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الترجم اآلي بين الضوابط اللغوي القيو القيو التقني
Automatic translation between linguistic controls
and technical limitations and limitations

*هير كبير
 الجزائ،تلمسان- كلي العلوم اإنساني ااجتماعي جامع أبي بك بلقاي
*************************
2تة9  جانفي3 ت: تاري النش

2تة8ةتتة23:تاري القبول

2تة8ةة5ةة5:تاري اإرسال

:ملخص
اساػٖٙ ڣقٖ ساعٖ ي ٗلڊ تقٖم ال،ا البحڤف اللغڤيغٚب ڣاأجانظ ي ثٚساهږ الباحثڤڗ الع
 مجااػ علميغ جٖيٖع تتٖاخلٙاػ العلميغ ڣالتقنيغب ڣإٔڥ ه٘ا لګ ظهڤٙ اابتكاٙ ڣانتشا،اللسانيغ
 اللغغ ڣمعالجتها لياب ڣقٖ حققـٚاساػ العلميغ ڣالتقنيغ من أجل تطڤيٖٙاساػ اللغڤيغ بالٖٙفيها ال
بيغ ماٚ ا أڗ الًڇجمغ اآليغ من ڣ لګ اللغغ الع،اػ ڣالتطبيقاػ الحاسڤبيغٛب٘لڊ العٖيٖ من اإنجا
 ڣتكلفغ،الـ تڤاجڢ الكثيڇ من العڤائڄ ڣالصعڤباػ كاختاف قڤاعٖ اللغغ اأصل ڣاللغغ الهٖفٛ
جعياػ الثقافيغب ڣنقڤم ي ه٘ا البحن بتسليط الضڤ علګ الحلڤڋ امقًڇحغٚالتمڤيل ڣاختاف ام
 تلڊ الصعڤباػ ڣالعڤائڄبٛباػ امناسبغ من أجل تجاڣٙڣامقا
 لسانياػب-  حاسڤب- جمغٚ ت: الكلما امفتاحي
Abstract:
Arabic still faces many obstacles such as the difference in language
grammar: source and target, the cost of funding and cultural
references. For this purpose, in this descriptive research, we will
highlight the solutions proposed and the appropriate approaches to
overcome these difficulties. Arab and foreign researchers have
contributed to the enrichment of linguistic research, due to the
advancement of linguistic studies, scientific and technical
innovations. This has led to the emergence of new scientific fields
where linguistic studies overlap with scientific and technical studies
for the development and automatic processing of language. As a
result, many achievements and computer applications have been
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made, but translation in still faces many obstacles such as the
difference in grammar between the source language and the target
language, the cost of funding and cultural references. For this
purpose, in this descriptive research, we will highlight the solutions
proposed and the appropriate approaches to overcome these
difficulties.
Keywords: translation - linguistics - computer.
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مق م
تحتل الٖٙاساػ الًڇجميغ مكانغ مٚكٜيغ ي مجاڋ العلڤم اإنسانيغ ڣااجتماعيغ ،فالكږ
الهائل من البحڤف ڣالنظٚياػ الت شهٖها ه٘ا الحقل العلم مطلٸ خمسيناػ القٚڗ
اماٿ جعل الظاهٚع الًڇجميغ ي مقٖمغ انشغااػ الباحثيڗ ي علڤم اللغغ ڣ ي العلڤم
عٖها الجس ٚال٘ڬ يمٖ أڣاص ٚمختلڀ التخصصاػ العلميغ ،بحين
اأخٚڥ ،ناهيڊ عن ِ
تږ التطٚځ لګ ه٘ه الظاهٚع من مختلڀ الٜڣايا ،فمن الباحثيڗ من ٕٙسها من منطلڄ
فلسفي ،ڣمنهږ من ٙك ٜعلګ الجانظ اللغڤڬ امح ،٬ڣمنهږ من كظ علګ ٕٙاسغ الجانظ
امعلڤماتي ڣالتقن  ،ڗ ه٘ا الفي ٬ي محاڣلغ تأسيس طا ٙنظٚڬ للظاهٚع الًڇجميغ
نجږ عنڢ ڣفٚع ي النظٚياػ الت حاڣلـ ناٙع الطٚيڄ للمًڇجږ لسبڇ أغڤا ٙالن،٨
ڣ خٚاجڢ من العتمغ لګ الڤضڤٍب
ڣمٸ ما يشهٖه العالږ من انفجا ٙمع ٚي ڣتطڤ ٙتكنڤلڤجي ،أصبح استعماڋ التكنڤلڤجيا
بمختلڀ أجهٜتها أمٚا حتميا ،كما ساهمـ اانًڇنـ ي تسهيل تڤاصل الشعڤب علګ
اختاف ألسنتهږ ،ڣٛإ ه٘ا من اللجڤ لګ الًڇجمغ اآليغب فقٖ اكتسبـ الًڇجمغ اآليغ
قڤع كبيڇع ي السنڤاػ اأخيڇع لأسباب السابقغ ضافغ لګ أڗ نظږ الًڇجمغ اآليغ
أصبحـ ٙخيصغ التكلفغ ڣيمكن الڤصڤڋ ليها بسهڤلغ من قبل عٖٕ كبيڇ من
امستخٖميڗ ڣالنظږ .ڣٛإػ أهميغ الًڇجمغ اآليغ كنتاه لتكنڤلڤجيا العص ٚڣالتطڤيٚ
العلم الحالي ،فااقتصإ الٖڣلي ڣالعاقاػ السياسيغ ڣالٚفاهيغ ڣمختلڀ اأمڤ ٙالت
تعن بحياع اإنساڗ ڣمعاٙف الشعڤب كلها أمڤ ٙتعتمٖ علګ امعلڤماػ امشًڇكغب ڣلږ
يحٖف ي التاٙئ أڗ كاڗ هناڅ حاجغ ملحغ لتحطيږ العڤائڄ اللغڤيغ مثلما هڤ اآڗ.

تب اللسانيا الحاسوبي :
ڗ معالجغ اللغاػ الطبيعيغ بڤاسطغ الحاسڤب ،كما يعتقٖ امهتميڗ من العلما
ڣالٖاٙسيڗ ،تتطلظ استعماڋ مفاهيږ ٗاػ أصڤڋ معلڤماتيغ كمفهڤم الخڤاٛٙمياػ الت
تعتبڇ ضٚڣٙيغ لڤصڀ ميكانٜماػ اللغغ تحليا ڣتڤليٖاب ڣمن هنا تأتي نظٚياػ تق ٚبتطڤيٚ
أنحا صڤٙيغ تكڤڗ قابلغ لاستعماڋ علګ شكل خڤاٛٙمي يشبڢ لګ حٖ ما لغاػ البڇمجغ
ااصطناعيغ ستكڤڗ ا محالغ أسلڤبا جٚائيا لبنا لغ مًڇجمغ تماثل بحڄ الًڇجمغ
الطبيعيغب اللسانياػ الحاسڤبيغ ،ڣمعها يصعظ عطا تعٚيڀ جامٸ ڣشامل لها ،لكن
ما يمكن أڗ يجمٸ بينها هڤ أنها تٕٙاسغ علميغ للغغ الطبيعيغ من منظڤ ٙحاسڤبي ،ڣه٘ه
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الٖٙاسغ ا يمكن أڗ تتږ ا ببنا بٚامٌ حاسڤبيغ أنظمغ اللغاػ البشٚيغ من خاڋ
تقييس ڣمحاكاع نظام عمل الٖماٹ البشٚڬ لنظږ عمل الحاسظ اآلي" 1ڣمن الجهڤٕ الت
أثمٚػ البحن ي ه٘ا اميٖاڗ نجٖ أعماڋ الٚياضييڗ ڣاللسانييڗ ڣامناطقغ ال٘ين أفإڣا
ڣأغنڤا كثيڇا أبحاف اللغاػ الطبيعيغ ڣمعالجتها ڣظهٚػ نماٗه ،ثٗ ٚلڊ ،أكٌڇ تعقيٖا
ڣأكٌڇ تطڤٙا لتقييس اللغغب
ڣعنٖما صمږ الحاسڤب الٚقم الثنائي خاڋ اأٙبعيناػ ،بٖأػ امحاڣاػ اأڣلګ للًڇجمغ
اآليغ بإنشا قامڤ ٝلي ثنائي اللغغ يساعٖ علګ تٚجمغ كلمغ مصٖ ٙبكلمغ هٖفب غيڇ
أڗ النتائٌ ظلـ ضعيفغ فتږ التفكيڇ ي ٕخاڋ قڤاعٖ لغڤيغ لګ الحاسڤب تضږ
السماػ الٖاليغ ڣالنحڤيغ ڣالصٚفيغ للمفٕٚاػب ڣعلګ الٚغږ من ه٘ه امجهڤٕاػ،
طٚحـ الًڇجمغ اآليغ مجمڤعغ من امشاكل اللغڤيغ ڣخاصغ الٖاليغ ڣالتٖاڣليغ
ڣالتأڣيليغ منها ،فاقًڇٍ نظام لتحليل امإع اللغڤيغ تحليا معجميا ڣتٚكيبيا ڣٕاليا ،مٸ
القيام ي الڤقـ نفسڢ بڤضٸ معإلغ ه٘ا التحليل ي اللغغ الهٖفب ڣل٘لڊ ڣجظ علګ
الحاسڤب التڤف ٚعلګ عناص ٚاستقباڋ امإع اللغڤيغ ڣتحليلها ڣأخٚڥ للتعامل مٸ
القڤاعٖ امخٜڣنغ ي ٗاكٚتڢ ثږ تحڤيل ه٘ه امإع لګ لغغ ثانيغب فالحاسڤب لغ ٗكيغ،
تحاكي ي قٖٙتها ڣظائڀ اإنساڗ ڣقٖٙاتڢ ال٘هنيغ؛ ل٘لڊ هٖفـ اللسانياػ الحاسڤبيغ
ً
ڣاكتسابا
لګ تتفسيڇ كيفيغ اشتغاڋ ال٘هن البشٚڬ ي تعاملڢ مٸ اللغغ ،معٚفغ
ً 2
ڣاستعماا.
ما يقاڋ ي ه٘ا الشأڗ عن اللغاػ اأجنبيغ ينطبڄ أيضا علګ اللغغ العٚبيغ ،فقٖ ساهږ
الباحثڤڗ العٚب ڣاأجانظ ي ثٚا البحڤف ي اللغغ العٚبيغ ،ڣقٖ ساعٖ ي ٗلڊ تقٖم
الٖٙاساػ اللسانيغ ،ڣانتشا ٙاابتكاٙاػ العلميغ ڣالتقنيغب كل ٗلڊ إٔڥ لګ ظهڤٙ
مجااػ علميغ جٖيٖع تتٖاخل فيها الٖٙاساػ اللغڤيغ بالٖٙاساػ العلميغ ڣالتقنيغ من
أجل تطڤي ٚاللغغ العٚبيغ ڣمعالجتها لياب ڣقٖ حققـ ثٗ ٚلڊ العٖيٖ من اإنجاٛاػ
ڣالتطبيقاػ الحاسڤبيغ ،حت ڣصلـ لګ تٚجمغ اللغاػ لياب
1لتولي لالساءلم لا و لالثاثي لالصحيح ليلاللغ لالع بي ل-لمقا ب لل اني لحاسوبي ،له يويلم ،ل(أط وح ل كتو ا لنوقش ليل
،)2008لارا لعب الغيلأبولالعز ،لجامع لا لالثايل-لعنلالش ل-للي لال ا لوالعلو لالن اني ل-لادا لالبيضاء،لشعب لاللغ ل
الع بي لوأ اهال-لوح لعلو لاللغ لالع بي لوامعج يا ،لص .17ل
2لالل انيا لا اسوبي لم هوهالولتطو اهالوجال لتطبيقاها،ل(استرا لأفا لج ي ل م لاللغ لالع بي لوثقافها)،لاليويلبلقام،للل
جةلم اس ،لالع ل،12ل(،)1999لص.ل .44ل
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2ب الترجم :
الًڇجمغ هي نقل معاني ن ٨من لغغ لګ لغغ أخٚڥ مٸ مٚاعاع الٖقغ ڣاأسلڤبب ڣيتطلظ
ٗلڊ فهږ الن ٨اأصلي ڣالتعبيڇ عن امحتڤڥ ڣاأسلڤب بلغغ أخٚڥ  .فامًڇجږ يجظ أڗ
يتقن اللغتيڗ امًڇجږ منها ڣامًڇجږ ليها.
هناڅ طٚيقتاڗ معٚڣفتاڗ ي الًڇجمغ  .أڣاهما تعتمٖ الًڇجمغ الحٚفيغ ڣاالًڈام بمعاني
مفٕٚاػ الن ٨اأصلي ڣنقلها لګ اللغغ الثانيغ ڣالطٚيقغ الثانيغ تعتمٖ علګ فهږ امعن العام
ثږ التعبيڇ عنڢ باللغغ الثانيغ بأسلڤب امًڇجږ نفسڢ .امًڇجږ يتعٚف علګ الٚمڤ ٛامكتڤبغ ي
الًڇجمغ الكتابيغ ڣاأصڤاػ امنطڤقغ ي الًڇجمغ الشفڤيغ  ،أڬ يقٚأ الٚمڤ ٛالكتابيغ للغغ
الت يًڇجږ منها ٗا كاڗ الن ٨مكتڤبا أڣ يتعٚف علګ أصڤاػ اللغغ الت يستمٸ ليها ڗ كانـ
تٚجمغ شفڤيغ.
بعٖ ٗلڊ يٚجٸ امًڇجږ لګ الڤحٖاػ امعجميغ ڣهي الكلماػ ڣالتعبيڇاػ ااصطاحيغ ڣيفهږ
معانيها ي سياقاتها اللغڤيغ ڣااجتماعيغ امختلفغ ،ڣهنا يجظ التأكيٖ علګ السياقاػ
امختلفغ ،أڗ الكلمغ الڤاحٖع تعن أشيا كثيڇع طبقا للسياځ ال٘ڬ ت ٕٚفيڢ  .هناڅ ٗڗ
مشكلغ معاني الكلماػ ي السياقاػ امختلفغ (أڬ تعٖٕ امعاني) ،ضافغ لګ امشًڇكاػ
اللفظيغ ( mots polysémiquesالكلماػ الت تتشابڢ ي كتابتها أڣ نطقها ڣتختلڀ ي
3
معانيها ،مثل عيڗ اإنساڗ ڣعيڗ اما )

3ب معالج الحاسوب للغا الطبيعي :
يقڤڋ عالږ الحاسڤب ٙاسكن :RASKIN
Linguistics should be able to contribute to MT in two ways. First within itsت
general contribution to NLP... since MT is primarily, NLP albeit with its own
specific problems not necessarily shared by other areas of NLP. Secondly, MT
should profit from an application of linguistics to a general theory of
”بtranslation, no matter whether human or automatic

3لا اسو ي خ م الرم والتع يب،لمو اساعي صاح -أس تا اللغوا التطبيقي  -م ي م كز الرم جامع امك سعو  .ل
م لاموقعل  www.emro.who.int/ahsn/meetings/sep03/day2/Dr.%20Mohammed%20Salehل
لاطلعلعليهليل .2016/06/03ل
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تينبغي علګ علږ اللغغ أڗ يكڤڗ قإٙا علګ اإسهام ي الًڇجمغ اآليغ بطٚيقتيڗ ،اأڣلګ
بإسهامڢ العام ي معالجغ اللغاػ الطبيعيغببب ،حين أڗ الًڇجمغ اآليغ هي ي امقام
اأڣڋ معالجغ للغاػ الطبيعيغ ،ڣلڤ أڗ لها مشاكل خاصغ بها ا تشاطٚها فيها ميإين
أخٚڥ معالجغ اللغاػ الطبيعيغ ،ڣ الثانيغ هي أڗ الًڇجمغ اآليغ ينبغي لها أڗ تستفيٖ من
تطبيقاػ علږ اللغغ ي صياغغ نظٚيغ عامغ للًڇجمغ سڤا كانـ بشٚيغ أم ليغت 4،ڣيتبيڗ
لنا من ه٘ا القڤڋ أڗ معالجغ اللغاػ الطبيعيغ تحتاه لګ معاٙف كثيڇع حڤڋ:
 قڤاعٖ ڣ هيكلغ اللغغ ماهيغ الكلماػ امستخٖمغ ي اللغغ كيفيغ تٚكيظ ڣ تٚتيظ الكلماػ لبنا عباٙاػ ڣ جمل مقبڤلغ ي تلڊ اللغغ معاني ڣ ٕااػ الكلماػ كيفيغ تٚكيظ امعاني للحصڤڋ علګ عباٙاػ ڣ جمل مقبڤلغ من حين امعن .ڣفڤځ كل ٗلڊ ،فإڗ معالجغ اللغاػ الطبيعيغ تحتاه لګ طٚځ لًڇميڈ ڣ استخٖام امعاٙف
ام٘كڤٙع أعاه ضمن مجااػ العمل امحٖٕع بهٖف التڤصل لګ السلڤڅ امطلڤب لفهږ
اللغغ حاسڤبيا  .ڗ ٗلڊ يتطلظ الخڤ ٩ي عملياػ تٚميڈ ڣبٚمجغ الجڤانظ اأساسيغ
اآتيغ:
 الصڤتياػ  -الصٚف  -النحڤ -الٖالغ  -امقامياػ  -امجاڋ

4ب الترجم اآلي :
هي فٚٵ من فٚڣٵ اللسانياػ الحاسڤبيغ  Computational Linguisticsڣتقڤم الًڇجمغ
اآليغ بمستڤياتها اأساسيغ باستبٖاڋ بسيط لكلماػ بلغغ معينغ لګ لغغ أخٚڥب ڗ
الحاجغ امًڈايٖع للًڇجمغ ي طا ٙالعڤمغ ،ڣاأهميغ امًڈايٖع لاتصااػ إٔػ لګ تٜايٖ
الطلظ علګ الًڇجمغ اآليغ ،حين يٕٜإ ااعتمإ عليها بمشاٙيٸ الًڇجمغ ي جميٸ أنحا
العالږ بسٚعغ.
هناڅ طٚيقتاڗ معٚڣفتاڗ ي الًڇجمغ اآليغب فاأڣلګ ،أڬ بٚامٌ الًڇجمغ بمساعٖع
الحاسڤب  Computer Aided Translationما هي ا امتٖإ لقٖٙاػ امًڇجږب أڬ أڗ
امًڇجږ يقڤم بالًڇجمغ ڣيستعيڗ به٘ه البڇامٌ لٜيإع سٚعغ اإنتاه ڣتحسينڢب
4لعم اللغ و الرم اللي  ،النجا ماج ،لجّة اسا الرم ،لالع الو  ،بغ ا ،ل.1999،لص .21ل
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أما الثانيغ ،أڬ بٚامٌ الًڇجمغ اآليغ  ، Machine Translationفه بٚامٌ قائمغ ب٘اتها،
ا يكڤڗ للمًڇجږ أڬ ٕڣ ٙي الًڇجمغ سڤڥ أڗ يلقږ البڇنامٌ بالن ٨اأصلي ليقڤم
البڇنامٌ بًڇجمتڢ بصڤٙع كاملغب عنٖئ٘ يقڤم امًڇجږ بتحٚي ٚالًڇجمغ ڣتٖقيقهاب ڣبالنسبغ
له٘ه البڇامٌ تكڤڗ الًڇجمغ ٙكيكغ ڣيكڤڗ من اأفضل عإع الًڇجمغ بٖا من تٖقيقها
علګ اأقل بالنسبغ للًڇجمغ من ڣ لګ اللغغ العٚبيغب ڣقٖ يم ٚڣقـ طڤيلٙ ،بما عشٚاػ
السنيڗ ،قبل أڗ تتطڤ ٙمثل ه٘ه البڇامٌ بٖٙجغ يعتمٖ عليها ي اللغغ العٚبيغ.
ڣتتږ الًڇجمغ اآليغ ي ثاف مٚاحل :
اأ لى :التحليل اللغڤڬب
الثاني  :امقابلغب
الثالث  :التڤليٖ للغغ الهٖفب
ڗ الًڇجمغ اآليغ تعن حاڋ الحاسڤب محل الٖماٹ البشٚڬ ي إٔا الًڇجمغ من لغغ لګ
لغغ أخٚڥ ،ڣلكي يتڤلګ الحاسڤب ه٘ه امهمغ ،ا بٖ لڢ أڗ يتڤف ٚعلګ خمسغ أنڤاٵ من
امعٚفغ ڣ القٖٙع:
 النظام اللغڤڬ للغغ امًڇجږ منها عالږ اللغغ امًڇجږ منها (عالږ امعٚفغ ڣ امعتقٖاػ ڣ القيږ الجماليغ) النظام اللغڤڬ للغغ امًڇجږ ليها عالږ اللغغ امًڇجږ ليها (عالږ امعٚفغ ڣ امعتقٖاػ ڣ القيږ الجماليغ) تڤف ٚبٚنامٌ حاسڤبي كاف معالجغ نظامي اللغتيڗ امشمڤلتيڗ بالًڇجمغ ،ڣتڤف ٚقٖٙعحاسڤبيغ معقٖع ڣڣاسعغ معالجغ امعاٙف اللغڤيغ.

5ب أهمي الترجم اآلي :
ڗ الحاجغ امًڈايٖع للًڇجمغ ي طا ٙالعڤمغ ،ڣاأهميغ امًڈايٖع لاتصااػ إٔػ لګ تٜايٖ
الطلظ علګ الًڇجمغ اآليغ ،حين يٕٜإ ااعتمإ عليها بمشاٙيٸ الًڇجمغ ي جميٸ أنحا
العالږ بسٚعغ.
 الًڇجمغ اآليغ تستطيٸ القيام بعمليغ الًڇجمغ بشكل أسٚٵ ڣتكلفتها أقل من امًڇجميڗ. تڤفيڇ الڤقـ أڗ الڤقـ امطلڤب للًڇجمغ باستخٖام الًڇجمغ اآليغ يكڤڗ أقل منالڤقـ امطلڤب باستخٖام الًڇجمغ البشٚيغ.
 مكاڗ مساعٖع الًڇجمغ اآليغ مًڇجږ البشٚڬ.312
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ً
 ڣلڤ كانـ الًڇجمغ اآليغ غيڇ ٕقيقغ غالبا ،لكن علګ اأقل تعطينا فكٚع عن محتڤڥالن.٨
 كما أڗ الًڇجمغ اآليغ تحاڣڋ عمل مطابقغ نحڤيغ ڣأسلڤبيغ ڣقڤاعٖيغ للمفٕٚاػڣتٚجمتهاب ڣهناڅ ميڈع ٗكيغ ي البڇنامٌ ڣهي ااعتمإ علګ اأمثلغ ي الًڇجمغ example-
 ،basedحين يٜيٖ ٗلڊ من قٖٙع مطابقغ العباٙاػ امخٜنغ ي ال٘اكٚع مٸ تلڊ الت يٚإ
تٚجمتڢ بصڤٙع صحيحغ ،ڣمثا ٙغږ ڣجڤٕ اختاف ي تصٚيڀ الفعل ،يقڤم البڇنامٌ
بتقٖيږ الخيا ٙالصحيح ڗ ڣجٖ .ڣه٘ه بع ٬مڤاقٸ الًڇجمغ اآليغ ي اإنًڇنـ:
http://www.freetranslation.com/
http://www.targim.com/
http://www.ajeeb.com/
http://translate.google.com.my/#
http://www.microsofttranslator.com/
ڣأما أهږ بٚامٌ الًڇجمغ اآليغ ( )Machine Translation Softwareفه :
(CAT (Computer Aided Translation Memory TM) for SET (SAKHIR ENTERPRISE
)TRANSLATION
 World Translatorامًڇجږ العالم
Bi-Directional Language to/from English
Multilingual Translation System
Machine Translation Software (MT): Arabic-English-Arabic

6ب صعوبا الترجم اآلي :
ڣلئڗ كانـ الًڇجمغ مثا ٙجٖاڋ ي حٖ ٗاتها ،ڣتباينـ اأقڤاڋ فيها بيڗ ٙاف ٬ينك ٚمكاڗ
تإٔيتها بٖقغ ڣأمانغ ،ڣبيڗ من ي كٖ ٕڣٙها الكبيڇ ي التڤاصل اللغڤڬ ڣالفكٚڬ بيڗ
الشعڤب ڣنقل العلږ ڣامعٚفغب جا ػ الًڇجمغ اآليغ لًڈيٖ الجٖڋب فإڗ ي ليتها شكاليغ
ً
تضاف لګ ما تقٖم ،أڗ امًڇجږ اإنساڗ يكڤڗ غائبا ا بقٖ ٙما يح ِكږ بٚمجغ
الحاسڤب ،ڣما يٜڣٕ بڢ ٗاكٚتڢ من الڤحٖاػ اللغڤيغ القابلغ لإحاڋ مكاڗ غيڇها علګ
نحڤ ي ٕڬ امعن من لغتڢ اأصليغ لګ اللغغ امًڇجږ ليها .بعباٙع أخٚڥ ڗ مٚڣنغ امًڇجږ
ڣتعٖٕ ااحتمااػ الت تحض ٚي ٗهنڢ ا يمكن أڗ يستفإ منها ي مجاڋ الًڇجمغ اآليغ،
مهما اجتهٖ امبڇمٌ ي حكام العمليغ ،ڣٙصٖ البٖائل الت تصلح لإحاڋ ،أڗ متغيڇاػ
313
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ً
ً
الن ٨مكتڤبا كاڗ أم مسمڤعا ا يمكن أڗ تخضٸ للحص ،ٚأنها تتجٖٕ علګ غيڇ نظام،
ڣتستجيظ بسٚعغ للعڤامل الظٚفيغ ٛ -مانيغ ڣمكانيغ  -ڣالنفسيغ ڣااجتماعيغ ڣالجسٖيغ
ڣالثقافيغ ڣاللغڤيغ ڣغيڇها.
تعًڇ ٩مسا ٙالًڇجمغ اآليغ شكااػ كثيڇع ،ڣلكنها ا تقلل من ٕڣٙها ي بنا الحضاٙع،
ڣبقٖ ٙما ن٘لل ه٘ه اإشكااػ فإننا نٚتقي بمستڤڥ الًڇجمغ ڣإٔائها ،ڣتصبح ب٘لڊ أنجٸ
السبل للتڤاصل الحضاٙڬ بيڗ الشعڤب  .ڣيمكن جماڋ أب ٛٚاإشكااػ ي النقا٭
التاليغ:
 طبيعغ الًڇجمغ ،ڣٗلڊ من حين اتصالها بلغتيڗ تمثاڗ ثقافتيڗ مختلفتيڗ ،مهما كانـٕٙجغ ااختاف ،فه تعن (استبٖاڋ مإع نصيغ ي لغغ ڣاحٖع ببب بمإع نصيغ مكافئغ
لها ي لغغ أخٚڥ) 5فجميٸ امفٕٚاػ هنا ت ٕڬ ٕااتها بڤضڤٍ ا كلمغ تمكافئغت أڗ
التكاف ا ينصٚف معن ٕقيڄ محٖٕ ،نڢ كالتڤاٛڗ ،ڣالتڤاٛڗ تأٙجح ڣمقاٙبغ ،ڣه٘ا هڤ
ً
مصٖ ٙاإشكاڋ ،ڣهڤ مصٖ ٙعٖم التفاهږ  -أحيانا  -حت بيڗ أهل اللغغ الڤاحٖع ،ڣه٘ا
ً
ما عبڇ عنڢ ٙيتشا Richards ٕٛٙبقڤلڢ تٙبما كانـ الًڇجمغ أكٌڇ تعقيٖا من كل ڣقائٸ
الحياع الت ظهٚػ حت اليڤم ي تطڤ ٙالكڤڗت 6أنها تنقل تجاٙب اأمږ بعضها لګ بع،٬
ڣتتعامل مٸ امعاني ڣظالها ڣما يصحظ ٗلڊ من اختاف ڣت٘ب٘ب يثقاڗ علګ أهل
اللغغ الڤاحٖعب
 كما تعي ٤الًڇجمغ اآليغ قصڤٙا ي الٖعږ امإڬ الحكڤمي أڣ الخا ٥ي ه٘ا امجاڋبڣما يٜيٖ من الصعڤباػ اٙتبا٭ الًڇجمغ اآليغ بعٖع ميإين ڣتخصصاػ كعلږ الًڇجمغ
ڣاللسانياػ بفٚڣعها (هلږ الٖالغ ڣعلږ امصطلح ڣالًڇكيظ ڣالنحڤ) ڣعلږ الحاسڤب ببب
 مشكلغ اختاف امعاني (بيڗ اللغغ اأصل ڣلغغ الڤصل)ب مشكلغ ٙبط الكلماػ ڣتكڤين الجمل :يصعظ علګ الحاسڤب علګ غٚا ٙامًڇجږ البشٚڬيجإ نظائ ٚللًڇاكيظ اللغڤيغ بيڗ اللغغ اأصل  Source Languageڣلغغ الهٖف Target
5ل ساةلاىل ئيسلاحا لاجامعلاللغوي لالع بي ،لالا مي ،لب بي لعب لاللطيف،للجةلالا مي لامغ بي ،لالع ل،13ل 1998ل
6لاجاها ليلالرم .لبيرلنيوما .لت م لمو لالصيي،ل ا لام خلللنرل.1986لص .56ل
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ٕ ،Languageڣڗ ٕخاڋ تغييڇ ڣلڤ طفيڀ ي الصيغغ اأصليغ أڗ كل لغغ تتميڈ بأساليبها
الخاصغ ڣا يمكن ف ٩ٚأسلڤب اللغغ اأصل علګ لغغ الڤصل أڗ ٗلڊ قٖ ي ث ٚسلبا
علګ مستڤڥ الًڇجمغ.
 مشكلغ ٙبط الجمل ڣتكڤين الفقٚاػ. العباٙاػ امسكڤكغ (التعابيڇ ااصطاحيغ)  :Idiomsغياب معاجږ مختصغ ي العباٙاػامسكڤكغ ضافغ لګ غياب تقييس مڤحٖ للمصطلحاػ .Terminology
 اللبس النح ِڤڬ :ي غياب حٚكاػ التشكيل ،مثاڋ :يمكن أڗ تشيڇ كلمغ يعٖ لګ كلمغ:ي ِعٖ :يلًڈم بڤعٖ She /he promises
يعٖ :يحپ He calculates /Computes
يعٖ :يعتبڇ considered
– اللبس الناتٌ عن امتاٛماػ اللفظيغ الت يفًڇ ٩أڗ تًڇجږ ” كمقطٸ ڣاحٖ ” بٖڋ أڗ
تًڇجږ كل كلمغ علګ حٖع.
َََ
َ
مثاڋ :عباَ ٙر ِغ َ بنفس عن الش ء ڣالت تعن ت فع عن الش .
الًڇجمغ البشٚيغ He rised above
نتيجغ مًڇجږ جڤجل Wishes for himself
نتيجغ مًڇجږ بينٌ : Same thing with the desiredناحٴ باڗ الًڇجمغ اآليغ ي ه٘ه
الحالغ بعيٖع كل البعٖ عن الًڇجمغ البشٚيغ ڣالسبظ هڤ غياب متڤڗ لغڤيغ ثٚيغ لغڤيا
ڣتتضمن امتاٛماػ اللفظيغ الڤإٙع ي اللغغ العٚبيغ.
 نقل البنيغ الًڇاكيبيغ للغاػ اأجنبيغ لګ اللغغ العٚبيغ:مثاڋ :أكٌڇ مهاٙع – عڤ ٩أمه– more skilled ٚ
أكٌڇ قٖسيغ – عڤ ٩أقٖٙ more sacred ٝغږ أڗ اإيجا ٛال٘ڬ يميڈ اللغغ العٚبيغ
يجعل امتڤڗ اللغڤيغ العٚبيغ أقل حجما من غيڇها ا أنڢ قٖ يكڤڗ سببا من أسباب
اللبس الت تڤاجهها نظږ الًڇجمغ اآليغ.
– نٖٙع استعماڋ عاماػ الڤقڀ ي النصڤ ٥العٚبيغ تصعظ عمليغ تحٖيٖ نهايغ
الفقٚاػ ڣالجمل مما ي ث ٚعلګ تحٖيٖ ٕالغ الفقٚعةالجملغ ڣبالتالي ي ث ٚحتما علګ
الًڇجمغ امنتجغ.
– ا يڤجٖ سبيل لتحٖيٖ أسما العلږ ضمن النصڤ ٥العٚبيغ ،فخافا للنصڤ٥
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العٚبيغ ،نجٖ أڗ النصڤ ٥اإنجليڈيغ أڣ الفٚنسيغ تستعمل تفخيږ الحٚف اأڣڋ
 Capitalizationللتمييڈ بيڗ اسږ العلږ ڣبا ي كلماػ الن.٨

7ب ش ط الترجم اآلي :
لقٖ احظنا بع ٬امشكاػ امعقٖع الت ينبغي يجإ حل لها لضماڗ تٚجمغ ليغ
ناجحغ ،ڣنقٖم فيما يأتي الشٚڣ٭ الڤاجظ تڤافٚها بغيغ تحقيڄ أنظمغ ٙصينغ للًڇجمغ
اآليغ:
أب يتطلظ الشٚ٭ اأڣڋ ڣضٸ أنمڤٗه نحڤڬ يمثل النحڤ امشًڇڅ لجميٸ اللغاػ البشٚيغ
ً
علما أنڢ من اممكن تمييڈ امعاجږ عن القڤاعٖ أڣ أڗ يتږ ٕمٌ القڤاعٖ مٸ امعاجږ ڣمن
ً
ثږ القيام بعمليغ من شأنها أڗ تڤجٖ تجانسا اأنمڤٗه النحڤڬ مٸ التنفي٘ اأمثل
ً
معلڤماتيغ فاعلغ مٸ اأخ٘ بنظ ٚااعتبا ٙڣقـ التنفي٘ ڣمعٚفغ الغمڤ ٩ڣأخيڇا امعالجغ
اللغڤيغ الشاملغ ب
بب يتطلظ الشٚ٭ الثاني ڣضٸ أنمڤٗه ٕالي يميل لګ امٚڣنغ يسمح بعٕ ٩ٚقيڄ لعلږ
امعاني للغغ (الًڇكيظ اللغڤڬ الصحيح) ڣيسمح ه٘ا اأنمڤٗه بڤضٸ امعلڤماتيغ الفاعلغ
مڤضٸ التنفي٘ ب
جب أما الشٚ٭ الثالن فأنڢ يعمٖ لګ تعٚيڀ نظٚيغ تسمح بإقامغ عاقغ بيڗ اأنمڤٗجيڗ
ً
النحڤڬ ڣالٖالي ڣلكن أڣا ڣقبل كل ش يتمتٸ كل من اأنمڤٗجيڗ باستقاليغ تامغ
الڤاحٖ عن اآخٚب ڣيعٖ ه٘ا الج ٜاأكٌڇ ٕقغ من بيڗ اأجٜا اأخٚڥ لأنمڤٗه العام ب
ڣ ي الحقيقغ تستنٖ ٕقغ الجها ٛاآلي ڣحٖڣٕ مكانياتڢ العمليغ لګ جڤٕع أنمڤٗه الٚبط
بيڗ النحڤ ڣالٖالغ ب ڣتږ تڤضيح نظٚيغ الٚبط بيڗ اأنمڤٗجيڗ النحڤڬ ڣالٖالي بتعٚيڀ
نماٗه ع ٩ٚاللغغ عنٖما يتږ ٕمٌ النحڤ مٸ الٖالغ ب
ً
ً
ب يتطلظ أنمڤٗجا قابا لٚبط أنمڤٗجيڗ ٕاليڗ مجٕٚين ڣمعٚفيڗ يأخ٘ بالحسباڗ
خصڤصياػ كل لغغب
خاتم :
ڗ تصميږ نظام الًڇجمغ امتعٖٕ اللغاػ يستٖعي مًڇجميڗ ڣلغڤييڗ ڣمهنٖسيڗ ك٘لڊب
ل٘لڊ فإنڢ يجمٸ بيڗ مفاهيږ جٖيٖع ي امعالجغ امتعٖٕع اللغاػ ڣالًڇجمغ اآليغ
ڣحفٴ البياناػ امتعلقغ بالًڇجمغب ڣتمثل الجملغ الڤحٖع اأساسيغ ي عمليغ الًڇجمغ
كما يقڤم ه٘ا النظام مستنٖا لګ قڤاعٖ ڣيعمل مستعينا بقاعٖع بياناػ معٚفيغب
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فبعٖما يقڤم النظام بتحليل الجملغ تحليا عميقا ڣيحٖٕ مختلڀ الًڇاكيظ ڣفئاػ
الكلماػ يلتجأ لګ تحليل الكلماػ ي سياقها ثږ يبن الٚڣابط الٖاليغب
فطٚځ ال٘كا ااصطناعي ) (MOSESالت تږ تطڤيٚها ي اأصل لثنائياػ لغڤيغ أخٚڥ،
يمكن تطڤيعها ڣتكييفها لتستڤعظ اللغغ العٚبيغ غيڇ أڗ الكفا ع العلميغ ا تكفي ي ه٘ه
الحالغ مل الفجڤع العلميغ الت تفصلنا عن العالږ امتقٖم ،ڣقٖ إٔٙكـ الٖڣڋ
امتقٖمغ خطڤٙع الٚهاناػ امتعلقغ باللغغ ي عص ٚامعلڤماػ ڣساٙعـ لګ تطڤيٚها
ڣااستثما ٙي البحڤف الت من شأنها تأميڗ بقا لغاتها علګ الشابكغ ضافغ لګ تعٜيٜ
مكانتها من خاڋ استحٖاف مصطلحاػ تڤاكظ اانفجا ٙامع ٚي ال٘ڬ يميڈ ه٘ه الحقبغ،
ڣنأمل أڗ تأخ٘ الٖڣڋ العٚبيغ العبڇع منها.
ڣا يسعنا علګ ضڤ ما تږ تناڣلڢ ،سڤڥ التأكيٖ علګ اعتمإ الًڇجمغ اآليغ كڤسيلغ ڣ ليس
كغايغ للًڇجمغ ٙبحا للڤقـ ،اسيما ي اميإين التقنيغ امتخصصغ الت تتسږ بكٌڇع
الحاجغ للًڇجمغ ڣبٖقغ مصطلحاتها.
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