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 العربية: واقع وتحديات اللغة ى  إلالترجمة األلية من و 

 المعلوماتية محور المؤتمر: مستقبل اللغة العربية وتحدياتها في عصر التقنية 

 

 بوحالة ياسمين 

bouhalla.yasmine@gmail.com 

 - الجزائر -بالقليعة  المدرسة العليا للتسيير واالقتصاد الرقميأستادة محاضرة "ب" :  

   ملخص:   

الترجمة    التواصل   ركيزةتعتبر  العلمية والفكرية، فهي تضطلع بدور مهم في إحداث  النهضة  من ركائز 

د جسور التعارف بينهم، حيث تحتل الترجمة مكانة ريادية في نقل  كما تسمح بموالتقارب بين الشعوب،  

المجاالت العلمية و  شتى في إبداعات الغير على الّتعرفالمعارف والعلوم ونشرها بين األمم، وتساهم في  

 .و التواصل الحضاري   التفاعل اإلنساني مظاهركما أنها من أهم  الثقافية.

اللجوء إلى نوع آخر إلى  ، والتراكم الهائل للمعارف والمعلومات  والتكنولوجيا    للعلوم  السريع  أدى التطورولقد   

توفير التكلفة والجهد والوقت. فالترجمة اآللية تمكننا من  التي تسمح ب ،  الترجمة األلية  من الترجمة، أال وهي

ترجمة النص بشكل فوري، وهو ما نحتاجه في كثير من األحيان لفهم المحتوى بشكل سريع. وإذا نظرنا 

هم، فالسرعة التي  إليها من زاوية أوسع يمكننا استخدامها في المشاريع التي يكون فيها الوقت هو العامل األ

 تقدمها لنا الترجمة اآللية تمكننا من فهم وثيقة معينة بلغة أخرى بغضون دقائق وربما ثوان  
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ى ترجمة فورية لنص من اللغة المصدر إلى اللغة المستهدفة    الترجمة اآللية هي مصطلح يدل باختصار عل 

العالم في األعوام األخيرة مزيًدا من اإلقبال    عرفباستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي. وقد  

قد شهدت  و   .على الترجمة اآللية، ال سيما أننا أصبحنا نراها أكثر دقة نتيجة استخدام هذه التقنيات وتطويرها

خصوصا االنجليزية والفرنسية، أما بالنسبة للغة العربية  مجال الترجمة األلية،  في  للغات العالمية تطورا كبيرا  ا

 للغة العربية؟ من وإلى اية لهو واقع الترجمة األفمازالت تعرف هذه األخيرة تأخرا في هذا المجال، فما

 العربيةالكلمات النفتاحية: الترجمة األلية، الحاسوب، اللغة 

Abstract : 

     Translation is a one of the pillars of scientific development. It has an important role in the 

communication and reconciliation between people of the world, It allows them to know each 

other (get acquainted) .  Nowadays translation is an efficient means of conveying ideas, 

knowledge and culture , it contributes to know creations of other people, in different fields of  

science and culture, it has a crucial importance in the human interaction and civilizational 

communication,  

the quick scientific development led to the big accumulation of information , so it  push people 

to use another form of translation, which is automatic translation, This kind of translation 

enables us to save efforts , money and time, automatic translation, allows us to translate text 

instantly, that’s what we often need to understand  the content quickly, it’s important to use it  

, especially when we  haven’t time, thanks to the speed that this translation provide us,  we can 

understand any document in a few minutes,  

Automatic translation is a term that means instant translation of the text, from the original 

language to the target language, with the use of the technics of artificial intelligence and 

automatic learning,   

In the latest years, the world know a big demand of the use of automatic translation, because it 

become more concise with the use of this technics and its development. 
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International languages, has known an important development in automatic translation, 

especially English and French, but Arab language is late  yet in this field, so what is the situation 

of automatic translation of Arab language. 

Key words : Machine translation, computer, arabic language 

 

 دمة: مق

دى انتشار الكومبيوتر واإلنترنت إلى  لقد أف، تطور تكنولوجي هائل  انفجار معرفي ضخم، و يشهد العالم

  للحصول على ، النصوص بسرعة فهم محاولة  وهو ما دفع بالكثير إلى ، وفرة في المعلومات المتداولة 

لغات أخرى منها اللغة العربية  ملحة إلى ترجمة النصوص إلى الالحاجة ، ونتيجة ذلك ظهرت المعلومات 

 .أو العكس

  وأصبح تزايد الطلب على الترجمة اآللية،  حيث الحاجة للترجمة في إطار العولمة،  هذه ولقد دفعت 

 .بسرعة  معمورةفي جميع أنحاء اليزداد االعتماد عليها 

الترجمة و خاصة  من الضروري أيضًا البحث عن مواقع ترجمة المحتوى ذات األداء الجيد في نتائج  بات و 

 ،إلى اللغة العربية

وماهي األفاق   هو واقع الترجمة األلية من وإلى اللغة العربية؟؟ مافي ظل هذه التطورات والتغيرات، إذن، 

 المنتظرة؟ 

 حوسبة اللغة:  .1

ة جاهد كما انها تسعى    النظم التكنولوجية،  تطور  ألنها مرتبطة ب   دائم،    ّتطّورفي  حوسبة اللُّغة عملّية  إّن  

تطوير    ، كلما تمكن منفهم اإلنسان آللّيات عمل العقل البشريّ   كلما تطورفلمحاكاة العقل البشرّي آليًّا،  
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اللغةتطّور الحاسوب  أي أن  عملّية الحوسبة،   وتقوم هذه األخيرة على علم    .، يساهم في تطور حوسبة 

 والتي يمكن تعريفها كمايلي: اللسانيات الحاسوبية. 

أحد فروع اللسانيات التطبيقية تهتم باالستفادة من معطيات الحاسوب في دراسة   هي  حاسوبيةاللسانيات ال

قضايا اللسانيات المتعددة مثل: رصد الظواهر اللغوية وفقا لمستوياتها، الصوتية، الصرفية، النحوية البالغية،  

عبد القادر عبد )  .اللغات"  والعروضية وإجراء عمليات إحصائية وصناعة المعاجم والترجمة اآللية ،وتعليم

 ( 181،  2002الجليل : 

اللسانيات و  في  اللغوية  االتجاهات  أحدث  من  )المعلوماتية(  الحاسوب  باستخدام  العربية  اللغة  دراسة  تعد 

لعلوم مختلفة على     ، فهو أحد العلوم التي تتطلب تطبيق أدوات إجرائية ،و معارف دقيقة   العربية المعاصرة

،األمر الذي يستعصى على الطلبة في هذا التخّصص المزاوجة بين علمين أو أكثر و البحث نظام اللغة  

 – في أدواتهما اإلجرائية و تطبيقها في بحوثهم األكاديمية ،فقد نالحظ جهود الباحثين المعاصرين العرب  

العربية،   في تطويع تقنيات الحاسوب لخدمة الدراسات اللغوية  –بوجه خاص    –بصفة عامة، واللغويين  

 . صوتيا وصرفيا و نحويا ومعجميا ودالليا ، ومدى إفادتها منه في معالجة قضاياها المختلفة

غير أنهما مجالين متكاملين في    تطبيقي،التي تعتمد على محورين أساسيين شق نظري و اآلخر عملي  

 وضعهما و مختلفين في استعمالهما أولهما

نظامها        في  سواء  ولذاتها  ذاتها  في  االنسانية  اللغوية  بالدراسات  يعنى  الذي  العلم  وهو  اللسانيات:" 

المنطوق او المكتوب, فيهدف الى وصف نظام اللغة وحصر ثوابته وضبط متغيراته, وثمّ معالجة الظواهر  

لنحوية والداللية والسياقية  اللغوية في شتى فروعها ومجاالتها وعلى مختلف مستوياتها الصوتية والصرفية وا
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اللغة ويصف قواعدها  أبنية  منها والكبرى ،فيفسر  اللغوية الصغرى  الوحدات  بأدق  يهتم  والمعجمية ...اذ 

 ( 13 ،2007 :وليد العناتي) العامة ويضبط العالقات والوظائف المتعددة بين الوحدات اللغوية ".

يه من عمليات حسابية وإحصائية رياضية وخوارزميات أما الحاسوبية: " يعنى بتوظيف الحاسوب بما يحتو   

دقيقة ،وما يتميزه من سعة تخزين هائلة وسرعة االنتاج والتنفيد ،في خدمة اللغة, فقد وضع " دافيد كرستال"  

فقال:"هو فرع من الدراسات اللغوية الذي يوظف في تقنيات    تعريفا جامعا للسانيات الحاسوبية:  العالم اللغوي 

اللغوية والمفاهي  المشكالت  توضيح  بهدف  واآللية  الحسابية  م 

 ( www.alnajem.com.موقع على الناجم صالح)

   يرى حيث   في مدارسنا وجامعاتنا.عن الّدراسة والّتطبيق   ائبةإال أّن الّلسانّيات ولسانّيات الحاسوب تحديًدا غ 

 : RASKIN أن لم الحاسوب راسكنعا

على اإلسهام في الترجمة اآللية بطريقتين، األولى بإسهامه    ةكون قادر تأن    اللسانيات الحاسوبية  ينبغي على  

العام في معالجة اللغات الطبيعية...، حيث أن الترجمة اآللية هي في المقام األول معالجة للغات الطبيعية،  

ات الطبيعية، و الثانية هي أن  ولو أن لها مشاكل خاصة بها ال تشاطرها فيها ميادين أخرى لمعالجة اللغ

الترجمة اآللية ينبغي لها أن تستفيد من تطبيقات علم اللغة في صياغة نظرية عامة للترجمة سواء كانت  

(ويتبين لنا من هذا القول أن معالجة ال لغات الطبيعية تحتاج إلى    21:  1999النجار،  (،  "بشرية أم آلية

 معارف كثيرة  

الذي  لحوسبة الّلغة، إذ إنها ثمرًة ما يسّمى بالفهم اآللّي لّلغة.    األهداف المنشودةمن  والّترجمة اآللّية واحدة  

 يعد عامل أساسي في الترجمة اللية.

 مفهومه؟  هو ما فماذا نعني بالترجمة األلية، و
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 الترجمة األلية: تعريف . 2

وتقوم الترجمة اآللية بمستوياتها   Linguistics Computational هي فرع من فروع اللسانيات الحاسوبية

  .األساسية باستبدال بسيط لكلمات بلغة معينة إلى لغة أخرى 

الترجمة اآللية هي مصطلح يدل باختصار على ترجمة  للترجمة األلية، يمكن القول أنها    وكتعريف بسيط

خدام تقنيات الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي. وقد فورية لنص من اللغة المصدر إلى اللغة المستهدفة باست 

شهد العالم في األعوام األخيرة مزيًدا من اإلقبال على الترجمة اآللية، ال سيما أننا أصبحنا نراها أكثر دقة 

 )نفس المرجع السابق(.نتيجة استخدام هذه التقنيات وتطويرها

 أهمية الترجمة األلية: .3

الترجمة اآللية    وحتى عندما تكون  ،  وبتكلفة أقل،  اآللية القيام بعملية الترجمة بشكل أسرع لترجمة  تستطيع ا

كما أن الترجمة اآللية تحاول عمل   - .على األقل تعطينا فكرة عن محتوى النص   ، إال أنهاغير دقيقة غالباً 

نامج وهي االعتماد على  مطابقة نحوية وأسلوبية وقواعدية للمفردات وترجمتها. وهناك ميزة ذكية في البر 

، حيث يزيد ذلك من قدرة مطابقة العبارات المخزنة في الذاكرة مع   based-example األمثلة في الترجمة

تلك التي يراد ترجمته بصورة صحيحة، ومثال رغم وجود اختالف في تصريف الفعل، يقوم البرنامج بتقديم  

 الخيار الصحيح إن وجد.  

، يطريقة سريعة ودون جهد المتراكم  اإلنسانيّ   و  راث الفكريّ لتّ ل  ضخمال  حجماأللية في نقل الوتساعد الترجمة  

مليار    1,5ة المعلومات المتداولة عبر شبكة اإلنترنت في جميع أنحاء العالم سوف تقفز إلى  يّ كمّ ف  كبير.

وإذا كانت  ال حرفً فإذا كان كل بايت يمثّ  ا،وأمامها واحد وعشرون صفرً  1,5أي  ، 2009تيرابايت في العام  
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مليون    75مثيل تبادل  هذا يعني على سبيل التّ   حرف، فإنّ   2000ط من  ن في المتوسّ صفحة الكتاب تتكوّ 

 مليار صفحة كتاب.  

موقع وجدت على شبكة  بليون    26نت من فهرسة تريليون صفحة من  ها تمكّ وقد أعلنت شركة جوجل أنّ 

ركة المعلنة جعل  يأتي ذلك في سياق غاية الشّ و   2008ى شهر تموز/يوليو بكة حتّ اإلنترنت منذ ظهور الشّ 

   . ة وتراثها الفكريّ ك البحث جوجل أرشيف البشريّ محرّ 

يبين النقص   وهو ما  ، بكة الحاليمن محتوى الشّ   0.00016  المحتوى العربيّ   يمثل شركة جوجل  وحسب  

 ( 45، 2008)مأمون الحطاب:  ح في ترجمة ونقل هذا التراث الفكري إلى اللغة العربية.الفاد 

منها،   مفر  ال  حتمية،  ضرورة  أصبحت  العربية،  اللغة  إلى  الفالترجمة  بهذا  االهتمام  وجب  من  لهذا  نوع 

أشهرها  الترجمة العربية،  اللغة  إلى  األلية  بالترجمة  الخاصة  البرامج  من  العديد  وهناك  جوجل،  ،  برنامج 

 وسنكتفي بتقديم هذا البرنامج، نظرا النتشاره الكبير في األوساط العربية 

   جوجل للترجمة األلية:برنامج .4

وقد أرفقت مع هذه    ،ةلقائيّ رجمة التّ تها التّ ة على موقعها وسمّ انيّ ة المجّ رجمة اآلليّ رت شركة جوجل خدمة التّ وفّ 

وبالتّ   اتعريفيًّ   االخدمة شرحً  المستوى بها  إلى هذا  بها  للوصول  المستخدمة  أبحاث   ،قنية   جوجل قام فريق 

 .رجمةللتّ   جوجل فرة حالًيا على خدمةاغات المتو ألزواج اللُّ   رجمة اإلحصائيّ بتطوير نظام التّ 

ب باستخدام منهج يستند إلى القواعد، حيث  تتطلّ   ارة حاليًّ المتطوّ ة  جاريّ ة التّ رجمة اآلليّ تطوير معظم نظم التّ   تمّ 

 .ريقة المزيد من العمل لتعريف المرادفات وقواعد النحوهذه الطّ 
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ا: حيث نقوم بتغذية  بجوجل، ظام الخاّص النّ  ولكنّ  ًً من الكلمات  بالمليارات  (الكمبيوتر)يتبع أسلوًبا مختلًف

يحتوي على    ياً مواز    اً غة المستهدفة، ونصفي اللُّ   األصليّ   ّص تتضمن كاًل من النّ نة في ُجمل وعبارات  المضمّ 

من   البشريّ التّ أمثلة  اللُّ   ة رجمات  ثمّ   ،غات بين  التّ   ومن  تقنيات  بتطبيق  نموذج  نقوم  إلنشاء  اإلحصائي  عّلم 

  . دة جًدا في تقييمات األبحاث قنا نتائج جيّ ولقد حقّ  ،ترجمة

  اللغات التي يمكن الترجمة منها وإليها، فهي:أما فيما يخص 

،  ةوسيّ الرّ ،  ةومانيّ الرّ ،  ةالبولنديّ ،  ةرويجيّ النّ ،  ةاليابانيّ ،  ةالكوريّ ،  ةاإليطاليّ ،  ة الهنديّ ،  ةاليونانيّ ،  ةاأللمانيّ 

 ة ويديّ السّ ، ةاإلسبانيّ 

 :ةتي غات اآلا أزواج اللّ يًّ حال جوجل رتوفّ ـ 

)التّ ينيّ الّص ،  )ة )المبسطةينيّ الّص ،  ةالبلغاريّ ،  ةالعربيّ  ، ةالهولنديّ ،  ةالدانماركيّ ،  ةشيكيّ التّ ،  ةالكرواتيّ ،  )ةقليديّ ة 

 ة البرتغاليّ ، ةالفرنسيّ ، ةالفنلنديّ 

األلية    ترجمةالف  ،غةة اللّ صوص ثنائيّ هائل من النّ   إلى كمّ    نظام جوجل   حتاجيومن أجل تحسين الجودة أيًضا،  

الحقيقة ليس ترجمة، وأّن ما يقوم به هذا البرنامج هو البحث في ذاكرته عن نصوص مشابهة    حاليا هي  

للنُّصوص   كترجمة  المخزون  هذا  واستخدام  مسبًقا  مخّزنة  ترجمات  لها  تكون  بحيث  عليه،  يعرض  لما 

 المعروضة.

ث لتحسين نتائجها من  ومع ذلك فإّن هذه الّطريقة هي المنتشرة عالميًّا في الوقت الحاضر، وتجري األبحا 

خالل دراسات اإلحصاء اللُّغوي أساًسا، ثّم من خالل مزج بعض عناصر الّطريقة األخرى اّلتي تعتمد الّتحليل  

 والّتركيب للّنصوص بناًء على القواعد الّلغوّية والمعاجم اآللّية. 

 لية إلى العربية األ الترجمة مشاكل . 5
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أهم المشاكل التي قد تواجه الترجمة اآللية في اللغة العربية في يومنا هذا هي مشكلة غياب    من أن من

“التشكيل”، والتي رغم محاوالت بعض البرامج لكتابة التشكيل، فإن أقصى درجة من الدقة قد تصل إليها 

يفترض تشكياًل    ويزيد الخطأ في تشكيل نهاية الكلمات مما يجعل القارئ   ،  %95تلك البرامج ال تتعدى  

 .افتراضًيا بما يملكه من ثروة لغوية

تمثل في أنظمة الترجمة المباشرة للنصوص مثل نظام غوغل الذي يعتمد على  ي   ،خرآ  مشكلكما أن هنالك  

 . المقارنة النصية المباشرة للمفردات المدخلة إليه مما يؤدي الى ترجمات كارثية بالفعل

في احدى الدول العربية   في مطعم موجود قوائم الطعام    ود في إحدىويمكن أن نستدل بهذا المثال الموج

 .كمثال على أحد كوارث الترجمة اآللية المباشرة مع غياب التحرير البشري لها 

 Bathroom soup ترجمت إلى اللغة االنجليزية  التي شربة حمام،

 And made the nightالّليل لباسا{ إلى )ترجمة اآلية الكريمة }وجعلنا  على  آخر  ل  امثويمكن أن نقدم  

trousers  وهذا جهل بفقه اللُّغة ومجازاتها ومصطلحاتها، فلكّل لغة  من اللُّغات فقٌه خاصٌّ بها، وُيقاُل ،)

اإلنجليزّية في  المشهور  المثل  في  ذلك  اللُّغة   (Burglar killed by Policeman)مثل  في  ترجم  اّلذي 

رطّي، وهذا كسٌر لقاعدة ما لم يسّم فاعله أو المبنّي للمجهول، أي أّن العربّية إلى ُقِتَل الّلُص   من ِقَبل الشُّ

الفاعل غير معروف، فهذه القاعدة غير معروفة في فقه اإلنجليزّية، ولذا شاعت هذه العبارة حّتى على ألسنة  

نقول: ُكِتَب الدرُس من قبل فالن،  المعجمّيين، فأصبحنا نستعمل )من ِقَبل فالن( في كتاباتنا وأحاديثنا كثيًرا، ف

 والّصحيح أن نقول: ُكِتَب الدرُس أو َكَتَب فالن الدرَس.

 ويمكن تلخيص اهم مشاكل وصعوبات الترجمة األلية في النقاط التالية: 
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طبيعية وبالتالي     صعوبة إزالة مكامن الّلبس المرتبطة ارتباطا وثيقا بمنظومة الكتابة في أي لغة •

 .ميات المخول لها فك هذا اللبستعقيد الخوارز 

 أِلمَ  -َأَلم   -َأَلم   –مشكلة االشتراك اللفظي: يمكن لمفردة واحدة أن يكون لها عدة معاني ألم : َأَلٌم  •

 .هدفمشكلة اختالف المعاني )بين اللغة األصل ولغة ال •

البشري إيجاد نظائر  مشكلة ربط الكلمات وتكوين الجمل: يصعب على الحاسوب على غرار المترجم   •

،   Target Languageولغة الوصل  Source Languageللتراكيب اللغوية بين اللغة األصل

دون إدخال تغيير ولو طفيف في الصيغة األصلية ألن كل لغة تتميز بأساليبها الخاصة وال يمكن  

 .فرض أسلوب اللغة األصل على لغة الوصل ألن ذلك قد يؤثر سلبا على مستوى الترجمة

 .مشكلة ربط الجمل وتكوين الفقرات  •

غياب معاجم مختصة   :Idioms إلصطالحيةعبارات اكال  المشكالت المرتبطة أساسا باللغة العربية •

للمصطلحات  موحد  تقييس  غياب  إلى  إضافة  االصطالحية(  )التعابير  المسكوكة  العبارات   في 

Terminology. .ناصر الدين بن تركي((Isat.al.org 

: في غياب حركات التشكيل • ِويُّ  الل ب ُس الن ح 

 :مثال: يمكن أن تشير كلمة يعد إلى كلمة •

 She /he promises َيِعُد: يلتزم بوعد 

 He calculates /Computes َيُعدُّ: يحصي •

َتَبرُ  • : ُيع   consideredُيَعدُّ
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 :اإلبهام الناتج عن تعقيد البنية التركيبية للنص األصلي •

أوانه  – آن  آن  آن  آن  إن   *** بدائه  ألم  ألم  ألم  ألم   مثال: 

 َأَواِنهِ       آُن       آَن        آٌن      آَن       ِإن       ***  َداِئه  ِ   ُأِلم  ب       َأَلم        أَلم       َأَلٌم 

ام الناتج عن االشتراك  في البيتين السابقين للمتنبي نالحظ إبهاما على مستويين :المستوى األول هو اإلبه 

اللفظي (نفس المتتالية الحرفية أو نفس اللفظ يعبر عن معاني متباينة ، أما المستوى الثاني من االبهام فهو 

راجع الستعمال هذه األلفاظ كلها معا في نفس العبارة مما يضفي على النص تعقيدا يصعب المهمة على 

متفاوتة من الصعوبة وما زاد األمر تعقيدا غياب حركات   المترجم البشري ونظام الترجمة اآللية بدرجات 

 Isat.al.org))ناصر الدين بن تركي.  .التشكيل

اللبس الناتج عن المتالزمات اللفظية التي يفترض أن تترجم ” كمقطع واحد ” بدل أن ترجمة كل كلمة   –

 .على حدة

 .لشيءعن ا َتَرفَّعَ  والتي تعني ءعن الشي ة َرِغَب بنفسهمثال: عبار

 He rised above :الترجمة البشرية

 Wishes for himself : نتيجة مترجم جوجل

 : ة الحديثةالمشروعات العربي  . 6

 ا في األسواق هي: األنظمة العاملة والمتوافرة حاليًّ 

 مان.  في لندن، ولدى الشركة المذكورة فرع في مسقط بعُ   ATAرته شركة  ( نظام "المترجم العربي" الذي طوّ 1)

 ة. ا في األسواق العربيّ ا في لندن، وكان متوافرً ة أيًض رته شركة عربيّ ( نظام "عربترانز"، وقد طوّ 2)
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ا،  ظام أكثر األنظمة طموحً ة في باريس، وهذا النّ رته شركة سيموس العربيّ ذي طوّ " الّ اقل العربيّ ( نظام "النّ 3)

  < برنام  – ة  ة والعربيّ ة وبين الفرنسيّ ة والعربيّ رجمة بين اإلنجليزيّ دى الشركة المذكورة أربعة برامج للتّ حيث ل

   .جاهاتّ  ج لكلّ (حك

 ة تعمل في إحدى ضواحي واشنطن. ا شركة عربيّ ، وهي أيًض Apptek( نظام شركة أبتك 4)

 .( الوافي، وهو برنامج مختصر كما يبدو من المترجم العربيّ 5)

 متاح على اإلنترنت. وهو". ا كما يبدو من "المترجم العربيّ أساسً  ا مشتقٌّ ( المسبار، وهو أيًض 6)

 ة، ويعمل على اإلنترنت.من إنتاج شركة العالميّ  ( "عجيب"، وهو7)

بدأت ة،  رجمة اآلليّ ها برامج للتّ ة أو تزعم بأنّ رجمة اآلليّ تي تنتسب إلى التّ برامج الّ ال آخر من    ( هناك عددٌ 8)

هبي  رة، مثل المترجم الكافي، والمترجم الذّ ا منها يفتقر إلى البرمجة المتطوّ كثيرً   ، غير أنّ ةتغزو األسواق العربيّ 

 (55، 2008)مأمون الحطاب،  والمترجم الفوري وغيرها.

 الخاتمة: 

فمثال، ال يجد الكومبيوتر صعوبة في التعامل مع الترجمة من اللغات الالتينية واليها،    في الوقت الحالي،

 يمكن تقدي

مرتبطة بعملية مراقبة اللغة والوحدات اللغوية، والمشكالت تصبح أكثر    ليةإن معظم مشكالت الترجمة األ

عندما تكون الترجمة من لغة إلى لغة أخرى بعيدة عنها، في هيكليتها أو من عائالت لغوية مختلفة، مثاًل  

 مفهوم الحاضر والماضي والمضارع في اللغة العربية ليس كما هو في اللغة الفرنسية أو اإلنكليزية. 
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نسبة إلى اللغة العربية فإن هذه المشكالت كلها موجودة، إضافة إلى ذلك مشكالت ترميز الكتابة ومزج  بال

أنظمة معلوماتية تحتوي الكتابة العربية )من اليمين إلى الشمال( مع أنظمة تحوي الكتابات الالتينية )من  

 الشمال الى اليمين(. 

ق العرب مع الهيئات الُمشرفة على اللغات االلكترونية  ويرجع السبب االساس في ذلك القصور إلى عدم اتفا

االميركية، على وضع صيغ ثابتة لتحويل احرف الهجاء العربية    ICANNوبروتوكوالتها، مثل هيئة »أيكان«  

وفي    Isat.al.org))ناصر الدين بن تركي.    الى اللغة الرقمية، التي ال يقرأ الكومبيوتر أي نص إال عبرها.

دت هيئة »إيكان« إلى مجموعة بولندية أمر تحويل االحرف العربية إلى اللغة الثنائية، ما  ، أسن2005عام  

)نفس   أثار احتجاجًا عربيًا واسعًا. وكذلك فان تلك المجموعة لم تتمكن من إنجاز المهمة التي ُأسندت اليها.

 المرجع السابق( 

، يجب أن يكون في حوزتنا دائمًا مجموعة  يةلفعلى رغم التطور التكنولوجي عند استعمال أنظمة الترجمة األ

من األنظمة المساعدة إلظهار الكتابة بشكلها السليم. وثمة الكثير من الشوائب في هذا المضمار. ومن 

ناحية ثانية، تفتقر الجامعات العربية الى االختصاصات المتعلقة بمكننة اللغة العربية وبمعالجتها في شكل  

الى   الجامعات مؤتمت. وإضافة  التي تعمل على هذا الموضوع موجودة في  المختبرات  ذلك، فإن معظم 

الغربية. ويرجع ذلك الى الدور الذي تلعبه عملية الترجمة اقتصاديًا، وكذلك الى اعتماد الغرب على مفاهـــيم  

 لغة الُمشتري أيضًا. السوق، بمعنى تركيز آليات البــيع عـــلى لغـــة الُمشتري، أي أنه لكي تبيع يجب التكلم ب

واالرجح أن أهم المشكالت التي ُتعاني منها أنظمة الترجمة المؤتمتة مبنية على عدم معرفتنا الكافية باللغة  

وقواعدها، وبالظواهر اللغوية عمومًا. فمشكلة العمل على الجملة ال تكفي لفهم النصوص، التي ال ُتمّثل  

تلو األخرى. إذًا، يلزمنا اللجوء إلى العمل على النص كوحدة مجرد مجموعة من الجمل المتراصفة الواحدة  
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علمية متكاملة. وحتى اآلن ال يوجد لدينا قواعد للنصوص من الــممكن أن تكتب في شكل يفهمــها الحــاسوب.  

 وال يتوافر للغة العربية سوى قــواعد للـــجمل وللمفردات. 

شكالت المتعلقة بترجمة هذا الكم الهائل من النصوص  أخيرًا، المطلوب العمل على صعد مختلفة لحل الم

الذي تفيض به االنترنت. إذ »إننا نغوص« حاليًا في بحر من المعلومات في هذا الفضاء االفتراضي، وعلى  

كاهل العرب يقع جزء من مسؤولية البحث أيضًا عن حلول، لكي ال تبقى لغتنا خارجة عن هذا النسق عمليًا  

 ها وترجمتها  تيجب دراس  ونظريًا. فلتطويرها
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