
1 

 

 : األهمية واإلمكانات والحدودنظم الترجمة اآللية من العربية وإليها
 

     صابر جمعاوي 

 تونس -جامعة قرطاج 

 

 تقديم:

رة بشكل الفت للّنظرر  فرم منراحم مفتلمرة مرت حياتنرا اليومّيرة  ضُيعتبر الحاسوب ظاهرة علمّية حا
فردمات متعرّددة ال يّتسرذ لرذكرها المقرا  علر   فقد اكتسح هذا الجهاز مجاالت معرفّية متنّوعة ووّفر لإلنسات

جهة التّمصيل  لكّت الثّابت أّت هذا االكتشاف العلمم قد أسه  فم تيسير عملّية  الّتواصل بيت الّناس حتّر  
غررردا العرررال  علررر  اّتسررراع، قريرررة صرررعيرة  كمرررا أظهرررر نجاعرررة عظيمرررة فرررم تمكررريت مسرررتفدمي، مرررت تجميرررذ 

عادة ترتي بها واسترجاعها عل  نحو دقيق وفم ظرف وجيز  برل نّت الحاسروب تّرّور المعلومات وتفزينها وا 
ليقررو  برردي  عررت  افنسررات فررم ننجرراز عملّيررات فّنيررة أو أعمررال مالّيررة أو نبررداعات معرفّيررة شررّت   وفررم هررذا 

نروا علر  افّار تتنّزل ظاهرة الّترجمة اآللّية باعتبارها مثاال عينّيا يستند نلير،  أنصرار حوسربة المعرفرة ليبره
نقرل نرّ  مرت لعرة نلر  أفرر  فرم  ،قدرة الحاسوب عل  الحلول محّل  افنسات فرم مجرال الّترجمرة  فبامكانر

 ثوات معدودة.

لعشررريت محرراوالت جرراّدة لصررياغة برمجّيررات ومواقرررذ اوقررد ظهرررت فررم الّسررنوات ا فيرررة مررت القررررت 
ليهرررا وهو مرررا دفعنررا نلررر   التوقّرررف عنرررد هررذر الّتجرررارب فبرررراز أهميتهرررا تسررتفد  الّترجمرررة اآللّيرررة مررت العربّيرررة وا 

 والنظر فم نمكاناتها وحدودها. وقد وّجهت اهتمامنا بالموضوع ا سئلة التالية:

 أي تحديد ممهومم للترجمة اآللية وأنواعها المفتلمة؟ -

ليها؟  -  ماهم نمكانات نظ  الترجمة اآللية مت العربية وا 

 رسالة اللعوية؟ماهم حدود هذر النظ  فم تأميت نقل سلي  لل -

 في مفهوم الترجمة اآللية: .1

مجررال فرعررم مررت مجرراالت الّلسررانّيات الحاسرروبّية  يقررو  علرر  اسررتفدا  الحاسرروب فررم ترجمررة نررّ  
مكتوب أو فّاب شموي مت لعة ّبيعّية نل  أفر . ويمّيز الباحثوت بيت أنواع مفتلمة مت الّترجمرة اآللّيرة 

م ُيسرتفد  بهرا الحاسروب  بالّنظر نل  مد  حضور افنسات فم عملّية الّترجمة اآللّية مت عدم، والكيمّيرة التر
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فم نقل الفّاب مت الّلعة المنّلق نل  الّلعة الهدف  فض  عت غاية المستفد  مت الّترجمة فم حّد ذاتها 
 )تحصيل فكرة عت محتو  الّرسالة مدار الّترجمة أو نشر الّرسالة وتمريرها نل  أّراف أفر (.

 :الترجمة اآللية أنواع .2

 :1التاّمةالتّرجمة اآلليّة . 1 .2

تكررروت الّترجمرررة اآللّيرررة تاّمرررة عنررردما تُنجرررز مرررت دوت تررردّفل بشرررري فرررم مراحلهرررا المفتلمرررة  فمرررا علررر  
الُمستفِد  ناّل ندفال النّ  المنّلق ليحصل عل  نّ  هدف مترَج  فم الّلعة التم يريرد  وهرم برذلم تمثّرل 

شررركل كلّرررم علررر  مصرررادرر الذاتّيرررة "أّي نظرررا  يكررروت فيررر، الحاسررروب ُمنِتجرررا لترجمرررة جمرررل بأكملهرررا معتمررردا ب
 .2)فوارزمات  وقواعد ومعاج (

 التّرجمة البشريّة بمساعدة اآللة:. 2 .2

تحضر اآللة فم هرذا الّشركل مرت أشركال الّترجمرة اآللّيرة باعتبارهرا أداة مسراعدة فرم عملّيرة الترجمرة 
مرت قبيرل بنروم المصرّلحات والمعراج   افلكترونّيرة والمكرانز  3تقّد  للمترج  جملة مت المعينرات الحاسروبّية

 والموسوعات المحوسبة وقواعد الّتدقيق افم ئم والّنحوي وا سلوبم وغيرها مت ا دوات المساعدة.

 ترجمة آليّة بمساعدة البشر:. 3 .2

مسؤولّية القيا  بالّترجمة بمساعدة  فم هذا الّنوع مت أنواع الّترجمة اآللّية  "يتوّل  نظا  الّترجمة اآللّية ذات،
. ويكوت التدّفل البشري قبل عملّية الّترجمة وبعدها أو أثناء حدوثها فم نّار ما ُيعرف بالّتحرير 4بشرّية"

 المسبق والّتحرير الّ حق والّترجمة التحاورّية.

 أهّمية التّرجمة اآلليّة: .3

 للّنشراّ مفتلمرة مجراالت ويشرمل مجراورة معرفّية حقول عل  ينمتح مبحثا باعتبارها اآللّية  الّترجمة نتّ 

 كرات مرا منهرا بالمجموعرة  اّتصرل مرا ومنهرا برالمرد تعّلق ما منها عّدة  مستويات عل  أهّميتها تكتسب البشري 

 وحضارّية. اقتصادّية أبعادا اّتفذ ما ومنها عا ّ  بشكل والمعرفة الترجمة بمجال صلة ذا
                                                           
1
- Full automatic machine translation. 

2
- Merle D.  Tenney, “Machine translation, machine-aided translation, and machine-impeded translation,” Tolls 

for the trade: Translating and the computer 5. Proceedings of a conference, 10- 11 November 1983, ed. 

Veronica Lawson (London: Aslib, 1985) 105- 113.« Automatic translation refers to any system in which the 

computer produces a translation of complete sentences based entirely on its own resources (algorithms, 

grammars, and dictionaries)», p. 107. 
3
- William John, Hutchins and Harold L Somers,  An Introduction to Machine Translation, London, Academic 

Press. 1992. 149- 150. 
4
- Ibid, p. 150: « It is the system itself which takes the main responsibility for translation with human 

assistance ». 
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 والسياسيّة:األبعاد االجتماعيّة . 1 .3

ّّم مفتلمة بشرّية ألسنة بيت التواصل مبدأ تحقيق فم الجانب هذا مت اآللّية الّترجمة أهّمية تكمت  وتف

 "ا هّميررة هررذر وتترردّع  معرر،  والتحرراور اآلفررر مررذ التماعررل أمررا  حررائ  أحيانررا يقررف الررذي الّلعرروي الحرراجز عقبررة

 مررت بعضررها يعررانم فقررد .5عمومررا" لعررة مررت أكثررر تررتكّل  لتررما المجموعررات فررم للّترجمررة السياسررّية أو االجتماعّيررة

 يتسرّبب مرا كثيرا لعة اندثار" أتّ  ومعلو  مفتلمة  لعات مت اآلفروت ب، ينّق ما حساب عل  معّينة لعة هيمنة

ريقررة مفتلمررة ثقافررة مرروت فررم  اللعرروي التنررّوع بسررمة ويمررّس  فرررد كررلّ  فررم يررؤّثر ذلررم أت شررمّ  وال  6التّمكيررر" فررم ّو

 وأت بلعترر، نمسرر، عررت بررالتعبير لرر، يسررمح أت المرررد نلرر  بالّنسرربة المهّمررة الحقرروق فمررت البشرررّية. للمجموعررة الواسرر 

 أتّ  فررم المشرركل ويكمررت الترجمررة. ترروّفر مررد  علرر  متوقّررف ا مررر وهررذا 7مباشرررة تعنيرر، التررم المعلومررة يسررتقبل

 عررردد قلّرررة نلررر   جوانبررر،  مرررت جانرررب فرررم راجرررذ  وذلرررم العرررر   مرررت أكبرررر بشررركل يتزايرررد الترجمرررة علررر  الّلرررب

 للكرر ّ  مسررايرته  ومررد  اللعررات  مررت أكبررر عرردد مرت الررتمّكت علرر  قرردرته  مررد  عررت فضرر  البشرررييت  المتررجميت

 وسياسررّية اجتماعّيررة ضرررورة الترجمررة أتمتررة فرراتّ  وبافتصررار يررومم  بشرركل تترردّفق التررم المعلومررات مررت الهائررل

 االّتحراد فرم الحرال هرو كمرا أفرادهرا علر  موّحردة لعرة فرر  فرم ترغرب ال التم الحديثة المجتمعات نل  بالنسبة

 أت دوت فصوصررّيت، علرر  منهررا كررلّ  يحررافظ مفتلمررة ألسررنة تتعرراي  أيررت ا مريكّيررة المّتحرردة والواليررات ا وروبررم

 اآللّيرة للّترجمة االجتماعّية ا هّمية وتتّضح مشتركة. مشاريذ فم واالنفراّ والتواصل التماعل مت ذلم يمنعها

 المواقرذ مرت وغيرهرا االجتمراعم التواصرل مواقرذ فرم الفدمرة هرذر تقرّد  الترم المواقرذ تحضرر أيت افنترنت عل 

 بريت فورّيرة ترجمرة مت توّفرر بما وذلم ا ر  أصقاع مفتلف مت البشرّية المجموعة أفراد بيت  التماعل لتسّهل

 الّلعات. مت كبير عدد

 األهّمية المعرفيّة:. 2 .3

 والرررذكاء المعلوماتّيرررة مجرررال فرررم أفكرررار لعرررّدة تجريبّيرررة وأرضرررّية واضرررحا "تّبيقرررا اآللّيرررة الترجمرررة تمثّرررل

 ويوظّرررف منجزاتهرررا مرررت ويسرررتميد مجررراورة معرفّيرررة حقرررول علررر  ينمرررتح مبحررر  فهرررم  8واللسرررانّيات" االصرررّناعم

 وبرمجّياتهرا اآللّيرة الترجمرة واقرذم تقّدمها التم المفرجات جودة مستو  فم التّّور مت مزيدا ليحّقق مكتسباتها

 تّرّور قبيرل مرت أفرر  معرفّيرة مجراالت فرم البحرو  تقرّد  علر  حرافزا أحيانرا كرات اآللّيرة الترجمرة مبح  نتّ  بل

 قررادرة برمجررة لعررة صررياغة فررم المبرررمجيت اجتهرراد عررت فضرر  الحاسرروبّية  واللسررانّيات المقارنررة اللسررانّية بحررو 

                                                           
5
- Douglas Arnold, Lorna Balkan, SietyMeijzer, R. Lee Hamphreys, and Loiusa Sadler, Machine Translation: An 

Introductory Guide, NCC Blackwell, London, 1994. 4: “The social or political importance in communities where 

more then one language is generally spoken”. 
6
- Ibid, p. 4: “the loss of a language often involves the disappearance of a distinctive culture and a way of 

thinking”. 
7
- Ibid, p. 4 

8
- Ibid, p. 5 
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 اللعرة فرم الرنّ   جرودة مرت وتحّسرت معهرا الحاسروب تماعرل يضمت أفضل نحو عل  الّبيعّية اللعة أتمتة عل 

 الهدف.

 األهميّة الحضاريّة:. 3 .3

 بهررا النرراّقيت بمشرراغل تهجررس حضررارة حّمالررة هررم المتكّلمرريت  برريت تواصررل أداة باعتبارهررا الّلعررة  نتّ 

 برذلم وهرم المفتلمرة  المعرفرة مجاالت فم رقمّ  مت حّصلور وما تقّد  مت بلعور ما وتعكس حاجاته  عت وتعّبر

 واالسررتمادة. اففررادة يحقّررق نحررو علرر  اآلفررر مررذ وتتماعررل ا مررور مررت الحرراد  لتسررتوعب ا حرروال بتبررّدل تتبررّدل

 ضرررورّيا أمرررا اللعررة  حوسرربة أصرربحت وتبادلهررا  المعلومررة نقررل أسرراليب فررم تّررّور مررت العررال  يعيشرر، مررا وأمررا 

 فرردمات مررت وتسررتميد العلرر  علرر   انمتاحررا أكثررر تكرروت اآللّيررة للمعالجررة القابلررة فالّلعررة الحضرراري  التقررّد  لمواكبررة

 البشرري المتررج  يعجرز الرذي المعلومراتم ل نمجرار واسرتيعاب والوقرت للجهرد ربرح مرت تروّفرر وما اآللّية الترجمة

 الّترجمرة مبحر  تّروير علر  المتقّدمرة الرّدول حرر  يعكرس مرا ذلرم ولعلّ  ا حيات. مت كثير فم مسايرت، عت

 االهتمرا  لتجرّدد عرادتو  السوفييتم  االّتحاد مذ الباردة حربها منذ المّتحدة الواليات علي، دأبت أمر وهو اآللّية 

 العربّيرة اللعرة مرت اآللّيرة الّترجمرة جرودة تحسريت علر  فعملرت ا فيررة  السرنوات فم افرهاب عل  حربها فم ب،

 نسرررائيل  أّمررا وافسرر مّية. العربّيررة للّشررعوب الممّيررزة الحضررارّية الفصررائ  عررت لتتعررّرف  افنجليزّيررة اللعررة نلرر 

 محترررو  تحريررف نلرر  فعمرردت اآللّيررة  الترجمرررة مواقررذ نلرر  الميرردات سرراحة مرررت العرررب علرر  حربهررا امتررّدت فقررد

 تعلّررق كّلمررا آفررر معنرر  تّتفررذ فيرر، الترجمررة مفرجررات أصرربحت الررذي "غوغررل" موقررذ يقررّدمها التررم اآللّيررة الترجمررة

 مت النّ   نقل فم وا مانة الموضوعّية شّر حساب عل  ذلم كات ولو حّت  نسرائيل فيها ُذكرت بجملة ا مر

الرررذي قّدمتررر،  9الّتحقيرررق نرررذكر افسررررائيلم الرررتحّك  هرررذا علررر  ا مثلرررة ومرررت الهررردف. اللعرررة نلررر  المنّلرررق اللعرررة
  وتبررّيت فيرر، الّترجمررة الفاّئررة 3122مررارس  32الصررحمّية "رشررال كررر " علرر  قنرراة "الجديررد" الّلبنانّيررة بترراري  

بررر   « Israel will die »مثررل ترجمررة التررم يقررّدمها "غوغررل" لرربع  الجمررل عنرردما يتعلّررق ا مررر باسرررائيل 
بر "نسرائيل لت يذهب نل  الجحي "  فم حيت  « Israel will go to hell »يموت"  أو ترجمة  لت"نسرائيل 

برر  « Lebanon will go to hell »  برر "لبنرات سروف يمروت" و « Lebanon will die »أّنر، يتررج  
"لبنررات سرروف يررذهب نلرر  الجحرري "  وهررو أمررر تدراكرر، "غوغررل" فررم مررا بعررد بسرربب الضررّجة افع مّيررة التررم 

أفريررل  31ت  وهررو مررا يوّضررح، الّتحقيررق الثررانم الررذي قّدمترر، نمررس الصررحمّية علرر  نمررس القنرراة بترراري  حرردث
وغرل" الّترجمرة بعرد أت "  ويظهرر المررق فرم الّترجمرة نذ صرّحح "غ3بعنوات "غوغرل ووقاحرة نسررائيل  3122

 ُكشف أمرر. وهو ما يجعل الّترجمة مسألة حضارّية بامتياز.

                                                           
 انظر: -9

www.aljadeed.com (23/03/2011). 
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 أدنرر  يحتررر  ال توظيمررا الترجمررم المعررل فررم  افيررديولوجم الجانررب توظيررف تقررّد  مررا فرر ل مررت يّتضررح

 صررورة لتجررذير ووسرريلة صررهيونّية أغرررا  لفدمررة أداة اآللّيررة الترجمررة مررت يجعررل هررو بررل الموضرروعّية  مبرراد 

 فم حرب هم الكلمات  وداللة المعج  بمعانم تعترف وال الحائّ عر   اللعة بقواعد تضرب فسرائيل معّينة

قصرراء لصررورتها الّتسررويق فررم نسرررائيل تتمررّنت الّلعررة تكنولوجيررا نلرر  الميركافررا تكنولوجيررا فمررت   وبالّلعررة الّلعررة  وا 

ت وهررم  اآلفررر.  يسرر  مررا وهررو والمعالّررة الّزيررف علرر  قائمررا تكررا فاّنرر، اآللّيررة الترجمررة مجررال بّشررها ّررال وا 

 مزيرد نلر  ويدفعه  المجال هذا بأهّمية الوعم عل  العرب يحمز نمس، اآلت فم  لكّن، حقيقتها  ويعّري لصورتها

 بأسباب،. وا فذ من، التمّكت

 ة:قتصاديّ اال يةهمّ . األ4 .3

 االقتصادي:تتعدد مزايا الترجمة اآللية بشكل عا   ولعل أهّمها فم المجال 
ونقصرد برذلم المنرِتا والمسرتهلم   استمادة مفتلف ا ّراف المشّكلة للعمل التسرويقم مرت الترجمرة اآلليرة -

والمنَتا. فالمنِتا يعّرف بنشاّ، االقتصادي يوّسذ مرت دائررة انتشرار منتوجر، فرم أسرواق عالميرة مفتلمرة لمرا 
ومرررت هنرررا يتضررراءل الحررراجز  .ة بالشرررركةبررر، الترجمرررة اآلليرررة مرررت نقرررل للوصررر ت افع نيرررة الفاصررر حتسرررم

فهررذا ا فيررر اليكلّررف نمسرر، عنرراء الررذهاب نلرر  الشررركة لمعرفررة   ريررف المسررتهدفحالموجررود برريت المنررتا وال
المنَتا أوقراءة الملصقات الفاصة ب، فم الشوارع ومحاولة ترجمتهرا باالعتمراد علر  القرواميس برل يكمير، أت 

ات، باللعة التم يريد. فرالمنَتا يردفل دقيقة عت المنَتا ومتعلق لدي، فكرة ينقر عل  الترجمات اآللم نت ل  تكت
البيوت دوت استئذات ويعّرف بنمس، صرورة ولعرة بمضرل التظرافر الموجرود بريت التجرارة االلكترونيرة والترجمرة 

 اآللية.
وهررو مرررا يسرره  فرررم دفررذ عجلرررة افنتاجيرررة   تررؤّمت الترجمرررة اآلليررة نقررر  فوريررا للمعلومرررة فررم وقرررت قياسرررم -

 بالشركة التم يمّكنها اعتماد الترجمات اآللم مت ربح الوقت والتفمي  مت تكاليف الترجمة.

نترنرت نذ يكمرم ندفرال العنروات االلكترونرم للموقرذ فرم افتقد  مواقذ الترجمة اآللية ترجمة حينّية لمواقرذ  -
لعررة يحصررل المسررتفد  علرر  ترجمررة للموقررذ ومحتوياترر، فررم ال الفانررة المفّصصررة لترجمررة المواقررذ آليررا حترر 

 .الهدف

يضررمت  وهرو مرا  حينّيرة للبريرد االلكترونرم الرروارد علر  الشرركةترجمرة ة   مواقرذ الترجمرة اآللّيررر بعرتروفّ  -
 مزّوديت...( ويوّسذ مت دائرة انتشار المنَتا. ة التجارية عل  افت فه  ) حرفاء تماع  بيت أّراف العملي

أهّمية الّترجمة اآللّية عبر المراحل التاريفّية المفتلمة رغ  ما قد يشوبها مت تعّثر فم بع   تجّسدت وقد
 ا حيات.

 ة وإليهامن العربيّ  اآلليةالترجمة إمكانات نظم  .4

ليهرا يقتضرم الوقروف عنرد م مرح مقاربرة العررب لهرذر  نّت الحدي  عت الّترجمة اآللّية مرت العربّيرة وا 
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المعرفّية مت الّناحية النظرية ومت الناحية افجرائّية. وال فت للّنظر أّت العرب كانوا فرم شرب، غيبرة الظاهرة 
ررّورات التررم شررهدها العررال  فرم هررذا الحقررل المعرفرم وذلررم نلر  حرردود الّثمانينررات حترر  أّننررا النكرراد  10عرت التّّ

 نظمر بمصّنمات نظرّية مهمة فم هذا الشأت نل  حدود تلم المترة.
ويعّد الكتّيب الّصادر عت المنّظمة العربّية للّتربية والثّقافة والعلو  بعنوات "دراسة فّنّية حول الّترجمة 
ت العربم" مت أّول المصّنمات الترم نّبهت نل  أهمّية الّترجمة اآللّية  مفبرة بمحدودّية الجهد  اآللية فم الّو

لمؤّلمرررات ا فرررر  التررررم اهتّمرررت برررالتّنظير لمشرررروع . ومرررت ا11العربررررم فرررم هرررذا افّرررار  داعيرررة نلررر  تّرررويرر
اهرتّ  فير، قرد نبيل علرم  و رررالمعالجة الحاسوبّية للعة العربّية فم تلرم المتررة كتراب "اللعرة العربّيرة والحاسروب" ل

ّية . وشهدت فترة الّتسعينات تعّدد البحو  النظرّية المتعّلقة بالّترجمة اآلل12للعة العربّية بالمعالجة الحاسوبية
وانتقررال االهتمررا  بهررا مررت مسررتو  ا فررراد نلرر  مسررتو  المؤّسسررات. فقررد عقرردت نرردوات عديرردة تناولررت هررذر 

. غيرررر أّت فاعلّيرررة هرررذر المجهرررودات تبقررر  محررردودة 13المسرررألة  وظهررررت مجرررالس علمّيرررة تعنرررر  بهرررذا الّشرررأت
ليهرا قليلرة مقارنرة بمرا يشرهدر ّت أنظمة الّترجمة اآللّيرة مرت اللعرة العأبالّنظر نل  الجانب افجرائم  نذ  ربّيرة وا 

ليهرا نمكانّيرة  العال  مت وفرة فم هذا المجال. وي حظ الّدارس للّتجارب العملّية للّترجمة اآللّيرة مرت العربّيرة وا 
تصنيف الجهود المبذولة فم هذا افّار صنميت  فمنها ما تعّلق بانتاج برمجّيات ومنها ما اّتصل باحردا  

ليها عبر مواقذ للّترجمة ا  .افنترنتآللّية مت العربّية وا 

 برمجيات الترجـمة اآللية من العـربية وإليـها:. 1.  4

فم اصّ ح المفتّصيت فم مجال المعلوماتّيرة بأّنر،"نّ  يكترب  (programme)يعّرف البرناما 
بلعة برمجة يسرد سلسلة مت الفّوات المحّددة لتحقيق نتيجرة أو أثرر ّمرا كحرّل مشركلة أو تشرعيل أجهرزة أو 
ننترراج كتابررة أو رسرر  )...( ولكرررم يسررتّيذ الكمبيرروتر أت ينمّرررذ البرنرراما يلررز  ترجمرررة عبررارات البرنرراما نلررر  

. وبذلم يتبرّيت لنرا أّت 14بلعة اآللة بواسّة برناما آفر متفّص  يسّم  برناما المعالجة اللعوّية"تعليمات 
عملّية دقيقة تقتضم اتّباع فّوات محّددة بعاية بلرو  هردف ّمرا  وتسرتفد   (programmation)البرمجة 

دات والّتراكيرب والقواعرد لعة فاّصة هم لعة البرمجة باعتبارها"مجموعة محردودة متكاملرة مرت الّرمروز والممرر 
. وال تفرج الّترجمة اآللّية عت هذا افّار بما أّنهرا 15تكتب بها البراما لتشعيل الكمبيوتر  غرا  مفتلمة"

                                                           
 (.2891: تونس)  فّنّية حول الّترجمة اآللّية في الوطن العربيدراسة انظر: المنّظمة العربّية للّتربية والثّقافة والعلو    -10
 .32-32نمس،     -11
 (.2899دار التعريب  : الكويت)  الّلغة العربّية والحاسوب  علم نبيل-12
ت العربم"  انظر: حست الّشريف-13 ة عربّية الّترجمة في الوطن العربي: نحو إنشاء مؤّسس "تقرير المسح عت الّترجمة اآللّية فم الّو

 .281-222  ص ( 3111مركز دراسات الوحدة العربية   :بيروت)  للّترجمة
 .382    الّزهيري -14
 .382نمس،    -15
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نقرل لرنّ  ّمرا مرت لعرة ّبيعّيرة المنّلرق نلر  لعرة ّبيعّيرة الهردف باعتمراد نظر  حاسروبّية مفصوصرة. ومرت 
ليها يمكت أت نذكر:الّترجمة اآللّية مت العربيّ  ياتأهّ  برمج  ة وا 

 16برمــجية "ترانســفير" - أ

بيقّيررة أبتيررم ببريّانيررا والتررم برردأت  (Apptek) برمجّيررة ترانسررمير مررت ننترراج شررركة الّتكنولوجّيررة التّّ
 ّيرةالبرمج رتّوير برمجّيات للّترجمة اآللّية وأدواتها المساعدة فم مّلذ الّتسعينات. ومت أهّ  فصائ  هرذ

 نذكر:
 آلّية نل  لعات مفتلمة مت بينها العربّية.تقدي  ترجمة  -

نتهم نل  توليد نرّ  هردف بعرد تقو  بتحليل الّتراكيب الّصرفّية والّنحوّية والّداللّية للّن  المنّلق لت -
 القيا  بعملّيات الّتحويل المناسبة.

 ستفد  قاموسا عاّما بافضافة نل  قواميس متفّصصة تبعا لمجاالت الّنّ .ت -

وّفر نمكانّيررة ترروّفر للمسررتفد  نمكانّيررة تحرردي  القررواميس باضررافة كلماترر، الفاّصررة ومرادفاتهررا  كمررا ترر -
 الّنّق اآللم للّنصو  وتدقيقها نم ئّيا.

 :17برمــجية "الّناقـل العــربي" - ب

  ومقّرهرا براريس  بتّروير آلّيرات وبرمجّيرات مفتلمرة تسرتفد  (CIMOS)لقد اهتّمت شركة "سيموس"
. 3112منرررذ مّلرررذ الثمانينرررات  ويعرررّد الّناقرررل العربرررم مرررت أهرررّ  منتجرررات الّشرررركة فرررم هرررذا افّرررار. العربّيرررة 

 وسنهتّ  فم تقدي  هذر البرمجّية بث ثة محاور: مواصماتها  ومنوال عملها  ومتّّلبات تشعيلها.

                                                           
 انظر: -16

www .Apptek.com 
www.Aramedia.com 

الّترجمـة فـي للّترجمة اآللّية نل  اللعة العربّية"  (Transfer): نظا  ترانسمير Apptek)" تجربة مجموعة الّتّبيقات )   يوسف يعمور -
 (.3111 مركز دراسات الوحدة العربّية  :بيروت)  الوطن العربي: نحو إنشاء مؤّسسة عربّية للّترجمة

 :انظر -17
   www.cimos.com 

مرررررت الّلعرررررة العربّيرررررة نلررررر  الّلعرررررة افنكليزّيرررررة  "تجربرررررة شرررررركة سررررريموس: نظرررررا  الّترجمرررررة اآللّيرررررة المتعرررررّدد الّلعرررررات:محّمرررررد عرررررّز الرررررّديت   -
 ( 3111  مركرررز دراسرررات الوحررردة العربّيرررة:بيرررروت)الّترجمـــة فـــي الـــوطن العربـــي: نحـــو إنشـــاء مؤّسســـة عربّيـــة للترجمـــة  وبررالعكس" 

 .239 -222ص 

 

http://www.aramedia.com/
http://www.aramedia.com/
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 :المواصــفات 

اليرة: مرت افنجليزيرة نلر  العربّيرة " عل  الّترجمة الثّنائّية بريت الّلعرات التّ الناقل العربم"ية عمل برمجت -
 ومت العربّية نل  افنجليزية/ مت المرنسّية نل  العربّية ومت العربّية نل  المرنسّية.

مّكرررررررررررت المسرررررررررررتفد  مرررررررررررت افتيرررررررررررار اللعرررررررررررة الترررررررررررم يريرررررررررررد اعتمادهرررررررررررا فرررررررررررم تشرررررررررررعيل البرنررررررررررراما ت -
 )عربّية فرنسّية انجليزّية(. 

مرردفل أساسررم وقررواميس متفّصصررة فررم  2115111ضررّمت قاموسررا عاّمررا يحترروي علرر  أكثررر مررت تت -
مجررراالت معرفّيرررة مفتلمرررة )ّرررب  معلوماتّيرررة  أعمرررال...(  فضررر  عرررت قررراموس ا فعرررال وقررراموس 

 المترادفات.
مّكت المستفد  مت بناء قاموس فاّ  ب، ويوّفر ل، نمكانّية ندارة مدافل القاموس)نضافة  حذف  ت -

 تعيير(.
 الّدولّية. ترجمة التعابير االصّ حية والمفتصرات -
المترجمةةي كم ةةم لخممةةتلّج الخلجةة إ الكاةة  انا    ةة  ال ل ةة    متلررم ذاكرررة حاسرروبّية للّنصررو ت -

رة.  المترجمي مت رل

 :منــوال العمــل 

يعمل "الّناقل العربم" عل  منواليت: منوال الترجمة دفعة واحدة بادفال الوثيقة ا صلّية بكاملها فم  -
علر  ندفرال  ترجمتها فم ملّف مستقّل  ومنوال الّترجمة التّماعلّية الذي يقرو  يةسّجل البرمجتملّف و 

جملررة فرريمكت للمسررتفد  تعييررر الّتحليررل الّنحرروي للكلمررات وافتيررار المعنرر  -الوثيقررة وترجمتهررا جملررة
 المناسب.

 TXT, DOC , HTML…يترج  جميذ أنواع الملّمات مت قبيل  -
  المستويات التّالية: مستو  الّتحليرل الّصررفم / مسرتو  للّنصو  عل هافم ترجمت يةعمل البرمجت -

 الّتحليل النحوي / مستو  الّتحليل الّداللم / مستول  الّتحويل / مستو  الّتوليد.

 :متطلــّبات الّتشــغيل 
 كقتضي تشغكل هنا البر  مج: 

 أو أسرع من،. II(PeintiumII)بانتيو  ا مت نوعشفصي احاسوب -
 89  3111 XP(Windows)برناما تشعيل ويندوز -

 .X22امط ا    لكزر  ّعلمش -
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-  

"الناقل العربي"عّينة من الترجمة باستخدام  - " 

 

 :18برمجية المتـرجم العــربي - ج

لتقنيرة البرراما الترم تأّسسرت فرم لنردت  (ATA)برناما المترج  العربرم مرت ننتراج شرركة "آي ترم آي
أنتجرررررت الّشرررررركة  2889و 2881بهررررردف تّررررروير برمجّيرررررات حاسررررروبّية عربّيرررررة. وبررررريت عرررررامم  2883عرررررا  

برنامجيت للّترجمة اآللّية مت االنجليزّية نل  العربّية هما "المترج  العربم" و  "الروافم للّترجمرة العربّيرة". وقرد 
   وأهّ  فصائصها ما يلم:3113صدر فم نسفة جديدة سنة تّ  تحدي  "المترج  العربم" لي

 :المواصــفات 

 قو  بالّترجمة اآللّية فم اّتجار واحد مت االنجليزّية نل  العربّية.ت يةبرمج -
 ت المستفد  مت افتيار لعة تشعيل البرناما)عربّية / انجليزّية(.مكّ ت -

                                                           
 انظر: -18

www.ATASOFT.com 

ررررارق نبررررراهي  عيرررردات عرررردنات -  افنكليزّيررررة نلرررر  الّلعررررة العربّيررررة: تجربررررة شررررركة "آي.تررررم.آي" لتقنيررررة " الّترجمررررة اآللّيررررة مررررت الّلعررررة   ّو
ـــة للترجمـــة  البرررراما   (3111  مركرررز دراسرررات الوحررردة العربّيرررة:بيرررروت)" الّترجمـــة فـــي الـــوطن العربـــي: نحـــو إنشـــاء مؤّسســـة عربّي
 .212-398ص 
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كلمرة العربّيرة لنيت ونصف المليوت مت احتوي قاموسا عاّما ثنائّم اللعة يشتمل عل  أكثر مت مليو ت -
هررذا هندسررة...(   واالنجليزّيررة  وقررواميس مفتّصررة فررم مجرراالت معرفّيررة محررّددة )صرريدلة  رياضررة 

فض  عت قراموس المسرتعمل الرذي يفرّول لر، ندفرال الكلمرات الجديردة ووضرذ مقاب تهرا مّمرا يسره  
 ّية والمفتصرات.ؤّمت ترجمة التعابير االصّ حت  كما يةفم تحييت البرمج

فقرررة بصرريعة متقابلررة أو  -المسررتميد مررت عررر  الّنّصرريت )المنّلررق و الهرردف( فقرررة يررةمّكررت البرمجت -
 عل  نحو متتال مّما ييّسر عملّية المراجعة.

ترروّفر علرر  معررالا للكلمررات البديلررة يمّكررت المسررتفد  مررت معرفررة المقرراب ت العربّيررة الممكنررة للكلمررة ت -
 ي عل  مدّقق نم ئم.االنجليزّية  كما يحتو 

قررراءة صرروتّية للكلمررات والّنصررو  االنجليزّيررة  وهررو مررا يسرراعد المسررتفد  المبتررد   يررةوّفر البرمجترر -
 عل  تعّل  نّق االنجليزّية.

 قائمة المجاالت المعرفّية التم يمكت تنزيل الّنّ  المترج  ضمنها. يةعر  البرمجت -

 :منــوال العـــمل 

بردأ بتحليرل الجملرة االنجليزّيرة تحلري  تعل  الّنّ  االنجليزّي  ف يةبتعّرف البرمجتتّ  عملّية الّترجمة 
نحوّيررا باالعتمرراد علرر  المعلومررات الموجررودة فررم القرراموس  ثررّ  يررتّ  تحليررل الجملررة صرررفّيا و نحوّيررا فررم اللعررة 

عررررر  الجملررررة العربّيررررة بتوظيررررف المعلومررررات التررررم يقررررّدمها المحلّررررل الّنحرررروي االنجليررررزي بشرررركل يمّكررررت مررررت 
المترجمة وفق ما يت ء  وقواعد الّصياغة العربّية كأت يسبق المعل الماعل والموصوف الّصمة عل  ف ف 

 ما تقتضي، الجملة االنجليزّية.

 :متطّلبــات الّتشغـــيل 

 ./XP/ME 89نظا  تشعيل ويندوز عربم مت افصدارات التّالية: -
 هرتز فأكثر. ميعا 222حاسوب شفصم بسرعة  -
 ميعابايت ومشّعل أقرا  مدمجة ولوحة مماتيح عربّية انجليّزية. 21  صلب بحدود قر  -
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-  

"المترجم العربي"عّينة من الترجمة باستخدام  -  

 

 19مواقع التّرجمة اآلليّة من العربية وإليها. 2. 4

ّّلررب علرر  الّترجمررة اآللّيررة تزامنررا   ررّور فررم مجررال الّتواصررل الّرقمررم. فقررد أتاحررت  لقررد تزايررد ال مررذ التّّ
 المؤّسسررات فصوصررا   وأصررحاب لثقافررات مفتلمررة  وبرردا بامكرات المسررتفدميت عمومررا   واسررعا   فضرراء   افنترنرت

توظيف الّشبكة العالمّية للمعلومات فم تأميت تبادل فوري للمعلومة  وهرو مرا يسره  فرم تجراوز حراجز تعرّدد 
الّلعات وتنّوع الّلهجات بيت شعوب العال  فم زمت بدت في، اللعة االنجليزّية اللعة العالبة عل  معظ  مواقرذ 

. وقررد كررات 21المّلررق باللعررة المنّلررق   وبررذلم فمفرجررات الّترجمررة مميرردة فاّصررة فررم حررال الجهررل20الّشرربكة
  فرررالبراما التررررم يرررتّ  ننتاجهرررا أو أثرررر واضرررح فرررم تّرررّور برررراما الّترجمرررة اآللّيرررة وانتشرررارها عالمّيرررا   نترنرررتلإل

تّويرها ينتهم بها الحال نل  العمل عبر مواقذ معّينة عل  الّشبكة بعد تهيئتها للتّماعل المباشر مرذ برراما 

                                                           
)دمشررق: المركررز العربررم  اإلنجليزّيــة إلــع العربّيــة القضــايا المصــطلحّية فــي الترجمــة اآللّيــة مــن انظررر أيضررا: صررابر الجمعرراوي   -19

 (.3118للّتعريب والّترجمة والّتأليف والّنشر  
  مواقرذ الّشربكة )انظرر: ثرامر الّشرادلم وآفرروت مرت 21%قّدرت بع  الّدراسات أّت اللعة االنجليزّية هم المستفدمة فرم أكثرر مرت  -20

 .31   ( 3111مارس )  28  لغة العصر  3كل شمء عت الترجمة اآللّية 
21Hutchins, J: "Towards a new vision for machine translation", (in) htt://our world . Compuserve 
.com/ homepages / WJhutchins / (consulted on 02-01-2006) .http://ourworld. Compuserve. 

http://ourworld/
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 . 22الّتصّمح والّتجوال
 بهرذا العرر  ومنهرا مرا كانرت الّترجمرة ركنرا   منها ما جاء فاّصرا  و  23رغ  تعّدد مواقذ الّترجمة اآللّية

ليها  .مت أركان،  فاّت حّظ اللعة العربّية منها قليل لندرة المواقذ الترم تعتمد الّترجمة اآللّية مت العربّية وا 

 24موقع المسبار - أ

 ومت أهّ  مميزات، ما يلم:   ي"لتقنية البراماآي ترم آموقذ "المسبار" مت تصمي  شركة "
 تقدي  ترجمة مت االنجليزية نل  العربية. -
مشركولة أو  يتضمت قواعد التدقيق افم ئم فم العربية  ويفّير المستفد  بيت الحصول عل  نسفة -

 غير مشكولة للن  المترج  نل  العربية.

 ن، الن  موضوع الترجمة.يّلب مت المستفد  تحديد المجال الذي يندرج ضم -

   تحّول بعدها نل  2003نل  سنة 2000قّد  فدمة مّجانية للمستفدميت منذ تصميم، سنة  -

 فدمة فاّصة بالمشتركيت بالموقذ فحسب.  
 

 عّينة للّترجمة باستخدام موقع المسبار:

 
                                                           

 .31   وآفروت  الّشادلم -22
 (.32 -31 -31... )نمس،    .GOOGLE  غوغل ALTAVISTA   ألتافيستاBabelfishت قبيل بابل في  م -23
 انظر: 24
  (  3118  )22  مجّلـة الّتعريـب  "الترجمة اآللّية مت افنجليزّية نل  العربّيرة: قرراءة فرم تجربرة موقرذ المسربار"  صابر الجمعاوي -

229. 

- www.almisbar.com  

http://www.almisbar.com/
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 www.ajeeb.com 25موقع عجيب - ب

هرررو موقرررذ أحدثتررر، شرررركة صرررفر بالمملكرررة العربّيرررة السرررعودّية  وكانرررت هرررذر الّشرررركة قرررد عنيرررت منرررذ 
منتصررف الّثمانينررات مررت القرررت الماضررم بالمعالجررة الحاسرروبّية لّلعررة العربّيررة واهتّمررت بتّرروير نظررا  للّترجمررة 

ربّيرة. ويتضرّمت الموقرذ تروفير فدمرة اآللّية ثنائم االّتجار مت العربّية نل  االنجليزّية ومرت االنجليزّيرة نلر  الع
الذي تّ  نّر ق نسرفت، الّتجريبّيرة علر  شربكة  (tarjim)الّترجمة اآللّية المورّية باالعتماد عل  نظا  "ترج " 

وترر ّ تمعيلرر، بعررد عررا  مررت الّتجريررب. ويلبرررم الموقررذ أكثررر مررت مائررة وفمسرريت ألررف ّلررب  2000الررواب عررا  
 ات،: وأهّ  مواصم  26للّترجمة يومّيا  

يمّكت المستفد  مت ترجمة المواقذ مت االنجليزّية نل  العربّية والعكس  وهو ما يسّهل افبحار علر   -
 الّشبكة العالمّية للمعلومات.

بيرررررق الحاسوبررررررم )مثرررررل الرررررورد - أو البريرررررد  wordيسرررررمح للمسرررررتفد  بنقرررررل نرررررّ  ّمرررررا مرررررت دافرررررل التّّ
 االلكترونرم( نل  الموقذ.

         افم ئم للّنصو  ويتيح للمستفد  البح  فم قاموس صفر المتعّدد الّلعات.يوّفر الّتدقيق  -

 يمّكت مت افتيار المجال المعرفم الذي يندرج ضمن، الّنّ  المترج . -    

علرر  أسررلوب الّتحويررل الّلعرروي بمراحلرر، المفتلمررة  وقررد أصرربح فررم  للّترجمررة اآللّيررة قائمررا   يعتمررد نظامررا   -    
 عل  المشتركيت فم الفدمة مت ف ل اس  المشترم وكلمة الّسّر. فيرة مقتصرا  المترة ا 

 عجيب:عّينة للّترجمة باستخدام موقع 
 

 

                                                           
 انظر:25

www.ajeeb.com 
دراسات وأبحاث الملتقع العربـي اوّول للّترجمـة: الّترجمـة فـي الـوطن العربـي: الواقـع   "الّلعة العربّية والّترجمة اآللّية"  شلبرم أشرف -

 .221 -212 ص(  3111 سبتمبر :بيروت)  2  ّ والمأمول
 .222نمس،     -26
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 باستخدام موقع "عجيب": Yahoo.comموقعرجمة عّينة لت
 

 

 :Babylonموقع بابيلون - ت

 .2882سنة  (Babylon.com)تأّسست شركة "بابيلوت دوت كو "  -
ترجمررة برريت عرردد كبيررر مررت الّلعررات  ويقررو  بترجمررة صررمحات الررواب ومفتلررف " 8يقررّد  "بررابيلوت  -

 الوثائق والّنصو  مهما كانت أنواعها وتّبيقاتها الحاسوبّية.
 يوّفر فدمة الّنّق والّتدقيق الّلعوي. -

يسررّهل الّنمرراذ نلرر  المعرراج  والمسررالم والموسرروعات  مررت ذلررم مررث  أّنرر، يقررّد  ترجمررة لموسرروعة  -
لعررررة  كمررررا يمّكررررت مررررت االّّرررر ع علرررر  أحررررد  نصرررردارات  31فررررم  (Wikipédia)"ويكيبيررررديا" 

المعررراج  مثرررل "أكسرررمورد" و"الروس" وغيرهرررا مرررت دور الّنشرررر  كمرررا يمّكرررت المسرررتفد  مرررت بنررراء 
 مسارد فاّصة ب،.

 Black)و" برر م بيرري"  (iPhone)يقرّد  فدمرة الّترجمررة علر  الهواتررف الذكّيرة مثررل "آيمراوت"  -

Berry). 

ذ "برابيلوت" فدمرة الّترجمرة البشررّية نلر  جانرب الّترجمرة اآللّيرة مرت فر ل الّتعامرل مرذ يوّفر موق -
مجموعة مرت المتررجميت البشررّييت المحتررفيت الرذيت يقرّدموت فردمات حينّيرة فرم مجرال الّترجمرة 

 .ابأسعار محّددة سلم
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 "بابيلون": عّينة للّترجمة باستخدام موقع
 

 
 :  Systranموقع سيستران - ث

"سيسررترات" مررت أقررد  أنظمررة الّترجمررة اآللّيررة التررم عملررت المجموعررة ا وروبّيررة علرر  تّويرهررا ُيعدّ  -
 منذ ما يقارب ا ربعيت سنة لتمم بحاجيات االّتحاد ا وروبم فم مجال الّترجمة.

تقرررّد  شرررركة "سيسرررترات" فدمرررة فوريرررة للّترجمرررة اآللّيرررة علررر  افنترنرررت  كمرررا تعرررر  برمجّيرررات  -
  وتقرّد  فردمات ”Systran 2“" 2  أقرا  مدمجة  وأحدثها برمجّية "سيسرترات "سيسترات" عل

علررر  الهواترررف  مفتلمرررة فرررم مجرررال الّترجمرررة للمؤّسسرررات وا شرررفا  سرررواء علررر  الحواسررريب أو
 .(iPad)و" آي باد"  (iPhone)الذكّية مثل "آيماوت" 

الّلعررة العربّيررة فتُترررج  فيرر، مررت يرروّفر موقررذ "سيسررترات" الّترجمررة برريت عرردد كبيررر مررت الّلعررات  أّمررا  -
ليها فحسب.  الّلعة افنجليزّية وا 

يمّكرررت مرررت ترجمرررة حينّيرررة لصرررمحات الرررواب ومفتلرررف الملمّرررات والوثرررائق  كمرررا يتررريح الّنمررراذ نلررر   -
 المعاج  وتدويت المعاج  الفاّصة بالمستفد . 

 م.يمّكت المستفد  مت ّباعة النّ  المترج  أو نرسال، عبر البريد افلكترون -

 يفّير المستفد  فم عر  النّ  المنّلق والنّ  الهدف بشكل أفقم أو عمودي. -

يّلررب مررت المسررتفد  الّتسررجيل بررالموقذ نذا أراد التمتّررذ بكررّل فيررارات الّترجمررة  ويكرروت الّتسررجيل  -
 مجانّيا.

 
 
 



16 

 

 "سيستران": عّينة للّترجمة باستخدام موقع
 

 
 موقع سيموس: - ج

 ومقّرها باريس.“ سيموس”موقذ تابذ لشركة   -

 يقّد  فدمات للّترجمة بيت افنجليزّية والعربّية وبيت المرنسّية والعربّية.  -

 لتقدي  فدمات الترجمة.“ نات- الترج “و“ الناقل العربم”يستفد  برمجّيات الترجمة مثل   -

 المستفد  مت الّدفول الفتبار البرمجّيات فقّ ول، حّق الدفول مّرة واحدة فم اليو . يمّكت -

 يعر  فدمات الترجمة بيت الّلعات المذكورة بمقابل.  -
 

 (WorldLingo)“ ونغوورلد ل ”موقع  - ح

 .2889سنة  بالواليات المّتحدة ا مريكّية تأّسست شركة -

 يقّد  ترجمة نل  عدد مت الّلعات مت بينها العربّية.  -

 يتضّمت عددا مت المجاالت التم يمكت أت يندرج ضمنها النّ  المترج . -

 ترجمة لصمحات الواب والبريد افلكترونم ومفتلف الوثائق والّنصو .يوّفر  -

كلمرة  ويمكرت لمرت أراد أت يتررج  نصوصرا أكبرر  111ال تتجاوز الّترجمة المجانّية فم الموقرذ  -
 حجما أت يسّجل بالموقذ الذي يمنح مّدة شهر للّتجربة ثّ  تصبح الفدمة بمقابل.
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 "وورلد لنغو": عّينة للّترجمة باستخدام موقع
 

 
 

 ":غوغل"موقع  - خ

 .“غوغل”موقذ تابذ لمحّرم البح   -

العربّيرة ويقرو  بالترجمرة نلر  عردد كبيرر مرت الّلعرات  ُتعرّد  ُيعّد مرت أشرهر مواقرذ الّترجمرة اآللّيرة  -
 واحدة منها.

 .لمواقذ افنترنت حينّيةيقّد  ترجمة   -

 يمّكت مت نّق الكلمات والّتدقيق افم ئم.  -

 يعتمد ّريقة تقو  عل  الجمذ بيت منها الّتحويل والمنها افحصائم فم الترجمة.  -

يررروّفر فيرررارات الّترجمرررة الممكنرررة لكرررّل كلمرررة  فررراذا تبرررّيت المسرررتفد  أّت ترجمرررة كلمرررة مرررا ليسرررت  -
 صحيحة يمكت أت ينقر عل  تلم الكلمة ويقّد  ل، الموقذ بقّية الّترجمات الممكنة.

 يقّد  ترجمة مجانّية.  -
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 "غوغل": عّينة للّترجمة باستخدام موقع

 

 

 

 حدود نظم الترجمة اآللية من العربية وإليها .5

  المعتمردة  المعاييرنّت تقيي  مردودّية البرمجّيات والمواقذ التم تستفد  الّترجمة اآللّية يفضذ نل  جملة
فررم مجررال الّلسررانّيات الحاسرروبّية لتحديررد جررودة نظرر  الّترجمررة اآللّيررة  وهررم تسررتوحم مبادئهررا مررت مواصررمات 

للتّقيررريس  ويمكرررت أت نفتزلهرررا فرررم فصرررائ  دافلّيرررة وفصرررائ  فارجّيرررة لرررنظ  الّترجمرررة المنّظمرررة الدولّيرررة 
 اآللّية:

 :تتمّثل أساسا فم الجوانب التّالية:خصائص داخلّية 

 التقنية المستفدمة: ترجمة مباشرة  تحويل  لعة وسيّة  منها نحصائم... نوع -

ليها  معاج   قواعد...  -  المصادر اللسانّية المعتمدة: الّلعات المترج  منها وا 

 عملّية الّترجمة دافل الموقذ: ندفال الن   مراجعة النّ   التماعل مذ المستفد ...  -

 :الوظيمّية مت قبيل: منها ما تعّلق بالجوانبخصائص خارجّية 

 النّ  المترج   التماسم  الترابّ المنّقم. مقروئّية -

الدّقة: درجة تّابق الّترجمة مذ النّ  المنّلق ومد  صّحة النّ  المترج  مت حي  الجوانب   -
 التركيبّية والصرفّية والداللّية والمصّلحّية...

  ومنها ما شمل جوانب أفر  مت قبيل:

 االستعمال: سهولة االستعمال مت عدمها  مجاالت االستعمال.  -
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 : الزمت المستعرق  فم الّترجمة  المراجعة...الّنجاعة -

 : نمكانّيات افضافة: لعة أفر   قواعد  كلمات جديدة...الّتحييت -

 الّتكلمة: مجانّية الّدفول نل  الموقذ مت عدمها. -

تقيي  فيمكت أت تكوت آلية مت ف ل استعمال برمجيات تهدف هذا فيما يتعلق بجوانب التقيي   أما ّرق ال
(  وهم فوارزمات لتقيي  29  ووير28  ونايزت27نل  قياس الجودة فم مفرجات الترجمة اآللية )مثل بلو

مفرجات جودة الترجمة اآللية باالحتكا  نل  ترجمات مرجذ  وتعتمد كل منها مقاييس محددة تسند مت 
 بشرّييت مقّيميت نل  االحتكا  فم فيتمّثل البشري التّقيي ف لها نقاّا تبيت جودة الترجمة مت عدمها. أّما 

 مث  ذلم مت مفتلمة  وبّرق محّددة معايير عل  بناء وذلم عدمها مت اآللّية الترجمة جودة عل  يحكموت
 المقارنة فم دوره  فيكوت التّقيي   موضوع للنّ   بشرّية بترجمة باالستعانة التقيي  بعملّية القيا  منه  يّلب أت
 ةاآلليّ   الّترجمة مفرجات فم ا فّاء تحليل منه  يّلب أت يمكت أو مفتلمة  مستويات فم  الترجمتيت بيت
 مقروئّيتها...(. وضوحها  )مث  المفرجات تلم حول حدسم حك  نعّاء أو

 بترجمات مصحوبة اآللية الترجمة جاتلمفر  كبيرة مدونة اعتماد يستدعم اآللية الترجمة نظ  تقيي  أتّ  ومعلو 
 المذكورة  النظ مت البع  باستفدا  اآللية للترجمة نماذج بتقدي  نكتمم المرحلة هذر فم لكننا مرجذ  بشرية

 الم حظات. ببع  نرفقها الترجمة جودة حول بسيّة  ولو فكرة  لتحصيل

 نماذج للتّرجمة اآلليّة من اإلنجليزيّة إلى العربيّة:. 1. 5

 Stress can be a friend or an enemy. It can warn you that you are under too much pressure and you النّص المنطلق

should change your way of life. It can kill you if you do not notice the warning signals. Doctors 

agree that stress is the biggest single cause of illness in the western world. 

 تغّيرر أن يجر  وأنرت الرزم  مرن األكثرر الضغط تحت بأّنك تحذيرك يستطيع عدو. هو أو صديقا يكون أن يمكن الضغط ترجمة "المسبار"

 واحرد سرب  أكبرر الضرغط برأنّ  األطبرا  التحذيريرة. يواقر  اإلشرارات تزحر  ال أنت إذا قتلك يستطيع حياتك. هو طريقة

 الغربي العال  قي المرض من

 ترجمة "غوغل "

 

نمـط  تغيـر ويجـب عليـك ان جـدا كبيـر ضـغط تحتكنت  أن يحذرك أن ويمكن عدوا. أو صديقا يكون اإلجهاد يمكن أن
ســـبب  أكبـــر هـــو اإلجهـــاد يتفقـــون علـــع أن اوطبـــاء اإلنـــذار. إشـــارات تالحـــ  ل كنـــت إذا تقتـــل ويمكـــن أن حياتـــك.

 في العالم الغربي. للمرض وحيد

تغيـر نمـط الحيـاي قمـتم. وقـال أؤكد أن يصبح صديقا او عدوا. كما أن أنبـ  أن تكونـوا تحـت ضـغوط شـديديك عليـك أن  ترجمة بابيلون
 .إن من قتل إليكم وأنتم ل يالح  اشارات تحذيرية. يؤكد اوطباء أن أكبر سبب المرض في العالم الغربي

 ترجمة سيستران :

 

ضـغط وأنـت سـوي غيـرت  toomuchإجهاد يسـتطيع كنـت صـديق أو عـدو. هـو يسـتطيع أنـت حـذرت أن أنـت تحـت 
طريقك الحياي. هو يستطيع قتلت أنت إن ل يالح  أنت اإلشاري تحذيري. دكتور يوافقون أن إجهاد الكبيـر يعـزل سـبب 

                                                           
27

- BLEU : Bilingual Evaluation Understudy  
28

 - NIST : National Institute of Standards and Technology 
29

 - Word Error Rate 
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 العلة في العالم غربي

 نماذج للتّرجمة من العربيّة إلى اإلنجليزيّة:. 2. 5

 .هبوط اوسهم اووروبية وانخفاض اليورو النّص المنطلق

العملة اووروبية الموحدي إلع أدنع مستوياتها في سبعة أسابيع أمـام الـدولر اوميركـي  كمـا هـوت اوسـهم اووروبيـة انخفضت 
مع تصاعد المخـاوي بشـأن اوزمـة السياسـية فـي إيطاليـا والتـي قـد تعطـل اإلصـالحات القتصـادية هنـاك وتـؤار علـع التوقعـات 

 بالنسبة لمنطقة اليورو ككل.

 ل يقّدم ترجمة من العربّية إلع اإلنجليزّية. "المسبار"ترجمة 

 ترجمة "غوغل "

 

European stocks fall and decline of the euro 

The common European currency fell to its lowest level in seven weeks against the U.S. 

dollar, as European stocks tumbled with mounting concerns about the political crisis in 

Italy, which could disrupt the economic reforms there and affect the prospects for the 

euro area as a whole. 

 European Stocks Fall, Low Vs Euro ترجمة بابيلون

unified European currency fell to its lowest level in seven weeks with the US dollar, as 

well as European stocks fell with the mounting fears over the political crisis in Italy, 

which had been stalled economic reforms there and affect the expectations for the 

euro area as a whole. 

 ترجمة سيستران :

 

Descent of the European arrows and drop of the Euro 

 

The European currency decreased the monotheist to lower levels her in seven weeks in 

front of the American dollar, as the European arrows with escalation aired the fears 

concerning the political crisis in Italian and which the economic reforms be unemployed 

there and the expectations in the ratio for area of the Euro perceived on as a whole. 

 ترجمة وورلد لنغو

 

Descent of the arrows European and drop [aalywrw]   

The European currency decreased the monotheist to levels in seven weeks in front of 

the dollar afflicted her American, just as the European arrows with escalation of the 

fears aired concerning the political crisis in Italian and which the economic reforms be 

unemployed there and the expectations in the ratio for area perceived on [aalywrw] as 

a whole. 

 

 نماذج للتّرجمة من الفرنسيّة إلى العربيّة:. 3. 5

 Aux cours des trente dernières  années les pays en devants ont réalisé un progrès النّص المنطلق

spectaculaire qui s’est traduit par l’augmentation des taux de revenus, un recul du taux de 

mortalité infantile, une augmentation de l’espérance de vie à la naissance et un renforcement 
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de l’éducation des adultes. 

 ل يقّدم الّترجمة من الفرنسّية إلع العربّية ترجمة "المسبار"

معدلت وفيات  في الدخل   وانخفاض زيادي مستويات أدى إلع تحسن كبير البلد تحقيق يؤدي وقد الماضية لاالاين سنة ترجمة "غوغل "
 .تعليم الكبار وزيادي عند الولدي العمر المتوقعمتوسط  الرضع  وزيادي

الع زيادي معدلت الدخلك الع انخفاض فع  فع البلدان التع تقدم هائلك ادى فع العقود الاالاة الماضية بدور ريادى ترجمة بابيلون
 معدل وفيات الرضعك وزيادي العمر المتوقع عند الولديك تعزيز تعليم الكبار

 ل يقّدم الّترجمة من الفرنسّية إلع العربّية ترجمة سيستران :

 نماذج للتّرجمة من العربيّة إلى الفرنسيّة:. 4. 5

 .وانخفاض اليوروهبوط اوسهم اووروبية  النّص المنطلق

انخفضت العملة اووروبية الموحدي إلع أدنع مستوياتها في سبعة أسابيع أمام الدولر اوميركي  كما هوت اوسهم 
اووروبية مع تصاعد المخاوي بشأن اوزمة السياسية في إيطاليا والتي قد تعطل اإلصالحات القتصادية هناك وتؤار 

 ورو ككل.علع التوقعات بالنسبة لمنطقة الي

 ل يقّدم الّترجمة من العربّية إلع الفرنسّية. ترجمة "المسبار"

 Européenne chute des stocks et la baisse de l'euro ترجمة "غوغل "
La monnaie unique européenne est tombée à son plus bas niveau en sept semaines 
face au dollar américain, les stocks européens a chuté avec les préoccupations 
croissantes concernant la crise politique en Italie, ce qui pourrait perturber les 
réformes économiques là-bas et sur les perspectives de la zone euro dans son 
ensemble. 
 

 Atterrissage actions européennes et à la baisse euro ترجمة بابيلون
euro a diminué de plus bas en sept semaines devant dollar américaine et 
européenne et les actions Huot escalade craintes concernant la crise politique en 
Italie qui empêchent des réformes économiques ont un impact sur les perspectives 
pour la région euro dans son ensemble. 

 ل يقّدم الّترجمة من العربّية إلع الفرنسّية. ترجمة سيستران :

 ترجمة وورلد لنغو

 

Descente de l'Européen de flèches et de la baisse [aalywrw]  
 La devise européenne a diminué le monotheist aux niveaux en sept semaines 
devant le dollar a affligé son américain, juste comme les flèches européennes avec 
l'escalade des craintes aérées au sujet de la crise politique en italien et qui les 
réformes économiques soient sans emploi là et les espérances dans le rapport pour 
le secteur perçu sur [aalywrw] dans l'ensemble. 

قرد افتلمرت مرت برمجّيرة نلر  أفرر  ومرت موقرذ نلر   المتعلقة بجوانرب التقيري  الم حظ أّت الفصائ  -
لعربّيرة فرم الّترجمرة اآللّيرة  وهرذا التّبرايت  آفر فيما تّ  عرضر، مرت برمجّيرات ومواقرذ تسرتفد  الّلعرة ا

فرررم الفصرررائ  مرررت شرررأن، أت ُيحرررد  افت فرررا  فرررم مسرررتو  جرررودة ُمفرَجرررات الّترجمرررة اآللّيرررة الترررم 
 تقّدمها البرمجّيات والمواقذ المذكورة.

ليها العربّية مفتلف مواقذ الترجمة اآللّية مت تبدو مفرجات الترجمة اآللّية متباينة بيت -   وذلم وا 
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ّّريقة التم يستفدمها كّل موقذ فم  الترجمة )تحويل  منها نحصائم...(  بافضافة راجذ نل  ال
نل  ّبيعة كّل مت الّلعة المنّلق والّلعة الهدف ومد  استجابة كّل منهما لمقتضيات المعالجة 

ّّبيعّية.  اآللّية لّلعات ال

يمكررت أت تميررد الررّدارس فرم الحصررول علرر  نقررل فررورّي نّت الّترجمرة اآللّيررة ظرراهرة معرفّيررة عملّيرة مهّمررة  -
لنّ  مت لعة ما نل  لعة أفر . غير أّت هذر الّسرعة فم تقدي  الرنّ  المتررج  يمكرت أت تصرّد  
بعّدة صعوبات تحول دوت تأميت نقل سلي  للنّ  المنّلق  فقد يواج، الحاسوب نشكاال فم ترجمة 

يجد صعوبة فرم نقرل التعرابير االصرّ حّية واالسرتعماالت  الكلمة الواحدة التم تتعّدد معانيها  وقد
المجازّيرررة لّلعرررة  فضررر  عرررت اللّررربس الرررذي قرررد يعترررري  الّترجمرررة اآللّيرررة بسررربب صرررعوبة الّتعامرررل مرررذ 

. بافضافة نل  محاكاة النّ  فم صلمأو الحقة فم النّ  ا  الّضمائر العائدة عل  أسماء سابقة
ة للررررنّ  المنّلررررق دوت مراعرررراة الفصوصررررّية اللعوّيررررة لكررررّل مررررت لعررررة الّلعررررة الهرررردف للبنيررررة التركيبّيرررر

االنّ ق ولعة الوصول وغير ذلم مت الّظواهر اللعوّية التم قد يهدرها العمل الحاسوبم مّما يؤّثر 
علررر  محامرررل الرررنّ  ا صرررلم  فيرررؤّدي ذلرررم نلررر  ننتررراج ترجمرررة تتجاهرررل الّسرررياق الّلمظرررم للوحررردات 

  فض  عت نهدارها للّسياق  المقامم وافّار الموقمم الرذي البرس عملّيرة اللعوّية فم النّ  ا ّول
 نظ  النّ . 

فرم تعّيرل فعالّيرة الّترجمرة اآللّيرة؟ وهرل مرت سربيل نلر   ههنا: ما هم أهّ  ا سباب الترم تسره  والّسؤال
 تجاوزها؟

ت التم تواج، هذر الّظاهرة نّت البح  فم العوائق التم تحك  اشتعال الّترجمة اآللّية متشّعب  فالّصعوبا
متعّددة ا بعاد وا سباب. فمنها ما اّتصل بّبيعرة الّلعرة ذاتهرا باعتبارهرا كيانرا ناميرا وكائنرا حّيرا متّرّورا 
تتعّدد دواّل، تتنّوع مدلوالتر،  مواكبرة لتعرّدد ا شرياء والظّرواهر. فالّلعرة نظرا  لسرانّم يتكرّوت مرت جملرة مرت 

ت الّتواصل بيت الّناس وفرق عقرد ضرمنّم يتواضرذ علير، جمهرور المتكّلمريت. الوحدات الصوتّية التم تؤمّ 
ومعلو  أّت الحاسوب قادر  نل  حّد كبير  عل  محاصرة الوحردات اللعوّيرة فرم داللتهرا المعجمّيرة وذلرم 

الّداللررة فررم  يجررد صررعوبة بّينررة  فررم تتّبررذ حقررول فررم حرردود مررا تسررمح برر، البرمجررة المعتمرردة  غيررر أّنرر،
السررياقّية للكلمررات. فانتظررا  الوحرردة اللعوّيررة دافررل ملمرروظ ّمررا يكسرربها داللررة جديرردة هررم فرر ف  المظرراتّ 

مرردلولها المعجمررّم  نذ أّت تماعررل الكلمررة مررذ جاراتهررا دافررل الّنسررق الّلعرروي يجعلهررا تحمررل محامررل داللّيررة 
د هرذا فاّصرة فرم أفر  قد تسه   فم نثراء معن  النّ  وفم فتح ذهت القار  عل  معات أبكار. ويتأكّ 

مجال التراكيب االستعارّية حي  يتّ  التوليف بيت  المتناقضات والجمذ بيت  المتنافرات فم ربقة واحردة 
عل  حّد قول عبرد القراهر الجرجرانم  فتكرّف الكلمرة عرت كونهرا ذات مردلول معجمرّم مفصرو  لتعردو 

 ذات مدلول سياقّم ُيملي، نسق الفّاب.
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علر  ندراكر، باعتبرارر  منّقّية  وهو مرا ال يقردر الحاسروبة عل  جانب مت ال مت هنا تبدو الّلعة متوّفر 
 التم يضميها عليها الّسياق. ة ا ّول ال فم دالالتها الثوانميتعامل ا لماظ فم داللتها المعجميّ 

مشرافهة. فقرد يررو  البراّ  ينضاف نلر  هرذا المعّر  البعرد الرذاتم الرذي ي برس فعرل الكتابرة أو لحظرة ال
عت مقاصد معّينة تميد التهّك  أو السفرية أو ا س  أو الّتعبير عت المرحة والبهجة  ويتسّن  ل،  بانةاف

ذلررم نت بافشررارة أو بررالتلميح أو التوريررة أو بالكنايررة أو بحركررات اليررد وغيرهررا  وهررم أمررور ت بررس مقررا  
 عل  افلما  بها. وذات المتحّد  وال يقو  الحاسوب التلّمظ

نّوع المناخ الحضاري والثقافم لّلعة سواء بالّنسبة نل  النّ  ا صلم أو الرنّ  المتررج  ُيسره  كما أّت ت
الحضرارّية الترم تفتلرف مرت لعرة لفصرائ  فم تعسير فعل الّترجمة اآللّية أو البشرّية  "فكثرا مرا تثرار ا

كما هم  فم ترجمت،  نل  أفر  باعتبارها مشاكل تعتر  المترج  فيحار أّي الحّليت يفتار: هل ينقلها
الرررذي يرررنّظ  بنيرررة الررردواّل  . فلكرررّل لعرررة فضررراؤها المفصرررو 30أ  يكّيمهرررا مرررذ فصرررائ  الّلعرررة ا فرررر "

والمدلوالت فيها  وليس فم نمكات الحاسوب تجاوز ظراهر الرنّ  ليردرم الّسرياق الحضرارّي الرذي أسره  
 فم ننشاء النّ  المنّلق.

ويرجرذ  31زالت ورّبما ستظّل دوما دوت الّسيّرة النظرّيرة البحترة"مت هنا كانت الّلعة "المنظومة التم ما 
 .32ذلم "نل  أّنها منظومة تّتس  بالتعّدد والتعّقد والّتشابم والدينامّية"

والواقررررذ أّت المفتّصرررريت فررررم االشررررتعال علرررر  الّترجمررررة اآللّيررررة وسرررربل تّويرهررررا فررررم الّسررررياق افبسررررتيمم 
الترم تواجر،  الترجمرة اآللّيرة   ا فم غملرة عرت مواكبرة الّصرعوباتنو والمعلوماتم العربّم المعاصر ل  يكو 

مت ذلم ما يقترحر، نبيرل علرم فرم تنظيررر لمشرروع "هندسرة الّلعرة" وفير، يعرر  بعر  المقترحرات الترم 
 تميد فم تجاوز المصاعب التم تعتر  الّترجمة اآللّية مت قبيل:

نيتها المنّقّية وا دوار الوظيمّية لعناصرها برمجة نظ  آلّية للّتحليل الّداللم للجملة للكشف عت ب -
 النحوّية.

برمجة نظ  آلّية لتحليل الهيكل الّسردي والب غم وذلم لتوصيف بنية النّ  وكيمّية تنظيم،  -
 والع قات التم تربّ جمل، وفقرات،.

يجاد وسائل صرفيّ بناء قواعد بيانات للتّقاب ت النحوّية بيت  - ة آلّية لعة المصدر ولعة الهدف  وا 
لتوليد مشتّقات وتعريمات ا لماظ فم صورتها النهائّية حي  ترد هذر ا لماظ فم المعج  عادة 

التم ال بّد مت تعييرها صرفّيا وأحيانا  اشتقاقّيا وفقا لمّالب (Stem form)بصورتها ا صلّية 
 الّسياق الّنحوي.

                                                           
 .22    2881البرينم )حافظ(  الترجمة فم فضّ  الموارق بيت الّلعات والحضارات  حولّيات جامعة مّنوبة  تونس   -30
ت العربررمعلررم )نبيررل( -31 نحررو ننشرراء مؤّسسررة عربّيررة للّترجمررة  مركررز دراسررات  -  هندسررة الّلعررة وتكنولوجيررا الترجمررة  الترجمررة فررم الررّو

 .311    3111الوحدة العربّية  بيروت  
 نمس،. -32
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ترجمت، وكذلم لتمييز الّصيغ السياقّية توفير وسائل آلّية لتمييز المصّلحات دافل النّ  المزمذ  -
 والمسكوكة.

ضرورة التحّقق مت صّحة الّترابّ الجملم للنّ  العربم المترج   فالمصل بيت الجمل افنجليزّية  -
المتتالية بالّنقّة كع مة ترقي  ال يعنم عد  الّترابّ بيت هذر  الجمل الداللّية ف فا لما هو متّبذ  

 ة التم تحتاج عادة نل  استفدا  أدوات سافرة لتربّ بيت الجمل.فم تتالم الجمل العربيّ 

 عل  الّتكاملوملّف  القول أّت الع قة بيت الّترجمة اآللّية والّترجمة البشرّية ع قة ضرورّية تتأّسس 
ميت نقل موضوعم للنّ  ا صل ال أوال تنبنم عل  نقصاء الواحدة لألفر . والمراد مت كّل ذلم ت

أصالت،. ومعلو  أّت الحصول عل  ترجمة نهائّية مثالّية  بشرّية أو آلّية  أمر هو أقرب نل  يهدر 
العلو  وت قح المعارف وتعّدد المناها فم مجال  كامل. لكّت الثابت أّت تفم الوقت الراهت المحال

جهة اففراج مت  أفضلالعلو  افنسانّية فم عصرنا الّراهت يبّشر بامكات الحصول عل  ترجمة آلّية 
بيقات المعلوماتّية فم ا لمّية  الّلعوي ومت جهة الوضوح الّداللم فتّّور التّقنيات الحاسوبّية وتقّد  التّّ
الثّالثة وتّّور البحو  اللسانّية  تمّكت كّلها مت دع  حركة الّترجمة وتيسيرها  كما أّت تّّور الّلسانّيات 

يب الّظاهرة اللعوّية ويبرز ّريقة "هندستها" عل  نحو مت الحاسوبّية يمّكت مت الوعم بكيمّيات تشذ
 شأن، أت يحّست مت جودة الّترجمة اآللّية.

 


