ني عبارة وأخرىبويالحظ هنا تغري تسلسل الكلمات 

وكذلك العكس عند الترمجة  ".اإلنفاق من رزق اهللا"متعارف عليه باللغة املترجم إليها بعد معرفة مفهوم النص وهو 

  .إىل اللغة العربية

  )5(وصف الكلمة وفق مشروع مداد البيان

للنصوص األصلية قبل أن تكون جاهزة للترمجة اآللية ضـرورية لتمـام    يتبني أن املعاجلة اللغويةالسابقة من األمثلة 

اإلفادة من الذخرية اللغوية واليت جيب أن تكون حبجم كاف لكي تغطي اللغة أو معظم األساليب الواردة فيها على 

علـى  اخلاص بوصف كلمات القرآن الكرمي يف قواعد بيانـات تفصـيلية   وقد احتوى مشروع مداد البيان  .األقل

وكمثال على بعض املعاجلات اليت ينبغي القيام ا معاجلات للكلمات القرآنية ميكن أن خيدم اللغة العربية بشكل عام 

  :نورد ما يأيت ،  يف اللغة العربية عند حتليل األمثلة أو النص املراد ترمجته أو عند توليد نص مترجم  املعاجلات اآلتية
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  ينتواز مضاراإلدغام مثل  -1

   واصطَبِرمثل . بدالاإل.2

   نبغِ: أو باحلذف الصويت مثل ويقُولُونَ :مثل.بالنقل أو قُلْت :مثل باحلذف أو  قيلَ : مثل. عالل بالقلباإل. 3

   بادي :مثل تسهيل اهلمزة و كُلُوا: مثل: .حذف اهلمزة. 4

   عادوال  باغٍ: حذف ياء املنقوص مثل -5

   والْمقيمي :مثل لنون لإلضافةحذف ا. 6

   تمشِوال : حذف حرف العلّة للجزم. 7

  تقُولُواوال :  حذف نون األفعال اخلمسة. 8

كي يكون لاليت حتوي مثل هذه احلاالت ية كبرية من األمثلة لتدريب الذي جيب ان يتم حيتاج كماوعلى ذلك فإن 

   .كافيا للقيام بعملية الترمجة بشكل مقبول

  الذخرية اللغوية العربية

فاخلزن على احلواسيب جعل مجـع  . تعترب الذخرية اللغوية ألية لغة مرتكزا أساسيا اليوم للباحثني يف اللغات الطبيعية

وهذه الذخرية متكن الباحثني من إطالق الوصف على خصائص اللغـة  . وتصنيف وحتليل الذخرية اللغوية ميسورا

  )13(.تأرخييا وتغريها مع الزمن وعلى النحو فيها ودراستها

ومن مث بدأت حماوالت متعاقبـة جلمـع   . 1994كانت أوىل حماوالت تكوين ذخرية لغوية عربية صغرية يف عام 

 2000و  1994ومن هذه احملاوالت مجع نصوص جريدة احلياة اللندينة ما بـني  . ذخرية لغوية عربية ذات شأن

كما حدثت حماوالت عديدة . ألف كلمة غري مكررة 666كلمة منها  مليون 76واليت احتوت على ما يقرب من 

ألف  38أخرى بتكوين ذخرية لغوية من مستندات األمم املتحدة متعددة اللغات منها حماولة لعدد من الوثائق بلغ 

  . مليون كلمة 50وثيقة حتوي ما يزيد على 
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في الوقت الذي ازداد استعمال اللغة اإلنكليزيـة  ف. ةيزداد استعمال اللغة العربية على شبكة األنترنيت بسرعة هائل

%  2000ازداد استعمال اللغة العربية خالل الفترة نفسها بنسـبة  % 200بنسبة  2008و  2000بني عامي 

  .خالل الفترة نفسها% 600بينما كانت الزيادة يف استعمال اللغة الصينية بنسبة 

مـن عـدد   % 4.2مليون مسـتخدم أي بنسـبة    60اليوم حوايل يبلغ عدد مستخدمي األنترنيت باللغة العربية 

 %4.7املستخدمني يف العامل وهو يقرب من نسبة عدد السكان العرب بالنسبة مل سكان العامل والبالغ حـوايل  

 .املعدل العاملي وهو بازديـاد  ما يقرب من  ويعين ذلك أن منو استخدام األنترنيت يف العامل العريب قد وصل )14(

من حمتوى األنترنيـت حسـب   % 1ن هذا بالطبع ال يعكس مستوى احملتويات العربية حيث ال تزال أقل من ولك

  .توزيع اللغات

بعد اعتماد الرمز الدويل املوحد املعروف باليونيكود يف اية القرن املاضي ، احتلت احلروف العربية مواقع حمددة يف 

نت هـذه  اذا كإرنيت تستعمل هذه الرموز ميكن مباشرة معرفة فيما جدول الرموز مما يعين أن أي وثيقة على األنت

  . ومن مث ميكن معرفة لغتها غالبا. الوثيقة تستعمل احلروف العربية أم ال

الذخرية اللغوية ميكن أن تكون مصدرا مهما للمعجم التأرخيي وذلك بإدخال معلومات عن تأريخ كتابة الـنص  إن 

فترمجة كلمة كهذه جيب أن تأخـذ   .مثالًكلمة السيارة كما  ذكرنا أعاله يف معىن  ةالذي تتضمنه الذخرية اللغوي

ألن اخـتالط  . يف النص املطلوب ترمجتهمعىن بعني اإلعتبار تأريخ النص املستعمل يف الذخرية اللغوية وما يقاا من 

  .رمجات غري صحيحة كما هو متوقعتاألمر قد يؤدي إىل 

كن توسيع تطبيقها على امثلة اوسع بكثري منها بتحديد شروط معينة ملا ميكن ان يقـاس  باستعمال ذخرية حمدودة مي

على هذه الذخرية واضافة كلمات مركبة بدل الكلمات الواردة يف الذخرية وجداول احتمالية ملا ميكن ان يضاف 

مبكان تطوير الذخرية إىل  فمثال إذا وضعت ذخرية تشمل كلمات القرآن الكرمي فإنه ليس من الصعوبة  .يف املستقبل

  .احلديث النبوي مثالً
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  )15( خطوات تكوين ذخرية لغوية

تعترب شبكة األنترنيـت أيسـر   و. لكترونيا وليس عليه حقوق ملكية فكريةإاحلصول على نص مكتوب متوفر  -1

عمال مـا يسـمى   على األنترنيت عن طريق التنقيب باسـت املوضوعة الوصول اىل الصفحة ميكن . املصادر املتوفرة

وبعد تنقية النصوص من هذه الرموز يتم الوصول اىل النصـوص  .  HTMLبالربامج العنكبوتية مبساعدة رموز 

وضع رموز خاصة علـى هـذه   تومن مث يتم . هذه التنقية يف أغلب األحيان إىل تدخل يدوي قد حتتاج  و. اخلام

ن طريقة ترميز النصوص العربية خمتلفة بني وثيقة وحيث أ. النصوص لإلشارة اىل مصادرها ومعلومات أخرى عنها

ويعترب . التعامل معها لوأخرى حبسب مواصفات الترميز العربية املختلفة لذلك ينبغي أن توحد طريقة ترميزها ليسه

  .رغم نقائصه أفضل ترميز ألغراض توحيد النصوص) اليونيكود ( اليوم الترميز الدويل املوحد 

إن وجد نظرا ألن الغالبية العظمى ( ة لتنقية النصوص من بعض الرموز كاملدة والتشكيل بعد إجراء عمليات عديد

ويالحظ . وأنواع اهلمزة والتاء املربوطة واهلاء اآلخرية وغريها مما يكثر اللبس فيها ) من النصوص هي غري مشكولة

عض املؤشـرات حـول مصـادر    أن مثل هذا التوحيد يزيد من الغموض واحتماالت اخلطأ كما خيفي يف طياته ب

  .النصوص وأماكن تداوهلا وغري ذلك من املعلومات

والربامج اخلاصة بالذخرية هي وسائل إلعادة ترتيب هذا اخلـزان  . الذخرية ما هي إال خزان ضخم للغة املستعملة

عنكبوتية اليوم وتشري األحباث إىل أن الشبكة ال.   لكي يكون باإلمكان استخالص املالحظات عن اللغة من خالهلا

مؤهلة متاما للحصول على ذخرية لغوية مناسبة للغة العربية من خالل نصوص الصحف اليومية والصفحات التجارية 

، إال أن النصوص املترمجة بلغة أخرى توازي اللغة العربية  .والشخصية والكتب القدمية واحلديثة املتوفرة على الشبكة

ميكن اإلعتمـاد  متعددة اللغات ل قليلة ال تكفي لتكوين أساس لذخرية لغوية ال تزافيما عدا وثائق األمم املتحدة ، 

  .عليها بكفاءة

جيب مقابلة النصوص املترمجة مع بعضها . عملية التوافق بني النصوص يف الذخرية املكونة ألكثر من لغة واحدة -2

ارة فذلك أفضل بالطبع ولكن يف العادة ال وإذا أمكن وضعها مجلة مجلة أو عبارة عب. البعض بشكل دقيق فقرة فقرة

  :واجلدول اآليت يبني مثاالً لذلك .وهنا جيب حل بعض جوانب الغموض. ميكن ذلك متاما
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هـي الغالـب أي أن الغالبيـة    املقابلة هلا بشكل منفرد يالحظ يف أغلب األحيان أن الكلمات ومعانيها  -3

وكذلك عبارة مقابل عبارة حىت ولو كـان  . ابل كلمةالعظمى من كلمات الذخرية هلا مقابل واحدة أي كلمة مق

  . هناك يف بعض األحيان قلب لتسلسل الكلمات ضمن العبارة الواحدة

نصوص وهناك لبعد ذلك ميكن مجع اإلحصائيات عن تكرار الكلمات  والعبارات والتركيبات اهليكلية يف ا -4

ومن هذه اإلحصائيات ميكن استخالص معـاين  . برامج متخصصة الستخالص املعلومات االحصائية عن الذخرية

  .وحل بعض مشاكل الغموض الذي حيدثتكرار هلا  علىحبسب أالكلمات والعبارات 

يالحظ يف النصوص وجود نقاط ارتكاز ملقابلة التراجم مع بعضها البعض مثل وجود األرقام يف الـنص   -5

ميكن باإلضافة إىل النقاط والفوارز بني اجلمل تكاز هذه ومثل نقاط اإلر. والتواريخ وأمساء األعالم وعناوين الفقرات

  :وينتج عن ذلك ثالث أنواع من التقابل بني النصوص. استعماهلا لترتيب الذخرية بشكل متوازي 

مسعت رسول اهللا : عمر بن اخلطاب قال عن

  :صلى اهللا عليه وسلم يقول

Narrated 'Umar bin Al-Khattab: I heard 

Allah's Apostle peace be upon him 

saying, 

  إمنا األعمال بالنيات،

  

The reward of deeds depends upon the 

intentions 

 and every person will get the reward  وإمنا لكل امرىء ما نوى،

according to what he has intended. 

فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها، أو إىل 

  امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه

So whoever emigrated for worldly 

benefits or for a woman to marry, his 

emigration was for what he emigrated 

for. 
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تقابل قوي حينما حتوي النصوص وترمجتها على عدد متساوي من الكلمات املتقابلة وهي حـاالت   –أ   

  .نادرة 

  .ا يكون عدد الكلمات نفسه لكن هناك اختالف يف تسلسل الكلماتتقابل متقارب حينم -ب  

وعلى ، تقابل ضعيف حينما يكون تسلسل الكلمات وعددها خمتلف ولكن املعىن متوافق وفق املعجم –ج   

  :العموم فإن

  هناك عالقة معىن بني فصلني مترمجني متقابلني -1

 هناك عالقة معىن بني كل فقرتني مترمجتني متقابلتني -2

 عالقة معىن بني كل مجلتني مترمجتني متقابلتني هناك -3

  .املعجمهناك عالقة معىن بني كل كلمتني مترمجتني متقابلتني إذا كانت إحدى معاين الكلمات واردة يف  -4

 يعترب ورود األرقام والتواريخ نقاط ارتكاز للتقابل بني النصوص املترمجة -5

 بالتقابل بني النصوص تسعمل نظرية اإلحتماالت حلل بعض الغموض الذي حييط -6

  األحباث الغربية مؤخرا يف الترمجة من اللغة العربية وإليها

بعد احلملة الشرسة على األمة حبجة أحداث احلادي عشر من ايلول برزت احلاجـة لـدي الـدوائر العسـكرية     

هز بعض اجلنود ي للعراق جفبعد اإلحتالل األمريك.  خاصةواملخابراتية واألعالمية الغربية للترمجة من اللغة العربية 

بأجهزة تشبه اهلاتف النقال حبيث يتكلم اجلندي بكلمات او عبارات باللغة األنكليزية فتنطق ترمجتها بالعربية لكي 

إال أن كل ذلك . كانت الكلمات واجلمل حمدودة وقد سجلت باللهجة العامية العراقية. وبالعكس  يسمعها العراقي

املقاومة العراقية وتوجس جنود األحتالل بعد ذلك من التحاور مع السكان املـدنيني   توقف خالل اسابيع عند بدء

  )16. (خوفًا على حيام من أن يكون من يقترب منهم هو من أفراد املقاومة

وقد شهدت كثري من اجلامعات األمريكية واألوربية جهودا حثيثة للبحث عن معاجلة اللغة العربية حاسوبيا والترمجة 

وقد مشلت هذه األحباث البحث يف النحو والصرف والداللة والترمجة ومجع الذخرية اللغوية وكيفيـة  . ا وإليهامنه

  .تكوين املعجم احملوسب واإلستفسار باللغة العربية وتكوين اخلالصات وغري ذلك من األحباث املتعلقة باللغة العربية
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  املعجم العريب احملوسب

حتتاجه اللغة العربية اليوم لدخوهلا  ماأهم من على أن املهتمون مبعاجلة اللغة العربية رب يكاد أن يتفق احلاسوبيون الع

ل التعامل عامل تقنية املعلومات بفاعلية هو تكوين معجم عريب حموسب يتضمن كل مفردات اللغة العربية بشكل يسه

ل هذا املعجم حلد اآلن هو عدم وجـود  ن مثإن السبب يف عدم تكو. مع مفرداا يف كافة التطبيقات ذات العالقة

على مستوى العامل العريب  تأخذ على عاتقها القيام مبثل هذا املشروع الضخم والبـالغ  مالية جهة علمية ذات قدرة 

  .األمهية

أن نبني أمهية املعجم واخلطوة األوىل يف تكوينه وهي وضع مواصفة له حبيث يبين عليها من يأيت مـن   هناسنحاول 

  . بعد

  ا املقصود باملعجم العريب احملوسبم

كما تتوفر قواميس عربية عربية تعطي معاين الكلمات . تتوفر للغة العربية قواميس تعطي معاين كلماا للغات أخرى

تعددت املعاجم وقد  . ويوضع يف هذه القواميس عادة تصريف الكلمة وبعض املدخالت األخرى. بكلمات أخرى

أن  ا وهو حراسة القرآن منور السالفة ولكن القصد منها يف كل األحوال كان واحدالعص العربية وتنوعت خالل

ترضى عنه العربية، وصيانة هـذه   يقتحمه خطأ يف النطق أو الفهم، وحراسة العربية من أن يقتحم حرمها دخيل ال

 .الثروة من الضياع

مدرسـة اخلليـل    : وية، ومن هذه املـدارس بأطوار خمتلفة وتعددت مدارسها املعجمية واللغ مرت املعاجم العربية

املعجـم  "  اليت سارت على ج الترتيب األلفبـائي  ومن املعاجم املعاصرة. ومدرسة أيب عبيد ومدرسة اجلوهري

 .اللغة العربية بالقاهرة الذي أصدره جممع" الوسيط

ومات أخرى عنها تدرج حيوي رموزا خاصة لتصريف الكلمة ومعلجيب أن إما املعجم احملوسب فهو معجم خاص 

  فيه مفردات اللغة بالتفصيل حبيث يكون باإلمكان اإلفادة منها حاسوبيا 
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  أمهية املعجم العريب احملوسب

فاملعجم أساس للتشكيل اآليل وللترمجـة اآلليـة   . املعجم احملوسب ذو أمهية بالغة يف كافة تطبيقات اللغة حاسوبيا

الكالم حاسوبيا ولإلمالء اآليل ولربامج فهم الكالم آليا ولتعليم النطق لألطفال وذوي وللترمجة الفورية آليا ولتوليد 

اإلحتياجات اخلاصة ولتحليل النصوص ولفهم داللة النص ولتلخيص النصوص آليا ولإلستفسار واإلجابة آليا ولكافة 

بلغات أخرى وما سيظهر يف املستقبل  تطبيقات توليد األصوات آليا وغري ذلك من التطبيقات اليت بدأت باإلنتشار

منها كثري وكثري جدا خاصة بعد التوسع يف التخاطب مع اآلالت بالصوت يف خمتلف التطبيقات وسيكون لبصـمة  

  .الصوت مستقبل يشبه بصمة اإلصبع والتوقيع

ضع هلا رمـوز يف  يقصد مبواصفات املعجم حتديد خصائص الكلمة العربية اليت هي وحدة بناء اجلملة وينبغي أن تو

املعجم وذلك لكي ميكن للمعجم املساعدة يف كل التطبيقات اليت ذكرت سابقًا أو احملتمل أن تـربز هلـا احلاجـة    

وينبغي وصف األمساء من ناحية البناء واإلعراب والتذكري والتأنيث وحالة آخره مـن ناحيـة املقصـور    . مستقبالً

احية العدد مفردا أو مثىن أو مجع وإن كان مجعا هل هو للمذكر السامل واملنقوص واملمدود والتعريف والتنكري ومن ن

أم املؤنث السامل أم للتكسري وبالنسبة للمجرد أو املزيد هل اجلذر ثالثيا أم رباعيا أم مخاسيا وبالنسبة للزيادة هل هي 

  .وغري ذلكحبرف أم حرفني أم ثالثة 

فعل ماض أم مضارع أم أمر ومن ناحية الصحة واإلعتالل هل هو صحيح زمن ال: أخذ الصفات اآلتيةيوأما الفعل ف

سامل أم مهموز األول أم مهموز اآلخر أم معتل ناقص أم غري ذلك ومن ناحية التمام والنقصان هل هو تام أم ناقص 

د ومن ناحية اجلمود والتصرف واللزوم والتعدي هل هو متعد بنفسه أم حبرف جر وهل هو جمرد أم مزيـد وعـد  

  .للمعلوم أم للمجهول إىل غري ذلك من الصفات اليت تالزم الفعل حروف الزيادة وهل هو منبٍ

وأما احلرف فيؤخذ نوعه إن كان حرف جر أو حرف عطف أو غري ذلك وتفاصيل إعمال احلروف وهـل هـي   

  .متصلة أم منفصلة كتابة إىل غري ذلك من الصفات
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  املعاجم احملوسبة يف اللغات األخرى

 55قام بعض البـاحثني مبقارنـة   وقد . ليس هناك طريقة عاملية موحدة لتركيب املعجم اآليل اليوم صورة عامة وب

  )17(معجم آيل 

فهي ختتلف بني لغـة  . وليس هناك منط عام واحد تلتزم به املعاجم احملوسبة. تتباين املعاجم يف حمتوياا تباينا كبريا

  .ومات اللغويةلجارية اليت قامت بوضع مواصفاا وتغذيتها باملعوأخرى بل بني اجلهات العلمية والت

وهناك املعاجم ثنائية اللغـة أو متعـددة   . فهناك املعاجم أحادية اللغة اليت تصف مفردات اللغة وتصريفاا ومعانيها

أي معجم حيوي لذلك ف. وهذه املعاجم تستند يف إعدادها على املعاجم بكل واحدة من اللغات املكونة هلا. اللغات

  .اللغة العربية مع لغة أو لغات أخرى حيتاج إىل املعجم العريب احملوسب أحادي اللغة اساسا

لقد تأخر ظهور معجم عريب حموسب اآلن وإن املزيد من التأخري سيدفع الشركات األجنبية إىل أن تـبين معـاجم   

الدوافع التجارية لوحدها لن ختدم اللغة العربية كما  ومما ال شك فيه أن. قاصرة خاصة ا نتيجة حاجاا التجارية له

ا ألجهزة التعرف على الكـالم  . خدمجيب أن توقد بدأت بعض الشركات فعالً جبمع الكالم العامي ليكون أساس

مما يؤدي إىل ازدهار هذه اللهجات وكتابتها املنطوق مما يقلل من إستعمال اللغة الفصحى ويشيع اللهجات العامية 

  .ويرها لتكون لغات خمتلفة حبيث ال يفهم املتكلم بإحداها األخرىوتط

ومن ناحية أخرى فإن خدمة اللغة العربية من قبل الشركات األجنبية ينتج عنه كثري من األخطاء اللغوية اجلسيمة اليت 

اخللط بني ترمجة  ميكن أن يقع ا أفراد من العرب ممن يقدم اخلدمات ملثل هذه الشركات واملؤسسات األجنبية وما

  .األربعني النووية واألسلحة النووية عنا ببعيد

  

  من اللغة العربية وإليهاالترمجة اآللية حماوالت 

وقد أمثر بعضها بتكوين أنظمة ترمجة آلية بينمـا  . قامت حماوالت عديدة للبدء بترمجة آلية من اللغة العربية وإليها 

  : بعض من هذه احملاوالتوفيما يأيت. أصبح البعض اآلخر طي النسيان

 . حماولة الدكتور بشاي األستاذ السابق جبامعة هارفارد ، وذلك منذ أوائل السبعينيات  -1

 . برنامج ترمجان التونسي والربامج األخرى اليت تعمل عليها عدة جهات يف مصر واألردن    -2
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كة املذكورة برناجمـا  يف لندن ،  وقد طورت الشر ATAالذي طورته شركة " املترجم العريب"نظام    -3

 " الوايف "مصغرا أمسته 

  .، وقد طورته شركة عربية أيضا يف لندن" عربترانز"نظام    -4

لدى الشركة املـذكورة أربعـة    والذي طورته شركة سيموس العربية يف باريس ، " الناقل العريب"نظام   -5

 .  نامج لكل اجتاه بر -برامج للترمجة بني اإلجنليزية والعربية وبني الفرنسية والعربية  

   Apptekنظام شركة أبتك    -6

 موقـع  وهنـاك  برناجما للترمجـة مـن اإلجنليزيـة إىل اللغـة العربيـة       Systranنظام سيستران   -7

www.systranet.com  ال ومت تأسيسهاوتقوم عليه واحدة من أشهر وأقوى الشركات يف هذا ا

 م 1968عام 

 رنامج للترمجة من اإلجنليزية إىل العربية الذي طور أيضا ب Weidnerنظام وايدنر  -8

اليت ال زال لديها برامج للترمجة بني عدد من اللغات ، وتطبـق مبـدأ الترمجـة      Alpsشركة ألبس   -9

  التحاورية 

  Grenobleيف فرنسا لدى جامعة غرينوبل   -10

بالعكس وميتـاز  وهو موقع يهتم أيضا بالترمجة االلية من اإلجنليزية إىل العربية وموقع املسبار    -11

بالسهولة واملرونة عند استخدامه وحيقق مستوى مقبوالً من الترمجة يف مستوياا البسيطة اليت أشرنا هلـا  

 .عند احلديث عن أمناط الترمجة 

 www.freetranslation.com: موقع -  -12

 . www.itranslatoronline.com: موقع  -13

 الترمجة اآللية اخلاص ا يف دعـم موقـع   القد وظفت شركة صخر لربامج احلاسب حمركً    -14

http://www.tarjim.com/وقد كانت أوالً .  ، وهي خدمة ترمجة فورية تقوم بترمجة أي صفحة

  .طلوب ترمجته واحلصول على الترمجة بأجورترمجة جمانية بينما اآلن ميكن إرسال النص امل

أعلن عنه مؤخرا ويستند إىل الترمجة اإلحصائية مـن  جماين وهو برنامج : برنامج شركة جوجل -15
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واجلدير بالذكر أن هذا الربنامج يتعلم من أخطائه فإذا ما ترجم مجلة . ذخرية لغوية مأخوذة من األنترنيت

طئة وأن املفروض أن تكون بشكل آخر فإنه خيزن هذه املعلومات خاطئة وأخربه املستخدم أن الترمجة خا

وال تزال الذخرية اللغوية اليت يستعملها حمدودة لكن مستقبل هـذا   ويستعملها يف املستقبل بشكل أصح

 .النظام يتوقع له التقدم حيث أن شركة جوجل من أكرب شركات البحث على األنترنيت اليوم

 )غريب(صخر منه املترمجات اآللية املتوفرة فقد أعطيت اجلملة التالية إىل مترمجي ولتبيان القصور الذي تعاين 

  :وجوجل فكانت النتائج كاآليت

 Lawyers for the four Iraqis confirmed the first suit was  اجلملة اإلنكليزية

registered at the U.S. District Court in Seattle, Washington  

امون لألربعة عراقيني أكّدوا أنّ القضية األوىل سجلَت يف حمكمة املقاطعة األمريكية يف احمل  مترجم غريب

  .سياتل، واشنطن

حمامون الربعة عراقيني وأكدت الدعوى االوىل املسجله يف الواليات املتحدة امام احملكمه   مترجم جوجل

  احمللية يف سياتل ، واشنطن

لعراقيني األربعة أن الدعوى األوىل قد سجلت يف الواليات املتحدة عن اون أكَّد احملام  الترمجة الصحيحة

  .لدى احملكمة احمللية يف سياتل بواشنطن

  

وهكذا يتبني أن الترمجة اآللية بوضعها احلايل ال تزال قاصرة ولكن ميكن أن تساعد املترجم الذي يعرف اللغتني أن 

ويبقى أن تثار استفسارات عن داللة النص األصلية اليت قد حيار  .الصحيحةيراجع الترمجة لوضعها بالصيغة املناسبة 

قد كان تأكيـدهم املـذكور   من قبل العراقيني املوكلني فيها املترجم من البشر هل أن النص يشري إىل أن احملامني 

ـ    . موجهأ للعراقيني األربعة أم هو تأكيد صحفي عام أم غري ذلك ة كلمـة  ورمبا يربز تسـاؤل عـن دقـة ترمج

confirmed  ا تعين تأييد معلومة معروفة مسبقًا بشكل غري يقيين " أكِّد" بكلمةويتبني أن الترمجـة  . حيث أ

   .توى الترمجة البشرية فإا تعاين من غموض حتتويه اللغة بكل حال من األحوالساآللية حىت لو وصلت مب
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  جوانب أخرى ذات عالقة بالترمجة اآللية

من هذه ااالت ترمجة عبارات األستفسـار بـني   : اث على نطاق حمدود من فوائد الترمجة اآلليةتركز بعض األحب

يف هذا اال تؤدي الترمجة اآللية لعبارة اإلستفسار اىل لغات أخرى ومن مث يبحث عن موضوع اإلستفسار . اللغات

د الترمجة وزيادة كفاءة الترمجة جيب أن حتـوي  غرض تقليل املعاين احملرية عنول .بشىت اللغات اليت تتم الترمجة اليها

  )18(وضوع الكلمة ارة ملإشاملعاجم على 

  ترمجة الكالم املنطوق

ليس هناك ترمجة فورية آلية موثوقة حلد اآلن لكن ما متوفر ال يتعدى قواميس صوتية او ترمجة لعبارات بني لغـات  

الفنادق واحلجز على اخلطوط اجلوية واملشـاركة يف   ميكن ان جتد مثل هذه األنظمة تطبيقات يف حجزو.  متعددة

املؤمترات وطلب الطعام من املطاعم واألستفسار عن اجتاه السري واحلجز لدى العيـادات الطبيـة واملستشـفيات    

  )19( واستئجار السيارات وغريها

من الكـالم املتـداول   هناك عادة الكثري إن مشاكل ترمجة الكالم املنطوق تفوق مشاكل النص املكتوب نظرا ألن 

فمثال ميكن امهال . بالتحليل التركييب احملدد بعضها هذه املشاكل ميكن حل. الذي حيوي أخطاء حنوية أو مجالً ناقصة

ويعين ذلك وضع قواعد لغوية مطاطـة   . ترتيب الكلمات يف اجلملة أو امهال مفعول الكلمات املساعدة يف اجلملة

   .للترمجة الفورية اآللية

حيدد نطاق الكلمات اليت يستعملها املتكلم وطريقة نطقها وسرعة النطق وطول اجلملة وصيغ التوقف بـني  وهذا 

  ...اجلمل

قابلة وبأا  متتاز بأا قصرية وحمدودة املعجم و ستعمال الرسائل القصرية على اهلاتف النقال للترمحةالحماولة هناك 

  )20(للتطور والتوسع

  املشاكل واحللول
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يتبني أن هناك الكثري من املشاكل اليت تعاين منها الترمجة اآللية بشكل عام وما خيص اللغة العربية بشـكل  مما سبق 

  خاص، ونوجزها فيما يأيت

  عدم وجود معجم عريب حموسب -1

قلة النصوص املترمجة بني اللغة العربية واللغات األخرى اليت ميكن اإلفادة منها يف تكوين ذخرية لغوية مفيـدة   -2

 ة اآللية اليت تستند إىل أسس إحصائيةللترمج

قلة األحباث اللغوية املتعلقة بالترمجة اآللية من اللغة العربية وإليها وعدم وجود دعم كاف للبحث يف هذا اال  -3

مشـكلة  و مشكلة الكلمات متعددة املعاينو التعرف على األصواتومن ذلك البحث يف التحليل اإلحصائي و

 .مشكلة التشكيلو مشكلة اإلعراب والنحوو مشكلة فهم املعىن من السياقو ك لفظياالتحليل الصريف املشتر

عدم وجود تعاون مشترك بني الباحثني يف املعاجلة اآللية للغة العربية والباحثني يف اللغات الشـرقية األخـرى    -4

 .كالتركية والفارسية واألوردية والبنغالية واملاليزية والسواحيلية

  :ملشاكل تتلخص مبا يأيتإن احللول هلذه ا

القيام حبملة توعية للقيادات السياسية والعلمية واجلهات الداعمة للبحث العلمي على أمهية البحث العلمـي يف   -1

حوسبة اللغة العربية على نطاق اامع اللغوية العربية وأقسام احلاسوب واللغة العربية واللسانيات يف اجلامعات 

  .التطبيق العملي عربية وتوجيه األحباث حنولا

تكوين قيادات حبثية يف أقسام اللغة العربية ذات خلفية حاسوبية جيدة ويف أقسام احلاسـوب ذات خلفيـات    -2

 .جيدة باللغة العربية لكي يكون التواصل والبحث العلمي على أمت وجه

فارسية واألوردية والبنغالية السعي جلعل اللغة العربية لغة وسيطة للترمجة اآللية بني اللغات الشرقية كالتركية وال -3

، والتواصل مع اجلهات البحثية يف هذه اللغات واإلفادة من نتائج أحباثها دون  والكردية واملاليزية والسواحيلية

  .اإلقالل من أمهية البحث العلمي يف الترمجة اآللية من اللغات األوربية إىل اللغة العربية أيضا
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  اخلالصة

فالتحديات اليت تواجهها األمة يف النواحي الثقافية والفكرية والتقنيـة  . ليوم يف أعناق هذا اجليلاللغة العربية أمانة ا

جيال القادمة وعلى لذلك فإن التقاعس عن خدمة اللغة العربية اليوم يؤثر على مستقبل األ. كلها ذات عالقة باللغة

  . مة وتقدمهاضة األ

غويني أخذ موقف عملي للحفاظ على اللغة من جهة وتقدمي اخلدمة ملـن  الترمجة علم تطبيقي خيدم األمة وعلى الل

ألن اخليار اآلخر هو عزوف العامة عن اللغة واستبداهلا باللغات األخرى أو اللـهجات  . يتكلم باللغة بأفضل وجه

ترمجة اآللية وقـد  وعلى اللغويني إعمال جهدهم يف البحث التطبيقي للغة مبا ييسر تعامل اللغة العربية مع ال. احمللية

فإن التضحية ببعض جوانب اللغة أهون من التضحية  حيتاج ذلك إىل سلوك مسالك جديدة يف أحباث اللغة العربية،

  .باللغة كلها

مـن املبكـر   : عام عليها قال  200ماوتسي تونج عن رأيه بالثورة الفرنسية بعد مضي الزعيم الصيين حني سئل 

سنة على بدء البحـث   50ملبكر احلكم على الترمجة اآللية اليوم بعد مضي حوايل ولذلك فمن ا. احلكم عليها اآلن

  )21(.العلمي فيها

عند بدء البحث يف الترمجة اآللية كان اهلدف هو الوصول اىل ترمجة آلية لكل أنواع وحمتويات النصوص ومبستوى 

دف ال ميكن حتقيقه يف املدى املنظور لكن لكن بعد وقت قصري تبني بأن هذا اهل. نوعية جيدة تكافئ املترجم البشري

رمجني لكي يقوموا بتحسينات عليها كما تكذلك تبني أن كثريا من النصوص املترمجة ترمجة بدقة ضعيفة مفيدة للم

حينما يصبح باإلمكان استعمال الترمجة و .أا تعطي فكرة عامة عن املوضوع حينما ال تكون الدقة العالية ضرورية

األنترنيت والراديو والتلفزيون واهلاتف ستكون الترمجة اآللية جزًءا من هذه املعدات وسيكون اسـتعماهلا  اآللية على 

  )22( .من كل البشر

  

لكن بعد عقدين أو ثالثة من الزمن ويف ضوء التطور . واللغويني إن الترمجة اآللية اليوم هي بيد احلاسوبيني واللسانيني

ع أن تتوفر حواسيب ذات قدرات تفوق حواسيب اليوم مبئات أو آالف املـرات  احلاصل يف قدرات احلواسيب يتوق
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ولكن يف ضوء العوملة واحلاجة إىل التواصل . وعندها يكون بإمكاا القيام بعمليات تسهل عملية الترمجة اآللية كثريا

استغلت جهود املترمجني مـن   بني البشر بلغام املختلفة أليس من األجدى استغالل اإلمكانات املتوفرة اليوم؟ وهل

  )23(البشر كما جيب خلدمة الترمجة اآللية؟

نظرا لعدم الوصول اىل طريقة مثلى للترمجة حلد اآلن وقد ينتظر عقدين أو أكثر من الزمن للوصول اىل طريقة عامة 

حباث عديدة تسـتند إىل  هناك أو. دقيقة للترمجة اآللية فإن اعتماد أكثر من طريقة واحدة بالتوازي هو ما حيبذ اآلن

وتعتمد طريقة الترمجـة   .مث يتم اإلختيار بينها بعد ذلكومن اعتماد طرائق متعددة بوقت واحد لترمجة النص نفسه 

اآللية على نوعية الترمجة املطلوبة من ناحية الدقة والرصانة اللغوية وعلى الكلفة املرصودة وعلى الـزمن املسـتغرق   

  )24(. للتحسني يف املستقبل أم الوفيما إذا كان النظام قابالً

  باللغة العربية املصادر
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