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 التَّرجمة اآلِليَّة
 

 
 

 :هاوتاريخ هاتعريف  .1
 

م المحترف وال نقصد ل المترج  ستبد  ها أن ته ال يمكنالترجمة اآللية هي أداة مفيدة، غير أنَّ         
ملية، على عكس الترجمة بمساعدة الحاسوب الع خاللتدخل يال  فاإلنسان .هبها أن تحل محلَّ 

(TAO) التي تتطلب بعض التفاعل بين اإلنسان واآللة. 

راد النص المُ )في اللغة المصدر  ل نّصٍ يحلب تلترجمة اآللية المعُلوماتّي لبرنامج يقوم ال        
ة دَ ك باستخدام قواعد محدَّ ، وذل(مالنص المترجَ ) في اللغة الهدف قابال  ا مُ د تلقائيا نصا لّ  وَ ويُ ( ترجمته

ما  (ةيالرابطة األوروبية للترجمة اآلل (EAMT على موقع نقرأ إذ لتحويل البنية النحوية
 كام لة، إْن لم تُكن حتى ، وةضيَ ر نتائج مُ التي تأتي ب   األنظمةمن ال بأس به عدد  اليوميوجد  »:يلي
في مجال  دة ، ويكون هذا عادةً حدَّ التطبيقات المُ بعض في لالست فادة منها افية نوعيتها ك نَّ فإ

  التي تهدف في المقام األول لترجمة،المعلوماتية لبرامج الباإلضافة إلى ذلك، تتمتع . الوثائق الفنية
ال الهيئات المهنية في مج لدى، بشعبية متزايدة اتإنتاج ترجمفي  م البشري ترج  مساعدة المُ  إلى

 .الترجمة

منذ ذلك  التي ُفق َدت  ،Globalink شركةاإلل كتروني ل  موقع الألخبار عرضه ل  وجز هذا مُ و         
  .2555عام   Lernout & Hauspie لبَ ن ق  اقتناؤها م   مَّ ت  ل يَ الوقت 

ران  الطبيعية اتالمعالجة اآللية للغ والترجمة اآللية لقد كانت          ا األولى، ممنذ بداياتهتتطوَّ
ر أجهزة خالل الحرب العالمية الثانية، استفاد تطوُّ ف .ةجنبا إلى جنب مع تطور المعلوماتية الكميَّ 

ْلمجة من برمَ الكمبيوتر المُ  م ع  األلمانية السرّ ية الشفرات  فكّ  التشفير والجهود المبذولة لمحاولة  تقدُّ
 ، إثر الحرب،يل النصوص في اللغات الطبيعيةالترجمة وتحل ْت لَ شكَّ و قد . للَحْرب والشفرات األخرى 

   .قاعدة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات الناشئة

  (وزو -تيزي . ج) الجوهر خالف. أ:ترجمة                                                :بقلم 

http://www.lim.nl/eamt/
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ترجمة كلمة العلى الترجمة الحرفية، أي  ،في خمسينيات القرن الماضي ،ارتكز البحثو         
عام  "ن جورج تاوْ "جامعة انطَلق من الذي  يُّ وس  فالمشروع الرُّ  .لقواعد اللسانيةابكلمة دون مراعاة 

في  هستخداما بحيث ُيمكنللترجمة اآللية  نظامٍ  ترمي إلى إنشاءحاولة منهجية ل مُ ل أوَّ مثّ  يُ  ،2552
ت أيضا األبحاث في أوروبا والواليات المتحدة في الفترة الممتدة بين يَ وقد أجر   .مجال الترجمة

األبحاث في مجال  عرفْت  سه،وفي الوقت نف .الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي
  كتاب "نعوم تشومسكي" ب إْصدار 2525سنة ها تَ ذروَ  ل َتبُلغا ا سريعً مً تقدُّ النظرية اللسانيات 

Aspects of the Theory and Syntax  ُو        م األصواتعلْ ا ل  ا جديدً تعريفً  الذي يقترح 
 .غة اإلنسانيةاللة في اللُّ رف والدّ و والّص حْ النَّ 

ســلبيا قبــل األوان  تقــديًراالواليــات المتحــدة ب ALPAC تقريــر وكالــةم ، قــدَّ 2522فــي عــام و         
مويـل والتجريـب لتّ ل ب ذلـك فـي وضـع حـدٍّ سـبَّ َفتَ  هـارُ فّ  وَ اآلفـاق التـي تُ  والترجمة اآلليـة  ةنظمقيمة أل حوْ 

أعيــدت  ،قـرن الماضــيال مــن إال أنــه وفـي أواخــر السـبعينيات. فـي هــذا المجـال طيلــة العقـد الــذي وااله
وشـهدت هـذه الفتـرة أيضـا  .وتكنولوجيـات اللغـة يَّـةتام المعلوممع تقـدُّ  ُموازاة جادة  ُمحاوالتالكرة بإجراء 

ــــُروز  تطــــوير أنظمــــة التحويــــل  ــــةو ُب ــــل ْت َعــــوقــــد اقتنَ  .أولــــى المحــــاوالت ألغــــراض تجاري    شــــركات مث
Systran  وMetal  ّفــي نتجــات وخــدمات مُ  ْت رَ طــوَّ  إذْ  فيــدةجديــة ومُ الترجمــة اآلليــة هــي ســوق مُ  أن

ولكــن هنــاك العديــد مــن المشــاكل  .(serveur central)م مركــزي اهــا بخــاد  إيَّ  لترجمــة اآلليــة واصــلةً ا
ــارةا تتطلــب جهــودً التــي ارتفــاع تكــاليف التنميــة والمعــاجم  الُمتمثّ لــة فــي قتــراح الصــعوبات ُوجــود  و جبَّ

ــنيـــة جديــدة وعـــدم و  غَ لُ  ثُنائّيــات ــل علـــى م العــاديســـتخد  لمُ ا تمكُّ ا مثــل هـــذه األنظمــة وأخيـــرً  مـــن التحصُّ
 .م نحو محطات جديدة للتنميةصعوبة التقدُّ 

 :التقدم الملموس ة والنوعيَّ  رداءة .2 

و ُيعـــَرف         IBMشـــركة  مـــن ُصــنعالترجمـــة اآلليــة المعُلوماتيــة فـــي بـــرامج الأحــدث إنَّ         
م الترجمـــة ب  و كـــذلك ة لغـــاتعـــدَّ تلقائياـــا إلــى يـــب ترجمــة صـــفحات و  ُيمكُنـــه  الـــذي WebSphereخــاد 

ــَرةرســائل البريــد اإللكترونــي و  ــَواَرات درَدَشــة ُمباش  كمــا انيــة كلمــة فــي الثَّ  522تأويــل علــى  ه قــادرٌ نَّــإ. ح 
َصـــة يســـمح بإضـــافة مفـــردات  علــــى ات ي الخـــدمد  وّ  زَ ُمـــيمكـــن ل   و .(...العلـــوم و الماليــــةفـــي )ُمتخصّ 

باإلســبانية علــى شــكل ُنَســخ  هم المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــةوَصــُص نُ  عــْرضالشــركات كــذا ت و يــنترنألا
باللغـــة الَمْوُجـــودة ترجمـــة الوثـــائق أيضـــا ويمكـــن  .و العكـــس بـــالعكسواأللمانيـــة والفرنســـية واإليطاليـــة 
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ـــور  اللغـــة الصـــينية واليابانيـــة والكُ  إلـــىليزيـــة إلنجا بعـــد أْن قامـــْت و  . ســـتحيالمُ  ة، ولكـــن العكـــس يظـــلُّ يَّ
Deutsche Bank 0222تسـويقه فـي شـهر مـارسهـذا البرنـامج المعُلومـاتّي، تـمَّ  اختبـارُخُصوًصـا ب 

ــــمــــا يُ  ، أيْ أمريكــــيّ  والردُ  22 222 بمبلــــغ  ــــ 22 522ل قاب  ــــُه وكالــــة األنبــــاء  .وورُ ُي و فــــي َبَيــــان َذَكَرْت
 Naturalو                    Speechنائـــــب رئـــــيس ،  SteveMcClureالف رنســــيَّة، ُيصـــــرّ ح 

Language Software      التـي هـي إحـدى ُفـُروع مكتـب المجلـس الـدوليData Corporation 
ـَوى  َلةً كَّ َشـمُ  ، إلى حدّ  اآلن،صناعة الترجمة اآلليةلم تُكن  »: قائالً   ـ س  و قليـل مـن الشـركات  ن عـددٍ م 

ًزاا مً يها زعيْ لدَ  لم َيُكن ـه ذفـي هـ IBMول شـركة خُ فدُ . بار  ـَمةل ل نقطـة تحـوُّ ثّ ـمَ وق يُ السُّ م ـن شـْأن ها  حاس 
مليـــون  378 بر دَّ َقــوهــي ســـوق تُ  بــالكمبيوتر،اعتمــاد الترجمـــة  تســريع، 0223بحلــول عـــام  ســمحَ أن ت

 .وورُ مليون يُ  357دوالر أي ما يقابل 

ــــك،          ــــْت ومــــع ذل ــــ" فقــــد حقََّق جــــازات العديــــد مــــن اإلن IBMنافســــة لشــــركة المُ " كاتر  بعــــض الشَّ
هــي غــات، م اللُّ رجمــة اآلليــة وتعلُّــلتَّ معلوماتيــة لبــرامج  التــي أصــَدَرت Softissimo فشــركة. هاباَســح  ل  

ــَئة الشــركة أيضـــا صــاحبة ُمنتجـــات  دُّ َعــوتُ  .رجمـــةلتَّ المعلوماتيــة لبــرامج ال، سلســلة مـــن Reverso ُمنش 
كمــا . اتاللغــالتَّحر يــر ومنهجيَّــات ى دة علــالمســاعَ و  القــواميس اإللكترونيــة للكتابــة المتعــددة اللغــات و

ل  وقـد اخـتصَّ . "ْفـَراْنْس ت يل يُكـوم"ك بحـث حـرّ  مُ و هـو    Voilà بتجهيـز على األخّص  Reverso يتكفَّ
Systran   (ـ  ر لـــــَصـــــختَ مُ  و هـــــو System Translation ) بــــــرامج الفــــــي مجـــــال التكنولوجيـــــا و

ـــل، Altavista Worldُخُصوًصـــا فـــي هُ م برنامُجـــخدَ ســـتَ يُ  و. لترجمـــة اآلليـــةالمعلوماتيـــة ل  الـــذي ُيمثّ 
وخــدمات  تتكنولوجيــا Alis Technologies شــركةوتقتــرح . AltaVista ل  خدمــة الترجمــة اآلليــة
ة ادَ َيـالرّ   Lernout & Hauspie (L&H)شـركة  تحتـلُّ ، كمـا اللغـوي  التَّواُصـلاستشـارية فـي مجـال 

ــْوت ي بحيـث َتعــر ضف التعــرُّ  ميـدانا فــي عالمياـ ضــغط الدمات فــي اإلمـالء والترجمــة و َخــنتجـات وَ مُ  الصَّ
  .يناعيّ  نَ ين والصّ  نيّ  هَ مهور العريض وللم  ناعي اآللي للجُ ثيق الصّ  وْ تي والتَّ وْ الصَّ  و التركيب يتوْ الصَّ 

    شــــــبكة  :ا يلــــــي بعضــــــهاوفيمــــــ، فــــــي هــــــذا المجــــــال اطة جــــــدا يق بحــــــث نشــــــرَ ف ــــــ كــــــذلكد َجــــــُتو         
ELSNET (European Network of Excellence in Human Language 

Technologies) ُلهـــا برنـــامج  HLT (Human Language Technologies)التـــي ُيَموّ 

 تكنولوجيـاتة فـي َصـتخصّ  مُ ُمختلـف، كلُّهـا  َبَلـد 02امعة وشـركة مـن ج235َتُضمُّ  للمجموعة األوروبية
 CLIPS (Communication langagière et interactionبـرخْ مَ فـي ر حـاب  و. اللغـة والكـالم

personne-système) ـــــــةمعهـــــــد ل   التـــــــاب ع ـــــــة  المعُلوماتي بجامعـــــــة  (IMAG)والرياضـــــــيات التطبيقي
  n automatique)traductio GETA(Groupe d'étude pour laمجموعـة ، فـإنَّ "لوْبـونُ غرُ "

http://www.lhsl.com/fr/
http://www.lhsl.com/fr/
http://www-clips.imag.fr/geta/
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ن من هو فريق متعدد التخصصات  ـتُ  ات واللسـانيَّ فـي المعُلوماتيـة و علماء يتكوَّ ي مجـاالت البحـث غطّ 
ة بَ َسـوْ لحَ ل ، و(TAO) سـاعدة الحاسـوبمُ المنهجية والتطبيقية للترجمـة ب   و فيه جميع الجوانب النظرية

،  )UNLP( البرنـامج العـاَلمّي للُّغـة عبـر الشـبكة فـي GETA شاركتُ و  .مّ عَ ورة أَ بُص  دة اللغاتالمتعدّ  
معلومـات متعـددة اللغـات  تبليـغ وللترميـز والتخـزين والبحـث " ة فَ واص  الرقمية اللغة في ال"وهو مشروع 

ويجــري هـــذا المشــروع تحــت رعايـــة   .لفكــرُمعــيَّن ل نظـــامٍ  عــن ، وبالتــاليمــا غــة مصـــدرٍ لُ  َمعــز ٍل عــنب
فريــق  َيـدُرس ،بجامعـة جنـوب كاليفورنيـافـي إطـار معهـد علـم األنبـاء ف. وكيـوطُ جامعـة األمـم المتحـدة ب  

Natural Language Group  الترجمــة اآلليــة : منهــا للغــة الطبيعيــةا جــةُمعالَ مظــاهر العديــد مــن
ــل علــى األفعــالوص والُصــلنُّ اآلل ــي لتلخــيص الو   تســيير النُُّصــوص و تطــوير ، وو ي غــد اللُّ التعــدُّ ب تحصُّ

ة ع معــاجم كبيــرة لْضــوَ  والخطــاب وتوليــد النصــوص، و( توجيــاولُ ُأنطُ )تصــنيفات للمفــاهيم  غــات، لُ عــدَّ
 .دة الوسائطتعدّ  واالتصاالت المُ 

التـــي ،  Natural Language Groupرئـــيس الفريـــق  ،  Eduard Hovyأقـــَوال  إنَّ         
رات نا بشـــكل واضــــح علـــى لُّ دُ َتــــ (0222،  2555 ، 2558)ثـــالث ســــنوات  طيلــــةت َعـــُجم   ــــر تطــــوُّ آخ 

 .الترجمة اآللية

قي يثوْ تَّــــفـــي ســــياق البحـــث ال » :كالتَّـــالي 2558فـــي أغســــطس " يف  ُهـــو "و قـــد كانـــت َتعــــال يق         
. ا مـــن التعقيـــد للموضـــوعت ضـــربً يـــنترنألي علـــى او  َغـــد اللُّ التعـــدُّ  ُيعَتَبـــرصـــوص ، لنُّ لتلخـــيص اآللـــي الو 

ةغــاتهم اس يكتبــون بلُ فالنــ ي، ولكــن لّ ــحَ واصــل علــى المســتوى المَ لتَّ للتَّســهيل أو للتكــتُّم أو ل :ألســباٍب عــدَّ
وهــذا ينطبــق بصــفة خاصــة علــى ! ه هــؤالءوُلــمــا يقُ آَخــر ين بقــراءة أشــخاص  عــدم اهتمــامهــذا ال يعنــي 

 معر فــةميــة تســعى إلــى عالإ  شــركة و ْلــَتُكن )الشــركات العاملــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعرفــة المســتمرة 
ـــورَ جميـــع المقـــاالت المنُشـــ هاريات اليابانيـــة والمتعلقـــة بوْ ف والـــدَّ حُ ة فـــي الصُّ وكـــاالت  و( مجـــال َنَشـــاط 

ـــر َنَبـــأ َوفّ راالســتخبارات الحكوميـــة التـــي تُـــ ُلهُ ســـتي آخ  ياســـة الُمتََّبعـــة  عم  المســـُؤوُلون بعـــد ذلـــك ل تقريـــر السّ 
، ةالهائلـ ّيـة المعُلومـاتكم فـي هـذه الوكـاالت هـااجهُ وَ التي تُ ألساسية و تتمثَّل إحدى الُمشكالت ا...(. 
م ُمـــفهـــي لـــذا  ين إن صـــحَّ التعبيـــر"اللغـــة  نـــائييّ  ين ثُ ف  ظَّ وَ تســـتخد  ـــد  النصـــوص  يرو  تْصـــيســـَتطيُعون " جام 

ُموا بعـد ذلـك الَوثـائق الُمفيـدة  مـا ال أهمّيـة فيـها جانًبـ او كُ ترُ يَ ل  بسرعة  يبـُدو  و. ينف  حتـر  مُ  ينم  تـرج  مُ ل  و ُيقـدّ 
ه فــي هــذكبيــرة ل فائــدة شــكّ  يُ سوالترجمــة اآلليــة  لــنّص اآلل ــي لتلخــيص ال التْركيــب بــين مــن الواضــح أنَّ 

تلخـيص الـنص فـي اللغـة األجنبيـة، ثـم أوَّاًل مكـن الترجمـة اآلليـة طويلـة فـي الغالـب، يُ  وبما أنّ . الحالة
ــــام ــــب   الق َي ــــ يعةر  ة َســــترجمــــة آليَّ ــــنتيجــــة المُ ا مــــن الانطالًق ف نّ  َصــــمُ ل عليهــــا، ونتــــرك لإلنســــان أو ل  تحصَّ

http://www-clips.imag.fr/geta/
http://www-clips.imag.fr/geta/
http://www.unl.ias.unu.edu/
http://www.isi.edu/natural-language/nlp-at-isi.html
http://www.etudes-francaises.net/entretiens/hovy.htm#francais
http://www.isi.edu/natural-language/nlp-at-isi.html
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ــــالمُ )وص ُصــــالنُّ  ــــيُ المجــــال ل  ( البحــــث التَّــــْوثيقيّ ص فــــي تخصّ  أو  َمقــــالاالحتفــــاظ بال مــــا إذا َوَجــــبَ  ررّ  َق
  .رفُضهُ 

لهــذه األســباب، قامــْت حكومــة الواليــات المتحــدة، خــالل خمــس ســنوات، بتمويــل أبحــاث فــي         
ة و التلخيص اآللي للنُّصوص و البحـث التَّـْوثيقي كمـا تهـتمُّ بـإطالق برنـامج بحـث جديـد الترجمة اآللي

دة اللُّغــات يــب . فــي الَحْوَســَبة التَّْوثيقيــة المتعــدّ  ــْن فــتح ُمتصــفّ ح و   navigateur)و بــذلك ســَنَتَمكَّن م 

web)  مثــــلNetscape  أوExplorer ــــب باللُّغــــة اإلنجليزيــــة و كــــذا ال حصــــول علــــى و إدخــــال َطَل
ــات فــي ف ئــات فرعيــة مــع تلخــيٍص ل ُكــلّ  ملــّف و  ــع هــذه الملفَّ ــات فــي كــلّ  اللُّغــات بحيــث ُتجمَّ قائمــة الملفَّ

ا  .          ترجمٍة للتلخيصات الوار دة باللُّغات األجنبية و كلُّها ُأمور قد تكون نافعة جدا

التلخيص و دة اللُّغات و الترجمة ن ظام البحث عن المعلومات الُمتعدّ   MuSTو ب زيارة         
(multilingual information retrieval, summarization and translation  system) ،

عرٍض ل ُنسخت نا م ن برنامج البحث هذا الذي َيستعم ل اللغة اإلنجليزية كُلغة  ون علىلُ حُص ستَ 
م  ن ُزَهاء على أساس مجموعة تتكوَّ  (langue de l’utilisateur)للُمستخد  نّصٍ  5222ن م 

ُلوا َطَلَبُكم . األنَدُنوسيةو  باإلنجليزية و اليابانية و العربية و اإلسبانية أو  "baby"َفْلَيُكن مثاًل ) َأْدخ 
سَتَرْوَن في النافذة الَوَسطيَّة . (touche Retour)ثم اضغطوا على َمْلَمس َعْوَدة ( أيَّ ُمصَطَلٍح آَخر

فتاحية الُمترَجَمة أو الكلمات) العناوين   ’Sp‘و على اليسار، ُلغة هذه الملفَّات حيث ُيمثّ ل ( الم 
ُأنُقُروا على العدد الواقع في الجزء األْيَسر من . اللغة األنَدُنوسية، و غيرها ’Id‘اللغة اإلسبانية و 

فلية ثم ُأنُقُروا على  ول على الُمَلخَّص و ل ْلُحُص  ’Summarize‘كّل خّط ل ُرؤية الملّف في النافذة السُّ
حذار  من الترجمات العربية و اليابانية فهي بطيئة ) للحصول على الترجمة  ’Translate‘على 
ُبوا بَداًل من ذلك األنَدُنوسية ل ترجمة سريعة كلمة بكلمة !ل لغاية إنَّ برنامج العرض هذا ال ُيَعدُّ (. جرّ 

ن األبحاث لتحسين نوعية كلّ  مرحلة غير أنَّ هذا ُيبيّ ن فمازال علينا القيام بالعديد م( بعد)َمْنُتوًجا 
 .   االتّ جاه الذي نسير فيه

خالل  »:   بالتعاليق التالية Eduard Hovy "إْدَوار ُهوفي " ، َأْدَلى  2555و في أوت         
ر كات النَّ  ر كات و الشَّ ئة الجديدة في األشُهر اإلْثَنا عَشر األخيرة، اتََّصل ب ي عدد هائل من الشَّ اش 

بيع على ) تكنولوجيا المعلومات َيْنو ي ُمعظمها َعْرض َخَدمات ُمَتَعلّ قة بالتّ جارة اإللكترونية 
ُلها (. و غيرها...األنترن يت، تباُدل، تحصيل معلومات و بالنََّظر إلى النَّتائج الضعيفة التي ُتَسجّ 

ئ َنْوًعا ماالتكنولوجيات الحالية ل ُمعالجة اللُّغة خارج مر  ر مرَّة . اكز البحث، فاألمر ُمفاج  ما هي آخ 
َوجْدُتم فيها ب ُسرعة إجابة صحيحة عن سؤال َطَرْحُتُموه على األنترنيت ُدون أن تُقوموا خالل فترة 
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رات  سُّ بأنَّ التطوُّ باست عراض معلومات ال عالقة لها إطالًقا ب ما َتبَحُثون؟ و لكن الجميع ب َنظري ُيح 
غيرها، ستُت يُح، و ُكلّ ي لي للنُّصوص و تحليل األسئ َلة و دة الُمتمثّ َلة باختصار في التلخيص اآلالجدي

ل بعد إلى هذا الحدّ  ًما ُمعَتَبًرا بْيد أنَّنا لم نص   .            َأَمل في ذلك، َتَقدُّ

ل إلى نت         ن ب ُبطء يبُدو لي أّنه لن يكون تغيًُّرا ُمعَتَبًرا غير أنَّنا سَنص  ائج مقُبوَلة ثم سيت مُّ التحسُّ
ر م ن ُمنَطَلق ُصعوبة جعل حاُسوب كم  . و لكن بكلّ تأكيد ون َقْوَله " يفهم " و هذا ُيَفسَّ حقيقًة ما َتَودُّ

ن َشْأن هذه . و عالقاتها فيما بْيَنها" الَمَفاه يم " ممَّا يضطرُّنا إلى َوْضع شبكة معُلوماتية من  و م 
وذلك على األقّل في الميادين النافعة التي ُيمكن  كس العقل الَبَشري إلى حدٍّ ماتع الشبكة أنْ 

فق الَمواضيع ياا " فالكلمة المأخوذة . تصنيُفها و  عاصمة 'غير كاف ية بحيث َمَثاًل إذا َأْدَخْلُتم " سطح 
َمة الحاليَّة ال تملك أيَّة وسيلة ل معرفة ما إذا ُكن' سويسرا العاصمة 'ون في ُتم ُتفكّ رُ ، فإنَّ األنظ 
ل َنَمط البحث القائم على . 'العاصمة المالية'أو  'اإلدارية احقة م ن الناس ُتفضّ  إالَّ أنَّ األغلبية السَّ

ياغُتُه باللُّغة العادية بارة ُمعيََّنة أو على ُسؤال تت مُّ ص   . ع 

ا تقوم " الَمفاهيم"د شَبكات واسعة من إنَّ العديد م ن َبَرام ج البحث هي إمَّا ب َصَدد إعدا         و إمَّ
ها َية . باقتراح إعداد  و ال ُيمكن القيام بذلك في ُغُضون عاَمْين و ال الُحُصول على نتائج ُمْرض 

يجب علينا تطوير الشبكة و الّتقنيات في آن واحد قْصد جعل هذه الشبكات ن ْصف آلية . بُسرعة
ه َتَحدياا كبيًراإنَّنا نُ . ب ن ظام ذاتيُّ التكيُّف  .           واج 

ر كات الُمصغََّرة  »:   0222في سبتمبر " ُهوف ي"هذه هي تعاليق و          إنَّني أَرى أكثر فأكثر الشَّ
تستعمل التكنولوجيات المتعلّ قة باللُّغات بصفة أو بُأخرى لَتْوفير ُبُحوث أو ترجمات أو َتَقار ير َأْو 

ْلُت أتفاَجُأ م ن عدد المجاالت التي ُيمكن فيها استعمال هذه . َواُصلَخَدمات ُأخرى تسمح بالتَّ  و اَلز 
ر كات ُمُروًرا بالتَّسويق يثاتها إلى االتّ صاالت بين الشَّ  .التكنولوجيات و هذا من التقارير المالية  و تْحد 

ع إلى          ُظُه راج  م ُأالح  ا ب خصوص البحث، فأهمُّ تقدُّ ، و هو Kevin Knight" ْت ك فين َنايْ "أمَّ
لقد قام َفريق باحثين . كاليفورنيا الجنوبية و هذا ُيشر ُفني كثيًرا وم االتّ صال بجامعةلُ زميل في معهد عُ 

بالمار يالْند منذ نحو إثَنْي عشر عاًما  Johns Hopkins" ُجوْنس ُهوبك يْنس" و َطَلبة من جامعة 
رْتها َشر َكة بتطوير ُنسخة أحَسن و أسرع في الوقت ذات في األصل و َبق َيْت مال َكة  IBMه ل كيفية طوَّ

ْدَناها ب َحْجٍم كاٍف من . لها تسمح هذه الكيفيَّة بإنشاء نظاٍم للترجمة اآللية بشكل ُأوُتوَماتيكّي إذا ما زوَّ
د هذه الكيف يَّة كّل الُمقاب الت بين الكلمات و . النُّصوص الثُّنائية اللُّغة َمَواق عها من ُلغة إلى أوَّاًل، تج 

ا للقواعد الَمْوُجودة بين النّصٍ و ترجَمت ه  و التَّعابير الُمكاف ئة ل كام لة جدا  .  ُأخرى ثّم َتَضع َجَداو 
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شرين ساعة ب إ نشاء ن ظام          للتَّرجمة اآللية من ( بسيط)و قد قام الَفر يق في َظْرف أْرَبٍع و ع 
ينيَّة إلى اإلنجليزية و رغم أنَّ نْوعيَّة النتيجة ال تزال غير ُمْرضية إلى حدٍّ َبعيد بحيث ال ُيمك ُن . الصّ 

َرة لم يسب   َلُه كما هَو، إالَّ أنَّ هذا ُيشكّ ل َمفَخَرة باه  ق أَلَحٍد َأْن يعَتب ر النّ ظام ُمْنَتًجا ن هائ ياا أو أْن يستعم 
ب ّي الَمشروع أْن َيُقوُلوا بَأنَّنا في هذه الحالة ب حاجٍة إلى ثالثة وُيمك ن طْبًعا ل َثال  . أَبًدا تحقيُقها م ن قْبل

َوى في برَلمانات  يَّة س  د ب مثل هذه الكمّ  أو  َكنَداماليين ُجْمَلة في ُكلّ  ُلَغة و أنَُّه ليس باست طاعت نا الَتَزوُّ
عيفة كما ب إ ْمكان  . أو غيره ما من الُبلدان الُثنائيَّة اللَُّغة هُوْنُكوْنغ ُجوا ب النَّوعية الضَّ م َطْبًعا أْن يَتَحجَّ ه 
ُنُصوص ُثنائ يَّة اللَُّغة ذات َمْضُمون  االنترنيتَبيد أنَّ الواق ع هو أنَّه ُتوَضع كّل يْوٍم على . للنَّتيجة

ن باست مرار ل تبُلغ على األقّل نَ  يَّات ُمتكاف ئ إلى حدٍّ ما و أنَّ َنْوعيَّة هذه الكيف يَّة سَتَتحسَّ ْوعيَّة الَبْرَمج 
ياا و أنا ُمَتَأكّ د من ذلك َتماًما  . الحاليَّة للترجمة اآلليَّة التي ُتَصمَّم َيَدو 

َمة التي ب إ مكان ها          ًنا ُمسَتمراا للنَّتائج في األنظ  رات أخرى أقّل ُذُهواًل إذ ُنالح   تحسُّ و ُتوَجد َتطوُّ
ر عن أْنَسب ترجمة ل   ناس)ُمصطلح أْن ُتقرّ    père: مثاًل في اللُّغة الفرنسية) َلَدْيه  معانَي ُمختلفة ( ج 

، pair   و père ) . وإنَّ االهتمام ُمنَصب  كذلك على البحث عن المعلومات ب َتواُفق اللُّغات مّما
ينيَّة و الفرنسية حتى َلْو َأدْ  َخْلُتم أْسئ لَتُكم سيسمُح َلُكم قريًبا ب إ يجاد وثائق على األنترنيت بالصّ 

مة التي ُتجيُب آل ياا عن األسئ لة البسيطة . باإلنجليزيَّة ًرا سر يًعا لألنظ  مثل النّ ظام )ُنالح   أيًضا تطوُّ
الذي ُيسَتعَمل في األنترنيت و لكن تسييرُه يتمُّ بالحاسوب ال بفضل كائنات  AskJeevesالمعروف 

َمة إلى حَ (. َبَشرية يُل هذه األنظ  َمة " ْجم كبير م ن النُُّصوص التي تسمح ب إيجاد ُتح  معلومات ُمَقدَّ
إ جاَبًة على أسئ َلة من ( ال على شكل آراء أو أسباب أو َتَسْلُسالت من األْحداث" )على شكل َوقائ ع 

نُّ الرَّئيس " أو " ؟ اأُلوغْندا ما هي عاصمة : " نْوع ريقة َمن ابَتَكَر ط" أو كذلك " ؟ كلينتُون ما هو س 
Xerox  ُا َتَوقَّْعُته ل عليها حقاا أفضل ممَّ  . ؟ و النتائ ج الُمَتَحصَّ

ُدها          ُمسَتَشار في التَّسويق  ، و هوRandy Hobler" راْندي ُهوْبلر " المرحلة الُموال ية ُيحدّ 
ل بُسرعة إلى حدّ  أنَّ الترجمة الَوف   »: على األنترنيت فَيُقول لكالم سَتْبُدو عادية ايَّة للنّص  و سَنص 

يَّات  ، و هكذا. (puces)بل حتَّى ُرقاقات  (plate-formes)إلى درجة َتَمكُّن ها م ن اقتحام أرض 
ن ُمخَتَلف الثُّنائ يات  % 58أَوجَّ ُسرَعت ه  و َوفاء الترجمة أكثر م ن عندما َسَيبُلغ األنترنيت  و تتمكَّ

ية أغلب   ية الَمْوُجوَدة م ن تغط  وق، َسَتصَبح شفافيَّة اللُّغة اللَُّغو  ( كّل َتَواُصل م ن ُلَغة إلى ُأخرى ) يَّة السُّ
ا بالنّ سبة للَّذين َيب يُعون هذه التّ كنولوجيا دا ر الُمَوال ي في . ُرؤية َمْحُدوَدة ج  الشفافية "و سيَتمثَّل التطوُّ

َفَقات التي تْدُخل فيها َجَوان ب ُأخرى للتَّو " عبر الثقافات و الُبلدان اُصل الَبَشري و التجارة و الصَّ
ها حيث أنَّ اإلشارات الحَركيَّة َمَثاًل َلَدْيها معنى، كذلك مالم ح الَوْجه و هي  َزًة بذلك اللُّغة ل َوْحد  ُمَتجاو 
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بهام و السبَّاَبة يعني   Oفالحرف. تَتغيَّر حسب الُمجَتَمعات ُلُه ب اإل  في الواليات "  OK" الذي ُنَشكّ 
َشة في األرجنتينالمُ  ة بينما ُيمثّ ل إ شارة فاح  دَّ  . َتح 

دة اللُّغات و الُمتواف قة مع وسائل إعالم          ر ُمحاضرة الفيدُيو الُمتعدّ  و عندما َسَيحُدُث َتطوُّ
ؤية أمًرا ضُرور ياا دة الذي ال َمَحاَلة منه، فَسَيُكون تصحيح اإلشارات الَحَرك يَّة بالرُّ ك يعمل لذل. ُمتعدّ 

MediaLab ْتْس و و غيرهما على تطوير تقنيات  Microsoftب معهد التكنولوجيا في اْلَماساْتُشوس 
تريَّة بواسطة الَوجه ح الوجه    و على الخصائص البُيوم  َفال ... التعرُّف المعُلوماتّي على َمالم 

رجنتيني خ دة َجْدَوى م ن أن َيُقوم رجل أعمال أمريكي ب عْرٍض ُممتاٍز أل  الل ُمحاضرة فيدُيو ُمتعدّ 
ق إلى اللُّغة اإلسبانية األرجنتينية إذا قام في  َطاُبُه ُمترَجًما بَتفوُّ اللُّغات على األنترنيت حتَّى َلو كان خ 

ه  بإشارة  يب اعت راض هذا النْوع م ن الرَّسائ ل . باإلبهام و السبَّابة Oالوقت نفس  لذلك فم ن شْأن الَحَواس 
يُحه ؤيةو تْصح   .  ا بالرُّ

ة و غال ب يَُّتها قاب لة للتَّعديل بواسطة الحاُسوب عندما َنُمرُّ من          دَّ َتختل ُف الثقافات ب طَرائ َق ع 
دة إلى اأُلخرى  األخالق يَّات و تحويل و  وهذا يتضمَّن القوانين و التَّقال يد و عادات الَعَمل . الواح 

ْتر ّي عن ن ظام الق ياس األُْنْجُلوُفون ّي، وغير الُعْمالت و َتباُين َمَقاسات األلْ  ب َسة و اختالف النّ ظام الم 
ر كات النَّشيطة ب َفهَرَسة و َبْرَمَجة هذه االخت الفات كما َسَتب يع ُمْنَتَجات و َخَدَمات . ذلك و ستُقوم الشَّ

ن ّي الُكرة األرضية على التََّواُصل فيما بيَنُهم بش د قاط  و عند انت شار هذه . ْكٍل َأْفَضلحتَّى ُتساع 
ُم حقاا في جعل التَّفاُهم أْفَضل على الُمسَتَوى  ع، َفإنَّها َسُتساه  َطاٍق واس  الُمْنَتَجات  و الَخَدَمات على ن 

ْول يّ   .   الدَّ
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