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: المقّدمة

 كهب ،التٌاايخ عسا لؤلمـ الححاامٌ  الفلؿ مظاها مف مظهانا الٌتاجمب كالت
 عميه يطمؽ أف يمكف اٌلذم اإللسالبٌ  التٌفاعؿ جكالب مف أسااو  لجالب لمكذجه أي 

 لهذا ككسيمبه  أ اةه  اآللٌيب كالٌتاجمب ،الححااات حكاا اسـ الحاحا سمصطمحات
 تكجيه فب الجمسب هذه مف اللممٌيب الفائ ة تكمف أف اأيت كق  ،الححاامٌ  الفلؿ

كمااحؿ  اآللٌيب الٌتاجمب عممٌيبعايفهـ بت إلى إحافبن  ،ةالمُّغ أهؿ إلى فيها الخطاب
تطٌكاها كما تتطٌمسه مف جهك و لغكٌيب كحاسكسٌيب، كسياف أيف كصمت مستكيات 

 ().تقليتها

 :تيباآل المكاحيع عمى المقاؿ هذا كيحتكم

 خطاب ألهؿ المُّغب اللاسٌيب .
 لماذا لحتاج إلى تاجمب آلٌيب؟ 

 أيف التهى اللاممكف عميها؟ 

  تاجـ آليِّا؟فكيؼ 

 مستقسؿ الٌتاجمب اآللٌيب اللاسٌيب، لظاة تاايخٌيب. 

  ٌأسلا  الكاقع: مستقسؿ حكسسب المُّغب اللاسٌيب خااج اإلطاا اللاسب .

                                                           

 ككٌمؼ ،كاللشايف السا ا الثٌقافب مكسمه جمسات إلح ل المجمع اختااه الذم هك الللكاف هذا. 1
 عمب لسيؿ ال كتكا اعتذا فق  عائمٌيب ظاكؼ كلتيجب. مكحكعه فب محاحاة سإلقاء عمب لسيؿ الٌ كتكا

 ألكب سأف ستكميفب شافت كق . سأسسكع محاحاته مكع  قسؿ عماف إلى الححكا مف تمٌكلهع ـ  عف
 فإفٌ  لذا. تغيياه الممكف مف يكف لـ اٌلذم المحٌ   كع ـاؿ فب كالح يث الجمسب ما ة تححيا فب عله

 الٌتاجمب لمكحكع عاـٌ  استلااض إلى تككف ما أقاب الجمسب هذه ماٌ ة جلمت الٌتححيا مٌ ة قصا
 .محكمب عممٌيب كاقب إلى ملها اللاسٌيب لمغب اآللٌيب
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 :الخطاب

حكسسب الٌمغب مهٌمب ححااٌيب الزمب لتطٌكا ٌف إلق  أححى مف لافمب القكؿ 
حكسسب المُّغب عممٌيب غيا ملتهيب كقاسمب لمٌتطٌكا كالٌلمٌك ساستمااا ٌف إ ك،المُّغب كلسقائها

 كطالما يتطٌكا فهـ ا، ألٌلها فب جكهاها محاكلب لمحاكاة اللقؿ السشاٌم آلبِّ ؛ذلؾ
اإللساف آللٌيات عمؿ اللقؿ السشاٌم يمكف تطكيا عممٌيب الحكسسب، كمف لاحيبو 

.  لهذه اللممٌيباأخال فكٌمما تطٌكا الحاسكب كاف تطٌكاه مساع ن 

كألٌف عممٌيب حكسسب الٌمغب تلسثؽ مف الٌمسالٌيات الح يثب اٌلتب أعا ت كصؼ 
ف يلمؿ فب حكسسب أالٌمغب سشكؿ يمكف حكسسته، فالٌمسالٌيات أ اة حاكاٌيب لمف ياي  

إال أٌف . ف المُّغبـس يالن  فب الٌمغب كليستالٌمسالٌيات ملهج سحث عممٌب  ك،الٌمغب
فب م ااسلا عف الٌ ااسب كالٌتطسيؽ  ائسب غاسكب تح ي ن االٌمسالٌيات كلسالٌيات الح

 .كجاملاتلا

كهذا اللاسٌيب  الٌ ااسات المُّغكٌيب التُّااثٌيب خايجبكثٌمب فجكة ملافٌيب كاححب سيف 
شكاالت ف أهؿ المُّغب هـ إ كحيث ،المكحكع كما يتلٌمؽ سه مف مسائؿ كقحايا كا 

تح ي   كا سٌ  مف ال كلذا  ،صيالتهاب كا أف يقكـكف كيستطيعأق ا عمى ملافتها،
 مف هذه الحاكب ا كب يككلكا جزءن ؛ كالمشتغميف فيهاهال ااسب المُّغب اللاسٌيب كلخايجب

. كهذا الكاقع

لٌ كا، فهك يأتب مف ساب اإلسهاـ فب الحفاظ اكمف الٌسهؿ طاح مسٌااات لهذا 
إحيائه كسط تمٌكجات اللصا اٌلتب تلمكه كتطغى عميه كتحاكؿ كعمى هذا الٌتااث 

كمف ساب الٌسيا عمى لهج الٌلحاة األكائؿ عل ما  ،لغته اللاسٌيبإقصاء إقصاءه ب
اٌتصمكا سالٌاياحٌيات كالملطؽ كسائا اللمكـ األخال، كصٌسكها فب قالسهـ كصقمكها 

 كال ، فب كصؼ اللاسٌيب كتق يمها لمف سل هـا متمٌيزن ا ج ي ن ا لتفاز ملهجن ؛سطاسلهـ



 44 

إعا ة االٌتصاؿ سهذه اللمكـ متجٌميب فب عمـ يككف هذا ممكلا فب زمللا إال مف خالؿ 
 فب ثكب ج ي  يشه  ظها كب ت؛تكظيفها لخ مب اللاسٌيبالٌمسالٌيات كالحاسكب ك

.  صالحٌيتها لكٌؿ زماف كمكافب

لها تأتب ثماةن إكالٌتاجمب اآللٌيب كاح ة مف الغايات القصكل لحكسسب الٌمغب، إذ 
 مف لغب إلى اكال تستطيع اآللب أف تحٌكؿ ل ِّ . لتحٌقؽ ما يسٌمى سالفهـ اآللٌب لٌمغب

ـٌ سلاء الٌلٌ  المقاسؿ فب ،  كف تحميؿ هذا الٌلٌ  إلى علاصا تككيله مفأخال  ث
. المُّغب األخال

 لماذا نحتاج إلى ترجمة آلّية؟

ـى الحتاج إلى تاجمب آلٌيب ألٌللا سسساطب إذا عمٌػملا شخ ن   سمغته فق  لقملا اللم
 سكل أٌللا لقٍملا ذلؾ ا أٌما إذا عٌمملاه سمغبو أخال فإلػٌػلا لـ لفلٍؿ شيين  ،إلى تمؾ الٌمغبً 
 كلحف لـ لل  للتج مف اللمـ فب سال لا إال القميؿ إف كٌلا لفلؿ، .الٌشخ ى إليها

.  كالكثيا الكثيا يلتج خااج أاحلا كسمغات غيا لغتلا

ـٌ  هؿ يمكف للا أف لتخٌيؿ حجـ الٌتااث الفكاٌم اإللسالٌب المتااكـ حٌتى هذه ث
 أك حٌتى ا حصا المستجٌ ات عمى هذا الٌتااكـ سلكمِّ ػفلالن  ػ الٌمحظب؟ كهؿ مف الممكف

محاعفب كٌؿ  اساعب إلتاج الملافب تز ا  أحلاؼن مع اللمـ سأٌف  ،ها كاستيلاباشهامِّ 
 ككسائؿ فب ظؿ ثكاة الملمكمات ك عٌ ة أشها كحصيمب لتطٌكا السحث اللممبٌ 

 س ت كال أ ٌؿ عمى هذا الكـٌ مف سلض األاقاـ اٌلتب ظهات هذا اللاـ ك،االٌتصاالت
ـن   .  سسيطباللا فب ملتهى الكسا لكٌلها ستس ك خالؿ سلكات قميمب أاقا

 

إٌف كٌمٌيب الملمكمات المت اكلب عسا شسكب اإللتالت فب جميع ألحاء اللالـ 
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 كأمامها كاح  1,5 أم ،2009 ممياا تيااسايت فب اللاـ 1,5سكؼ تقفز إلى 
ذا كالت صفحب الكتاب تتكٌكف فب ا فإذا كاف كؿ سايت يمٌثؿ حاؼن ا،كعشاكف صفان   كا 
 مميكف 75 حاؼ، فإٌف هذا يللب عمى سسيؿ الٌتمثيؿ تسا ؿ 2000المتكٌسط مف 

.  ممياا صفحب كتاب

 26كق  أعملت شاكب جكجؿ أٌلها تمٌكلت مف فهاسب تايميكف صفحب مف 
يكليك /سميكف مكقع كج ت عمى شسكب اإللتالت ملذ ظهكا الٌشسكب حٌتى شها تمكز

يأتب ذلؾ فب سياؽ غايب الٌشاكب الململب جلؿ محٌاؾ السحث جكجؿ  ك2008
.  أاشيؼ السشاٌيب كتااثها الفكامٌ 

 ككـ مف هذه الٌصفحات يحمؿ ؟فإذا تساءللا كـ صفحب مف هذا سالمُّغب اللاسٌيب
 أٌف كٌؿ المحتكل ا كالت اإلجاسب مف شاكب جكجؿ أيضن ؟قيمب ملافٌيب عممٌيب مفي ة

 فهؿ هذا هك ثقملا الملافٌب ، مف محتكل الٌشسكب الحالب0.00016اللاسٌب يمٌثؿ 
 مقاالب سأاشيؼ السشاٌيب كتااثها الفكاٌم؟ 

ق فب ظٌؿ هذه ف سؤاؿ تسهؿ اإلجاسب ع؟لماذا لحتاج إلى تاجمب آليب
، الملمكمات، فلحف سحاجب إلى الكقت كب ل اؾ ما فات كما يجام اآلف مف حكللا

 ٌقب ؿ، إحافب إلى الحاجب تكفيا الكقت كالجه  كساعب اإللجاز لحتاج إلى كما أللا
 .االستفا ة مف مصا ا الملافب المختمفب كاالٌطاا  فب تاجمب المصطمحات كالٌتاجمب

 تغليلا عف ا كعممبِّ اهؿ يمكف للا أف للتج كٌمٌيب مف المحتكل المفي  ملافبِّ 
المحتكل المكجك  فب اللالـ؟ أـ هؿ لستطيع أف لكتفب سالمحتكل المكجك  ل يلا؟ 

. إذف ال سٌ  للا أف لتاجـ

   أيف التهى اللاممكف عميها؟
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 (لمكذج مف جكجؿ)

كٌفات شاكب جكجؿ خ مب الٌتاجمب اآللٌيب المٌجالٌيب عمى مكقلها كسٌمتها 
 سها كسالتٌقليب المستخ مب ا تلايفبِّ ا كق  أافقت مع هذه الخ مب شاحن ،الٌتاجمب الٌتمقائٌيب

 ان  كق  قمت سلاض هذا الٌشاح كاختساته لمكذج،لمكصكؿ سها إلى هذا المستكل
أٌف هذه مع ا، مف م استيف ائيستيف فب الٌتاجمب اآللٌيب المت اكلب عالمبِّ  لكاح ة

 . كتاكُّز األسحاث فيهاا مف حيث االستخ اـ تجاامِّ االم اسب هب الٌشائلب حالبِّ 
: كلقتسا ما يأتب مف مكقع جكجؿ

 ؟ "الٌتاجمب الٌتمقائٌيب"ما هب  

ـٌ إلتاجها سأح ث تقليب  كف ت ٌخؿ المتاجميف السشاٌييف  هب الٌتاجمب اٌلتب يت
ا  .كغالسنا ما يشاا إلى الٌتاجمب الٌتمقائٌيب ساسـ الٌتاجمب اآللٌيب أيحن

 ستطكيا سالامج الٌتاجمب الخاٌ  سها؟ جكجؿ هؿ قامت    

ستطكيا لظاـ الٌتاجمب اإلحصائٌب ألزكاج المُّغات  جكجؿ  قاـ فايؽ أسحاث،للـ
 .لمٌتاجمب  جكجؿ فاة حالينا عمى خ مباالمتك

 ما هب الٌتاجمب الٌتمقائٌيب اإلحصائٌيب؟    

ـٌ تطكيا ملظـ لظـ الٌتاجمب اآللٌيب الٌتجااٌيب المتطٌكاة حالبِّ   ساستخ اـ ملهج ات
يستل  إلى القكاع ، حيث  تتطٌمب هذه الٌطايقب المزي  مف اللمؿ لتلايؼ الماا فات 

 .كقكاع  اللحك
ا ًن حيث لقـك ستغذيب : كلكٌف الٌلظاـ الخاٌ  سلا يتسع أسمكسنا مختمؼن

 مف الكممات المحٌملب فب جيمؿ كعسااات تتحمف كالن مف سالمميااات (الكمسيكتا)
الٌتاجمات  يحتكم عمى أمثمب مف يان  مكازو ان الٌلٌ  األصمٌب فب المُّغب المسته فب، كل 
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ـٌ لقكـ ستطسيؽ تقليات الٌتلٌمـ اإلحصائب إللشاء لمكذج ، سيف المُّغاتالسشاٌيب  كمف ث
  . كلق  حٌققلا لتائج جٌي ة ج نا فب تقييمات األسحاث،تاجمب

ليها؟ ػ   ما هب المُّغات اٌلتب يمكف الٌتاجمب ملها كا 

 األلمالٌيب

 اليكلالٌيب

 الهل ٌيب

 اإليطالٌيب

 الككاٌيب

 الياسالٌيب

 الٌلاكيجٌيب

 السكلل ٌيب

 الٌاكمالٌيب

 الٌاكسٌيب

 اإلسسالٌيب

 الٌسكي ٌيب

 :ةتبا أزكاج الٌمغات اآلمِّ حاؿ جكجؿ تكٌفاػ 

 اللاسٌيب

 السمغااٌيب

 )المسسطب)الٌصيلٌيب 

 )التٌقمي ٌيب)الٌصيلٌيب 

 الكاكاتٌيب

 الٌتشيكٌيب
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 ال المااكٌيب

 الهكلل ٌيب

 الفلمل ٌيب

 الفالسٌيب

 الساتغالٌيب

 ليست عمى المستكل تهاجك  إذ إٌف هؿ يمكف جلؿ الٌتاجمب أكثا  ٌقب؟
 . المطمكب

 إال أٌف أكثا الساامج تطٌكانا فب كقتلا الحالب لـ ،للمؿ  كمنا عمى تحقيؽ ذلؾ
 إٌف الٌتاجمب ،تصؿ إلى طالقب المتحٌ ث األصمٌب أك تمتمؾ مهااة المتاجـ المحتاؼ

. الٌتمقائٌيب صلسب لمغايب، حيث يلتم  مللى الكممات عمى الٌسياؽ المستخ مب فيه
كاغـ أٌللا للمؿ عمى حٌؿ المشكمب، إال أٌف ذلؾ ق  يستغاؽ سلض الكقت قسؿ أف 

 كفب هذه األثلاء، لأمؿ أف ،يتمٌكف أم شخ  مف تكفيا خساة تاجمب سايلب كمتقلب
 .تككف الخ مب اٌلتب لقٌ مها لؾ مفي ة ألغمب األغااض

ا، لحتاج إلى كٍـّ هائؿ مف الٌلصك  ثلائٌيب  كمف أجؿ تحسيف الجك ة أيحن
ذا كالت ل يؾ كٌمٌيات كسياة مف الٌلصك  ثلائٌيب الٌمغب أك الٌلصك  ، الٌمغب كا 

لهايب االقتساا مف  ".فياجى إسالغلامتلٌ  ة الٌمغات كتاغب فب المشااكب مللا، 
 .مكقع جكجؿ

كق  قمت ستجاسب هذا المتاجـ ساستخ اـ لصك  مف القاآف الكايـ كالٌشلا 
: اللاسٌب اللمك ٌم الح يث كالٌشلا اإللجميزٌم كمف األخساا، ككالت الٌلتائج كما يأتب
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الّنّص العربّي  الترجمة اإلنجميزية 
 قسمه مف خمت ق  اسكؿ إال محٌم  كما

 الٌاسؿ
What Muhammad Rasul had not 

previously before the Apostles 

 Lavan died or were killed for the أعقاسكـ عمى القمستـ قتؿ أك مات أفإف

punishment overturned 

 اهلل يحاٌ  فمف عقسيه عمى يلقمب كمف
 شيئا

It is turning the obstacles God 

nothing will harm 

 Jezzine God and thankful الٌشاكايف اهلل كسيجزم

كتب اهلل ألغمسٌف ألا كاسمب  God wrote for the majority and I 

Arslan 

مف أجؿ عيليؾ عشقت الهكل  For your eyes fell in Love  

 

سل  زماف كلت فيه الخؿ  After which time you vinegar 

كأصسحت عيلب سل  الكال  The eyes after Cree  

تقكؿ لمتسهي  ال تاحؿ  According to Tsuhad not deport 
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الّترجمة العربّية   الّنص اإلنجميززّ 
ة الاعام كالت ذاإ الحياة هذه هب كما

ػ لؿ الكاممب
What is this life if full of care 

 الكقكؼ لىإ كقت مأ ل يلا كليا
 كالتح يؽ

We have no time to stand and stare 

 ةكالاعام ، الحياة هذا كاف ذاإ فقيا
 ػلؿ الكاممب

A poor life this if, full of care, 

 ائيا أف مسؤكؿ مص ا صٌاح
 الج ي ة الميزاليب سيلمف الجاملب
 تصؿ سزيا ة اللاـ لهذا اللممب لمسحث

 الساسؽ اللاـ عف% 50 إلى

An official source said that the 

university president will 

announce the new budget for 

scientific research this year, an 

increase of up to 50% over the 

previous year 

 الجاملب ائيا فإ اسمب مص ا كقاؿ
 اللممب لمسحث الج ي ة ةالمكازف عمفما
 50 لىإ تصؿ ةسزيا  مأ ، اللاـ هذا
 الساسؽ اللاـ عف المائب مؼ

An official source said that the 

university president will 

announce the new budget for 

scientific research this year, an 

increase of up to 50% over the 

previous year 

 

كيٌتحح مف الٌلصك  الٌساسقب كما قيٌ ـ عمى أٌله تاجمب لها أٌله فب الحقيقب 
ليا تاجمب، كأٌف ما يقكـ سه هذا السالامج هك السحث فب ذاكاته عف لصك  
مشاسهب لما يلاض عميه، سحيث تككف لها تاجمات مخٌزلب مسسقنا كاستخ اـ هذا 

. المخزكف كتاجمب لملُّصك  الملاكحب
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كمع ذلؾ فإٌف هذه الٌطايقب هب الملتشاة عالميِّا فب الكقت الحاحا، كتجام 
األسحاث لتحسيف لتائجها مف خالؿ  ااسات اإلحصاء المُّغكم أساسنا، ثـٌ مف خالؿ 
مزج سلض علاصا الٌطايقب األخال اٌلتب تلتم  الٌتحميؿ كالٌتاكيب لمٌلصك  سلاءن 

. عمى القكاع  الٌمغكٌيب كالملاجـ اآللٌيب

 كيف يترجمون آليًّا؟

 :ها إلى ما يأتب ًلمطُّاؽ األساسٌيب فب سلاء لظـاكفؽن  تٌصلؼ لظـ الٌتاجمب اآللٌيب

  نظم الجيل األّول: الّترجمة اآللّية المباشرة

 المساشاة ٌيبالمقاالب الملجـ مف خالؿ تقكـ عمى تلفيذ الٌتاجمب كممب سكممب ك
، تفتقا إلى الٌتحميؿ اللميؽ لمكٌكلات الجمؿكهذه األلظمب . فب قامكا ثلائٌب الٌمغب

.  سيف لغتيف كساٌتجاه كاح تلمؿعا ة ما كهب 
  نظم الجيل الثاني: الّترجمة اآللّية الوسيطّية

ه فها هك إيجا  لغب ، ككاف تلتسا أكلى طاؽ الٌتاجمب اآللٌيب غيا المساشاةك
تمثؿ الملالب سيف أكثا مف لغب فب لماذج ، سحيث كسيطب كاح ة لكٌؿ لغات اللالـ

. تصميـ الٌلظـ متلٌ  ة المُّغات ما يسمح بكسلى كسيطٌيب مشتاكب

تحميؿ لٌ  الٌمغب المص ا كلقمه إلى لماذج كتلمؿ هذه الٌطايقب مف خالؿ 
ـٌ كسلى ممٌثمب فب المُّغب الكسيطب  مف هذه ا لٌ  إح ل المُّغات اله ؼ الطالؽن تكلي ، ث

يشمؿ كٌؿ الملمكمات ٌم أٌله صفات الٌتمثيؿ الكسيط، كمف السلى كالٌلماذج الكسيطب
 لمٌلٌ  ايلتسا تمثيالن مجٌا ن ، ك كف الاُّجكع لمٌلٌ  المص امف لتكلي  الٌلٌ  اله ؼ 

 سيف المُّغات ايلتسا تمثيالن حيا مِّ الكقت لفسه، كما المص ا كالٌلٌ  اله ؼ فب 
. المختمفب
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صلكسات هائمب سؿ استحالب فب تلايؼ الٌمغب الكسيطب كق  كاجه هذا االٌتجاه 
صلكسات حٌتى فب تلايؼ الٌمغب الكسيطب لمغات مف عائمب ، سؿ كاجهتها الكاح ة
ٌلغات مف اؿٌ اللٌيب سيف اؿٌلحكٌيب كاؿٌصافٌيب كاؿختالفات الا؛ كذلؾ لكجك  كاح ة

. مختمفبالمُّغكٌيب اؿعائالت اؿ

  الجيل الثّالثنظم : الّترجمة اآللّية الّتحويمّية

؛ تستخ ـ لغتيف كسيطٌيتيف لتاجمب لٌ  مص ا إلى لٌ  ه ؼهذه الٌلظـ 
لغب كسيطب ، كلغب كسيطب تتلٌمؽ فقط سالٌمغب المص ا لتمثيؿ أٌم لٌ  مكتكب سها

، كتلمؿ مف خالؿ عممٌيات تتلٌمؽ فقط سالٌمغب اله ؼ لتمثيؿ أٌم لٌ  مكتكب سها
 :متتاليب هب

. تحكيؿ الٌلٌ  المص ا إلى سليب كسيطب مص ا: الٌتحميؿ

. لقؿ السليب الكسيطب المص ا إلى مكافئتها اله ؼ: الٌتحكيؿ

 . مف السليب الكسيطب اله ؼااستخااج الٌلٌ  اله ؼ الطالؽن : الٌتكلي 

 : هذه اللظـ سمٌيزات أهٌمهاميزتكق  ت

  غات تحتفظ سميزة الؿٌ الٌتغٌمب عمى استحالب تلايؼ لغب كسيطب شاممب لكؿ
. الحيا ٌيب كاالستقاللٌيب عف هذه المُّغات

  الٌتغٌمب عمى تلقي ات سامجب الٌتحميؿ كالٌتكلي  اٌلتب تتلامؿ مع سلى كسيطب
. مجٌا ة كسلي ة عف الممٌيزات المحٌ  ة لمُّغات

 :مستقبل الّترجمة اآللّية العربّية
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 :نظرة تاريخّية

ـ استلماؿ الحاسب اآللٌب لخ مب الٌتاجمب 1949ف عاـ كقق عمماء سايطالبُّ اف
، ساعتما  طايقب السطاقات المثقكسب إللتاج الكممات الخاـٌ لتاجمب الممٌخصات اللممٌيب

كؿ مؤتما أعق  ؼ ،أظهات الحاجب لمٌتاجمب اآللٌيب الفكاٌيبق  الحاب اللالمٌيب ككالت 
أٌكؿ مشاكع لمٌتاجمب اآللٌيب فب جاملب جكاج ، ككاف ـ1952حكؿ الٌتاجمب اآللٌيب عاـ 
تـٌ تجاسب المشاكع سكساطب عٌيلات ، كـ1954  عاـIBMتاكف سالٌتلاكف مع شاكب 

 جممب اكسٌيب لتاجمتها إلى المُّغب اإللجميزٌيب؛ كسكساطب مفا ات مح ك ة 49مختااة مف 
 . قكاع  فقط6 كممب ك250مكٌكلب مف 

 لسلاء لظاـ متكامؿ لمٌتاجمب IBMكات الجٌكٌيب األمايكٌيب مع شاكب ؽتلاكلت اؿ
 حٌتى عاـ 1955خالؿ الفتاة مف عاـ ، كاآللٌيب سيف المُّغب الفالسٌيب كاإللجميزٌيب

،  مميكف  كالا فب  عـ أسحاث الٌتاجمب اآللٌيب20 ألفقت الحككمب األمايكٌيب 1966
ـٌ  ـ 1966تكٌصمت الٌمجلب االستشااٌيب لمملالجب اآللٌيب لمُّغات الحٌيب فب أمايكيا عاـ ث

 أكثا مفٌ قب كمكٌمفب سمق اا الٌحلفيف اؿ يمب كقؿاإلى أٌف الٌتاجمب اآللٌيب سطيئب ج ِّ 
التٌقايا ، لكٌف  ليست هلاؾ فائ ة مج يب مف الٌتاجمب اآللٌيبلذلؾ ك،الٌتاجمب السشاٌيب

.  كلسالٌيات الحاسكبحاسكبستكجيه الٌ عـ إلى أسحاث عمـ اؿطالب 

ظهات الل ي  مف األلظمب لمٌتاجمب اآللٌيب  ـ1980 كـ1970  عامبسيفك
مف هذه ، كاعتم ت فب أغمسها عمى خساات جاملب جكاج تاكف فب هذا المجاؿ

 كالت سيف اإللجميزٌيب كالفالسٌيب كاإللجميزٌيب ااأللظمب اٌلتب تتاجـ سيف المُّغات آلبِّ 
كزا ت الحاجب إلى الٌتاجمب اآللٌيب، كمثاؿ ، كاإليطالٌيب كاإللجميزٌيب كاأللمالٌيب كغياها

ما جلؿ كمغات اسمٌيب كل ا تستلمؿ المُّغتيف اإللجميزٌيب كالفالسٌيب عمى ذلؾ أٌف 
يطمب صاا سٌب كٌتحا  االقتصا ٌم األكاالا كما أٌف  لهااالٌتاجمب اآللٌيب مهٌمب ج ِّ 
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 .تاجمب المستل ات اللممٌيب كالتٌقلٌيب سيف المُّغات األكاكسٌيب

فع مستكل تااـ ظهات تقليب عمـ الٌذكاء االصطلاعٌب ؼ1980فب أكائؿ ك
ى ج ي ن أخذ ككحلها ،الٌتاجمب اآللٌيب استخ متها فب أكائؿ مشاايع الٌتاجمب ، كا ملحن
التشا استخ امها سشكؿ كسيا فب شاكات ، ثـٌ هكلل يباؿ (فيميسا)اآللٌيب شاكب 

 كأٌ ل إلى ظهكا لظاـ الٌتاجمب اآللٌيب الياسالٌيب سيف الياسالٌيب ،الحكاسيب الياسالٌيب
. كاإللجميزٌيب سكساطب جاملب كيكتك

 :المشروعات العربّية الحديثة

:  األلظمب اللاممب كالمتكافاة حاليِّا فب األسكاؽ هب

 فب لل ف، كل ل الشاكب ATAالذم طٌكاته شاكب " المتاجـ اللاسب"لظاـ  (1)
.  المذككاة فاع فب مسقط سليماف

ا فب لل ف، ككاف متكافانا فب "عاستاالز"لظاـ  (2) ، كق  طٌكاته شاكب عاسٌيب أيحن
.  األسكاؽ اللاسٌيب

اٌلذم طٌكاته شاكب سيمكا اللاسٌيب فب ساايا، كهذا الٌلظاـ " الٌلاقؿ اللاسبٌ "لظاـ  (3)
ا، حيث ل ل الشاكب المذككاة أاسلب ساامج لمٌتاجمب سيف  أكثا األلظمب طمكحن

  .سالامج لكٌؿ اٌتجاه- اإللجميزٌيب كاللاسٌيب كسيف الفالسٌيب كاللاسٌيب 

ا شاكب عاسٌيب تلمؿ فب إح ل Apptekلظاـ شاكب أستؾ  (4) ، كهب أيحن
. حكاحب كاشلطف

. الكافب، كهك سالامج مختصا كما يس ك مف المتاجـ اللاسبٌ  (5)

ا مشتؽّّ أساسنا كما يس ك مف  (6)  متاح كهك". المتاجـ اللاسبٌ "المسساا، كهك أيحن
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. عمى اإللتالت

. مف إلتاج شاكب اللالمٌيب، كيلمؿ عمى اإللتالت ، كهك"عجيب "(7)

ساامج اٌلتب تلتسب إلى الٌتاجمب اآللٌيب أك تزعـ سأٌلها اؿهلاؾ ع  ه آخا مف  (8)
، غيا أٌف كثيانا ملها يفتقا ةساامج لمٌتاجمب اآللٌيب، س أت تغزك األسكاؽ اللاسبٌ 

إلى السامجب المتطٌكاة، مثؿ المتاجـ الكافب، كالمتاجـ الٌذهسب كالمتاجـ الفكام 
 .كغياها

سمااجلب الٌتجااب الغاسٌيب كالٌشاقٌيب فب أمايكا كأكاكسا كآسيا لج  أٌف الٌ كؿ ك
 ،كالمؤٌسسات هب مف يتكٌلى  عـ أسحاث الٌتاجمب اآللٌيب كحكسسب المُّغات القكمٌيب

ـٌ المسا اات فب اللالـ اللاسٌب مف ساحثيف أفاا  أك  لمٌ عـ الظان ، كشاكات سيلما تت
تكٌجه الل ي  مف هذه اللقكؿ إلى الٌشاكات فب مالمح ك  لملقكؿ اللاسٌيب فب سم الها 

تجام  الٌتاجمب اآللٌيب لٌمغب اللاسٌيب فبصاات أغمب الٌتجااب سحيث ألجلسٌيب االٌ كؿ 
 ،زا  االهتماـ سالٌمغب اللاسٌيب سل  األح اث اللالمٌيب األخياةكق  . فب تمؾ السم اف

. كسالتٌالب زا  اإللفاؽ عمى أسحاث حكسستها فب أمايكا كأكاكسا

 جلؿ هذه الحمكؿ إلىتلتم  اإلحصاء اٌلتب الحمكؿ الفٌلٌيب كق  أٌ ل ظهكا 
، إال فب حاؿ  كف الحاجب  إلى المُّغكٌييفمف قاسمب لمٌتطسيؽ عمى الٌمغات المختمفب 

كهذا ما مٌكف شاكب مثؿ . هـيتطٌمب ت ٌخؿؼالكصكؿ إلى  ٌقب فب الٌتاجمب الٌاغسب فب 
جكجؿ مف تطكيا سالامج تاجمب متلٌ   الٌمغات خااج اإلطاا القكمب أك الكطلب 

 .ألم لغب كمف خالؿ االعتما  عمى أقٌؿ ع   ممكف مف أهؿ تمؾ الٌمغب

 : مستقبل حوسبة الّم ة العربّية خارج اإلطار العربيّ 

: أبعاد الواقع
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ـٌ،  إٌف ما يلطسؽ عمى الٌتاجمب اآللٌيب يلطسؽ كذلؾ عمى الحكسسب سشكؿ عا
ففب ظٌؿ غياب التٌسٌلب لهذه القحٌيب عمى المستكييف الٌ يلب كالقكمب، يسقى مستقسؿ 

حكسسب المُّغب اللاسٌيب ماهكلنا سجهك  اآلخايف، كمع ذلؾ فإٌف ثٌمب قحايا لـ تزؿ تمٌثؿ 
تحٌ يات تكاجه مستقسؿ حكسسب الٌمغب، لظٌف أٌف أهؿ الٌمغب كح هـ هـ القا اكف عمى 

 : مثؿمصا ا الٌمسا فب الٌمغبحٌؿ إشكالٌيات حٌمها، كمف هذه الٌتحٌ يات 

 الٌتطٌكا. 

 الفيض الملمكماتٌب كالتٌفاعؿ سيف المُّغات. 

 الٌتلامؿ مع اللاسٌيب غيا المشككلب.  

 قاسمٌيب المفا ات المُّغكٌيب لملممٌيات اإللصاقٌيب. 

 غياب عالمات الٌتاقيـ. 

  ٌظاهاة الٌتحٌكؿ الٌ اللب.  

 الٌمسا الٌلاتج عف الٌتلقي  الٌتاكيسٌب لسلض الجمؿ. 

 الٌمغبعماؿأخطاء فب است . 

 تاتيب مكٌكلاتها ما يجلؿ مف الٌصلب التٌيٌقف مف مطسيلب الجممب اللاسٌيب ؼ 
 . لهايتهامالمللى المقصك  إال ؼ

إٌف مف المؤسؼ أٌله ال تكج  ػ إلى اآلف ػ جهب قا اة فب اللالميف اللاسٌب 
كاإلسالمٌب تأخذ مكحكع حكسسب الٌمغب عمى محمؿ الجٌ ، كتكليه ما يستحٌؽ مف 

كللٌمه لـ يسؽ أماـ . االهتماـ كمغب لؤلٌمب سما تحممه هذه اللسااة مف ملاف كأسلا 
 : إال أف يقكمكا سجهك   عكٌيب لقحٌيتهـ تتمٌثؿ فبسحكسسب المُّغب اللاسٌيبالمهتٌميف 

. اة كب تتسٌلى هذه القحٌيبقا حش  الجهك  إلقلاع الجهات اؿ .أ 
. إع ا  مشاايع قاسمب لمٌتحقؽ كمقللب عمميِّا لتق يمها لتمؾ الجهات .ب 
. تكجيه أساتذة الجاملات أسحاثهـ كطالسهـ لحك هذا المكحكع .ج 
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إ خاؿ ملاهج السحث الٌمغكٌم اللممٌب الح يثب إلى الجاملات  .  
. اللاسٌيب

إيجا  كعب ل ل عاٌمب الٌلاا سأهٌمٌيب هذه القحٌيب فب الٌلهكض . هػ
. الححاامٌ 
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الّتعقيبات والمناقشات 

  عمى هذه المحاحاة سقكله إفَّ التَّاجمب اآلليب الّدكتور جعفر عبابنةعقَّب 
تحتاج إلى ملجـ آلٌب له خصائ  كسمات مخالفب لمملجمات التٌقمي ٌيب 

المكجك ة حاليِّا، حيث يقكـ عمى كصؼ المالمح المللكٌيب كالٌتاكيسٌيب             
لكٌؿ علصا مف علاصا المُّغب، كييقص  سالمالمح المللكٌيب                                

(semantic feature) ، قا ا – ملتج – عامؿ – مذٌكا – ذكا – مثؿ أب 
ملتج لٌما ... عمى الفلؿ، ذكا فب الٌطسيلب، مذٌكا فب عالقاتو لحكٌيب، عاقؿ

.  إلخ.... ملتجب – عاقؿ – مؤٌلث –أك ألثى ... كاف أسنا

أمَّا الخصائ  الٌتاكيسٌيب فق  أكحح الٌ كتكا جلفا أٌلها تللب تقليات الاَّصؼ 
كالٌتاكيب فب الجممب مثؿ الحاكؼ كمكاحلها قسؿ االسـ، سل  الفلؿ، السلى 

الٌصافٌيب المالئمب لمؿء الخالات الٌلحكٌيب، كهذا مهّـّ ج ِّا فب الٌتاجمب اآللٌيب، فأكؿ 
فالملجـ ... تحتاج إلى أف يككف اآلكؿ قا انا عمى المأككؿ، كالمأككؿ صالحه لؤلكؿ

اآللٌب مثالن ال يسمح ستاجمب جممب أاحع األٌب اسله، كلكف يقسؿ جممب أاحلت األُـّ 
. اسلها

كتلقيسنا عمى اأم الٌ كتكا حام  صا ؽ قليسب أٌف التٌقليات يلسغب أف تحسط 
إٌف التٌقليات سالفتح أصٌح أللَّها مص ا تىقىف فىلىؿ : سكسا التٌاء، قاؿ الٌ كتكا جلفا

تفًلمىب، كليا فب األكزاف المشتٌقب كزف تىٍفًلمب، كاألصٌح ملهما ًتقالات، فًتقالب عمى 
. كزف ًفلالب الخاٌ  سالحافب

  فب مفتتح تلقيسه عمى هذه المحاحاة أفَّ حلؼ الّدكتور مأمون جرّارذكا 
ـٌ ي ؿُّ عمى الكسؿ  ((googleلسسب المحتكل اللاسٌب فب  إلى المستكل اللا
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اللاسٌب، فاللاب اآلف فب حالب اٌتكالٌيب عمى اآلخا كيلتظاكف أف يسٌخا اهلل لهـ 
كمف الج يا سالٌذكا أٌف كثيانا ... الغاب لتطكيا قحٌيب الٌتاجمب اآللٌيب كغياها

مف الٌطمسب ال يلافكف أٌف هلاؾ مكاقع عاسٌيب تحكم الملاجـ كالقكاميا كالٌتاجمب 
. كغيا ذلؾ مٌما هك حاكاٌم لتطكيا مهاااتهـ المُّغكٌيب

لها ـٌ كٌجه أسئمب لممحاحا أكَّ ما  كا المُّغكٌييف اللاب فب خ مب المُّغب فب : ث
ما  كا مجامع المُّغب اللاسٌيب : مجاؿ الحكسسب لسسبن إلى الملمكماتٌييف؟ كثاليها

هؿ هلاؾ مجاؿ : الحالب كما المطمكب ملهـ فب مجاؿ الحكسسب اآللٌيب؟ كثالثها
لطمب خمكةو مع أصحاب القااا إلقلاعهـ سأهٌمٌيب المُّغب كتلايب الٌتلميـ الجاملٌب؟ 

ـٌ أشاا  فأصحابي القااا ليسكا مكص م األسكاب أك مكص م اآلذاف أماـ الكاعيف، ث
ـٌ  ،(google)إلى ما كا  فب ح يث المحاحا مف تقكيـ لتاجمب  ـى لـ يت  متسائالن ًل

أٌما فيما يتلٌمؽ سالٌتمكيؿ فالخيا مكجك  فب ... إعطاء تقكيـ لتاجمب صخا كالكافب
. هذه األٌمب، لكٌف المطمكب ملافب كيؼ لصؿ إلى أصحاب الماؿ

  إلى قكؿ المحاحا إٌف حجـ المحتكل اللاسٌب حسب الّسّيد محّمد حربأشاا 
 مف حجـ المحتكل اللالمٌب، ذاكانا أٌف هذه 0.016إحصاءات جكجؿ يلا ؿ 

الٌلسسب ليست  قيقب كال تلٌسا سشكؿو  قيؽو عف المحتكل الحقيقٌب لجكجؿ سالمُّغب 
 يلتم  عمى جالبو تجااٌم (google)اللاسٌيب، فكما هك ملاكؼ أٌف محتكل 

أكثا مٌما هك جالب تقلٌب، فالمحتكل يخحع لمٌتغييا المستمٌا تسلنا لتغيُّا 
الٌاكاسط الم اجب فب المكاقع، كمف المالحظ أٌف كثيانا مف أصحاب المكاقع 

. (google)اللاسٌيب لـ يقكمكا سإ ااج مكاقلهـ فب محٌاؾ السحث 

     أٌما فيما يتلمَّؽ سحكسسب المُّغب اللاسٌيب فق  األ أٌف خ مب لغتلا اللاسٌيب سالٌشكؿ 
الماجٌك تست عب أف لس أ مف الٌصفا كما س أ الغاب، كلقكـ سلمؿ آلٌياتو كسامجٌياتو 
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خاٌصب سمغب اآللب كالمُّغب الٌتجميلٌيب، ال أف للتم  عمى أمكاو سيليت لتخ ـ الغاب 
كلغته، كلف تحٌقؽ للا ما لاي ه مف  ٌقب فب الٌتاجمب، كما ذيكا فب المحاحاة أٌف 
الٌتاجمب ق  تككف  قيقب فب األخساا كاألعماؿ كغياها مف أيمكا مح ك ة كتجافب 

. الٌ قب فب األيمكا الٌتااثٌيب كالٌ يلٌيب كهب األهـٌ 

  ا أفَّ الٌتكلكلكجيا الّدكتور فّواز الّزغولتحٌ ث  عف إيجاسٌيات الٌتكلكلكجيا مكححن
فاآلف لستطيع الحصكؿ عمى ... ساهمت فب كجك  مصا ا تلمُّـو ع ي ة

الملمكمب سساعبو فائقب قياسنا مع الٌزمف الماحب اٌلذم كاف الٌشخ  فيه يسيا 
كما أٌف الحصكؿ عمى ... مساا الٌسلب كالٌسلتيف لمحصكؿ عمى ملمكمبو ما

ا أٌللا سكساطب الٌشسكب ... الملمكمب فب الكقت الٌااهف ال يكٌمؼ شيئنا كلمحظ أيحن
الللكسكتٌيب كالساي  اإللكتاكلٌب تل َّيلا الح ك  كتشٌكمت سيللا كح ةه عاسٌيب، كهذه 

التٌقليات كالفحائٌيات المتلٌ  ة مىلىحت اإللساف اللاسٌب ثقافبن، فأصسح أكثا كعينا 
كسلاءن عمى ما سسؽ أٌك  الٌ كتكا فٌكاز حاكاة تكظيؼ ... مف الٌساسؽ

ب مع تكافا الٌ عـ الما ٌم اٌلذم أشاا  الٌتكلكلكجيا فب خ مب الٌتاجمب اآللٌيب خاصَّ
إليه المحاحا سذكاه المؤسَّسات التب يمكف أف ت عـ حكسسب المُّغب اللاسٌيب 

حاليِّا، كلذا اختتـ تلقيسه س عكة المجمع أف يأخذ ستكصيب االٌتصاؿ سالجهات 
. الٌ اعمب

  فب ملاض تلقيسه عمى هذه المحاحاة الّدكتور حامد صادق قنيبيتساءؿ 
 عل  الٌتاجمب اآللٌيب مف لغب عصا شكسسيا إلى (google)عف كيفيَّب تلامؿ 

ا عل  الٌتاجمب مف (google)المُّغب اإللجميزٌيب الملاصاة، ككيؼ يتلامؿ   أيحن
إٌف المُّغب : كأحاؼ قائالن ! لغب عصا شكسسيا إلى المُّغب اللاسٌيب الملاصاة؟

اللاسٌيب الملاصاة أطكع فب الٌتاجمب اآللٌيب مف المُّغب الق يمب الكالسيكٌيب، ك ليؿي 
لكسب اٌلتب كاجهتلا حيف تياجمت لصك ه مف القاآف الكايـ كمف  ذلؾ الصُّ
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الشَّلا اللاسٌب الق يـ، مكصينا سحاكاة الللايب سالمُّغب اللاسٌيب المكٌل ة الح يثب، 
ـٌ الس ء  سحيث تكٌجه الٌ ااسب فب ساامج األ ب اللاسٌب إلى اللصا الح يث، فيت
ـٌ ت ٌاا عصكا األ ب  س ااسب األ ب اللاسٌب الح يث كالمُّغب اللاسٌيب الح يثب، ث

إلى أف يصؿ الٌطالب إلى  ااسب اللصا الجاهمٌب ، كيككف ... اللاسٌب كتاايخه
ذلؾ سل  الحصكؿ عمى ذخياة مف المُّغب اللاسٌيب المت اكلب تيليله عمى فهـ المُّغب 

. التُّااثٌيب الق يمب

   مالحظته عمى تكقيت اللقا  المكسـ الثقافٌب الّسّيد عاطف عبد العزيزأكا 
لمجمع المُّغب اللاسٌيب األا لٌب، محسّْذنا أف يككف فب يكـ عطمب أك شسه عطمب 
ـٌ أشاا إلى قكؿ الٌ كتكا عس   حٌتى يتمٌكف المكٌظفكف جميلنا مف الححكا، ث

الجميؿ  إف مف يختاا الفاع األ سٌب فئب قميمب ذاكانا أٌلها فئب أكسا مٌمف 
يختاا الفاع اللممٌب فب  ااسب الثٌالكٌيب، كلكٌف اٌلذم يختاا  ااسب المُّغب 

اللاسٌيب فب الماحمب الجاملٌيب ق  يككف اختيااه اغمنا عله، سل  أف فشؿ فب 
ًو يؤٌهمه لمٌ خكؿ فب الٌتخٌصصات األخال،  الحصكؿ عمى مجمكع عالماتو

كهذا أماه ييكجب عق  امتحافو لمف أاا  أف يتخٌص  سالمُّغب اللاسٌيب، 
يصٌلؼ عمى أساسه الٌااغب فب  ااسب المُّغب اللاسٌيب كالمتمٌكف ملها لييٍلطى 

. حٌقه أمالن فب أف يقكـ سخ مب هذه المُّغب اٌلتب أحٌب  ااستها

كق  األ أٌف اآللب ال تستطيع كلف تستطيع أف تلكب عف الللصا السشاٌم، 
لف تتمٌكف مف -  سالفتح أك الكسا إذ ال فاؽ سيلهما–فمهما تطٌكات هذه التٌقليات 

كصؼ جماؿ المُّغب اللاسٌيب، فالللصا السشاٌم يستلمؿ هذه الجمالٌيات كيلافها كهك 
يلٌ ؿ كيصٌحح ما تلتجه اآللب، كحٌسذا لك عمؿ المجمع عمى تسٌمـ الٌتاجمات اآللٌيب 

. كقاـ ستصحيحها قسؿ لشاها كشيكعها
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  فب س ايب تلقيسه ستق يـ الشُّكا لممجمع األا لٌب اٌلذم الّدكتور محّمد بّطازتكٌجه 
لٌظـ هذه الٌل كة المهٌمب، كلممحاحا اٌلذم قٌ ـ ملمكماتو  قيقبن كغلٌيبن ج ِّا عف 
ا أٌف األفكاا اٌلتب ذيكات فب  الٌتاجمب اآللٌيب، كما يخٌ  المُّغب كالًسلىى، مكححن

" سأزمب السامجٌيات"المحاحاة ما تزاؿ مطاكحب عمى مستكل ما يسٌمى اآلف 
فا تلا ملها إال أٌلها تليق أزمب، كتكمف هذه األزمب  فالسامجٌيات اغـ تطكُّاها كا 

- حٌتى تاجمب آلٌيب- فب التغيُّا المستمٌا لمسامجٌيات كصلكسب أف لتاجـ 
ا  ا حاسكسيِّا يلطيلا الٌلتائج الماجٌكة مف سلائه، كما أٌف مف يقتلب سالامجن سالامجن
يتجٌشـ ما ال ياي ه، فهك يطمب شيئنا ما كيأتيه شبء آخا، كمف الممكف أف 

ـٌ أشاا إلى ... يأتيه حؿّّ لمستغاه كييصاحب هذا الحٌؿ حمكؿه كثياة ي فع ثملها ث
أٌف الٌتجاسب اٌلتب ذكاها المحاحا كالت مكجك ة عمى مستكل السامجب، 

ـٌ المُّجكء إلى ... فاستيخ مت التٌقليات سما فب ذلؾ الٌذكاء الٌصلاعبٌ  كاآلف ت
ملهجٌيب أخال تاتكز عمى أفكاا عاسٌيب مححب ميستل ة لمم اسب الجساٌيب اٌلتب 

كهب  (semantics)لـ تقتصا عمى الٌلحك، كلكف أتت سما يسٌمى           
عمكـ الٌ اللب، كالمُّغب اللاسٌيب لغب  اللٌيب تتاجـ كفقنا لمفاهيمها كخمفٌياتها الخاٌصب 
سها، فالغاب اآلف تكٌجه لحٌؿ أزمب هل سب السامجٌيات سصفب عاٌمب كالسلى سصفب 

كق  األ أٌف اإلفا ة مف الم اسب الجساٌيب فب الٌتاجمب اآللٌيب أماه يلسغب .. خاٌصب
. التٌلسه إليه، فتاجمب المُّغات أعمؽ كأعق  مف تاجمب سالامج حاسكسبٌ 

ثـ  عا إلى االهتماـ سالٌتاجمب مف المُّغات األجلسٌيب إلى المُّغب اللاسٌيب سغيب لقؿ 
أٌما الٌتاجمب مف المُّغب اللاسٌيب إلى المُّغب ... عمكمهـ إلى اللاب سالسُّاعب الممكلب

. األجلسٌيب فهب مطمبه عل  الغاب ألٌله ياي  أف يفهملا أكثا

  استياءه مٌما يح ث فب الٌتاجمب السشاٌيب مف أخطاء الّدكتور يوسف بكارأس ل 
ع ي ة، مشيانا إلى أٌف اإليطالٌييف كالكا عمى صكابو كسياو عل ما قالكا سحكمتهـ 
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الٌتاجمب خيالب كالمتاجـ خائف، كهذا فب الٌتاجمب السشاٌيب، فكيؼ : المشهكاة
!. سيككف األما إذا كالت الٌتاجمب آلٌيب؟

كق  أكحح الٌشاكط الكاجب تكافاها فيمف يتاجـ لكب تككف تاجمته  قيقب، 
فميا كؿُّ مف يلاؼ لغبن يستطيع أف يتاجـ، فكثياكف يلافكف المُّغات األجلسٌيب 
لكٌلهـ ال يجي كف لغتهـ، فهؤالء ال يتكقَّع ملهـ أف يتاجمكا س ٌقب، مشيانا إلى آااء 
الجاحظ فب الٌتاجمب كذلؾ فب القاف الثٌالث حيث أكحح حاكاة أف يككف عمـ 

ا سالمُّغب اٌلتب  (أم لغب المص ا)المتاجـ فب المُّغب اٌلتب يتاجـي ملها  كلممه تمامن
، كق  ذكا الٌ كتكا يكسؼ أٌللا أيٌمبه فقياة فب المتاجميف "أم لغب اله ؼ"يتاجـ إليها 

كلسلا فقااء فب اللَّكاحب المالٌيب أك الٌلكاحب التٌقلٌيب، ملطينا أمثمبن عمى تاجمات 
تجكا عمى المُّغب اللاسٌيب كتح ث فيها مزالؽ جٌمب، مثؿ تاجمب اآليب الكايمب 

، كهذا جهؿ سفقه (And made the night trousers)إلى  {كجلملا الٌميؿ لساسا}
المُّغب كمجازاتها كمصطمحاتها، فمكٌؿ لغبو مف المُّغات فقهه خا ّّ سها، كييقاؿي مثؿ 

 اٌلذم (Burglar killed by Policeman)ذلؾ فب المثؿ المشهكا فب اإللجميزٌيب
تاجـ فب المُّغب اللاسٌيب إلى قيًتؿى الٌم ي مف ًقسىؿ الشُّاطٌب، كهذا كساه لقاع ة ما لـ 
يسـٌ فاعمه أك المسلٌب لممجهكؿ، أم أٌف الفاعؿ غيا ملاكؼ، فهذه القاع ة غيا 
ملاكفب فب فقه اإللجميزٌيب، كلذا شاعت هذه اللسااة حٌتى عمى ألسلب الملجمٌييف، 

كيًتبى ال ااي : فب كتاساتلا كأحا يثلا كثيانا، فلقكؿ (مف ًقسىؿ فالف)فأصسحلا لستلمؿ 
.  كيًتبى ال ااي أك كىتىبى فالف ال ااى : مف قسؿ فالف، كالٌصحيح أف لقكؿ

كق   عا الٌ كتكا يكسؼ إلى تخصي  حاكب تاجمب مكٌح ة فب المشاؽ 
كالمغاب مشيانا إلى السكف الشاسع فب المجازات كالمصطمحات سيف مشاؽ الكطف 
ا تلقيسه ساإلشااة إلى أٌف التٌقليات الح يثب كالملاجـ الح يثب  اللاسٌب كمغاسه، مختتمن

كغياها ال تغلب عف الٌتاجمب السشاٌيب، كما لسمله فب الفحائٌيات كالمؤتماات 
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الٌصحفٌيب مف تاجمب خاطئب أك مف تاجمب حافٌيب سقيمب أك تاجمب غيا  قيقب 
. يجلملا لثؽ سأٌله ال غلى عف السشا، كليا كٌؿ السشا، فب الٌتاجمب إذا أا لا الٌ قب

  عف مشاكع لغب الٌشسكات اللالمٌيب الّسّيد داوودتحٌ ث (universal 

Networking Language) يك إف إؿ" كاختصاانا" "unl " اٌلذم أشاا إليه ،
المحاحا، ذاكانا أٌله تشٌاؼ سإ ااة هذا المشاكع اٌلذم يلمؿ عمى إزالب الحكاجز 
ـٌ تطكيا الجزء اللاسٌب له، كهك مف أكسا  سيف المُّغات الٌطسيلٌيب كالٌشسكٌيب، حيث ت

المشاايع اٌلتب لها عالقب سالمُّغب اللاسٌيب، كق  كاف هذا المشاكع فب الس ايب 
ـٌ تسٌلته األمـ المٌتح ة، كالمشاكع له مقاّّ فب جليؼ إالَّ أٌله  ستمكيؿو مف الياساف ث

التقؿ إلى مكتسب اإلسكل اٌيب سل  عق ها لشااكب مع مؤٌسسب لغب الٌشسكات 
الٌاقمٌيب اللالمٌيب، كأفحى ذلؾ إلى إلشاء ماكز إسااهيـ شحاتب لمغب الٌشسكات 

اللالمٌيب اللاسٌيب ستمكيؿو مف الٌصل كؽ اللاسٌب لمتٌلميب االقتصا ٌيب كاالجتماعٌيب، 
 Encyclopedia of)" مكسكعب لظـ  عـ الحياة"كهـ اآلف يقكمكف ستاجمب 

life support systems) المكتكسب ساإللجميزٌيب، كق  تسٌلت ملظمب اليكلسكك 
ـٌ أشاا إلى أٌف  هب عسااة عف لغبو كسيطب تلمؿ  (يك إف إؿ)مشاكع الٌتاجمب، ث

 كلـ ،(semantics)ككسيط سيف المُّغات الٌطسيلٌيب، كهب تلتم  عمى الٌ اللب 
تفشؿ هذه المُّغب، كما أٌف أشهاى ألظمبو مكجك ة فب الياساف تلتم  عمى هذا 

ـٌ االلتقاؿ إلى   كاستيخ مت األلظمب اإلحصائٌيب، ذاكانا (google)المس أ، كاآلف ت
أٌف هذا ال يللب أٌللا كج لا حالِّ سحايِّا لمٌتاجمب اآللٌيب، فالٌتاجمب اآللٌيب  ٌقتها 

مستحيمب % 100، إذ إٌف الٌ ٌقب فب الٌتاجمب اآللٌيب سلسسب %60 أك 50سلسسب 
فب الكقت الٌااهف، كهذا ما صٌاح سه مف أ اا مشاكع الٌتاجمب اآللٌيب كصاؼ 

أكثا مف أاسلمئب مميكف  كالا عمى مشاايع الٌتاجمب اآللٌيب فب الياساف، كالٌتكٌجه 
فب اللالـ اآلف إلى استغالؿ الٌتكلكلكجيا فب تلجيؿ عممٌيب الٌتاجمب كتسايع لقؿ 
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الملافب عف طايؽ عمؿ ألظمب تيساع  فب هذه المكاحيع،  اعينا إلى تسٌلب 
سلض المشاايع اٌلتب لها عالقب سالمُّغب اللاسٌيب اٌلتب تسٌمى لغب حليفب المكاا ، 
كال يللب هذا أٌلها حليفب السليب سؿ سليتها قكٌيب، لكف ال تكج  مكاا   اعمب لها، 

مثؿ كجك  ملاجـ كأ كات مجالٌيب لتحميؿ المُّغب اللاسٌيب تمٌكف الساحثيف 
كالمطٌكايف مف استلمالها، فمف المفتاض أف لطٌكا ألظمب كمكاا  تتاح لمٌلاا 

جميلنا، كق  أشاا إلى أٌله تقٌ ـ سسلض المشاايع المهٌمب لكٌله فشؿ فب الحصكؿ 
. عمى تمكيؿو لها مف الملطقب اللاسٌيب

ثـ أيعطيت الكممب لؤلستاذ مأمكف الحٌطاب لماٌ  عمى مالحظات الملت يف 
كتلقيساتهـ، حيث است أ سمالحظب الٌ كتكا جلفا مشيانا إلى أٌلها مالحظب قٌيمب ج ِّا 

أٌك ها الٌسٌي   اكك  فب تلقيسه، فلحف للالب مف غياب الملاجـ اإللكتاكلٌيب فب 
الكطف اللاسٌب، إحافبن إلى أٌف الملجـ التٌاايخٌب لمغتلا غيا مكجك ، كملجـ 

ا ، ففب الغاب مشاكع حخـ يحتكم كٌؿ ما يتلٌمؽ سالمُّغب اإللجميزٌيب ...الٌ الالت أيحن
، فاللمماء اللاب مكجك كف ...أك المفا ة اإللجميزٌيب عمى المستكل الٌلحكٌم كالٌ اللٌب 

لكٌف القحٌيب مف سيتسٌلى هذه المشاايع الٌحخمب اٌلتب تحتاج إلى جهك  حخمب ج ِّا 
 الٌ كتكا مأمكف جٌااا عف  كا المُّغكٌييف فق  أكحح –أٌما سؤاؿ ...  كطكيمب كممتٌ ة

 –األستاذ مأمكف الحٌطاب أٌف لمغكٌييف  كانا مهمِّا لـ يفلَّؿ سل ،حيث لـ يكف لهـ 
 كاه حقيقبّّ فب عممٌيب حكسسب المُّغب، فالمسا اة س أت مف الحاسكسٌييف - حٌتى اآلف

ا سأفَّ مف س أ هذا  سكاءن أكالكا مسامجيف أـ مهل سيف، كما زالت فب هذا الكحع، عممن
المكحكع فب الغاب هـ الٌمسالٌيكف، مشيانا إلى أٌف هلاؾ حاكب لشطب ج ِّا لمسالٌييف 
المغااسب أكثا مف المشااقب، لكٌف هذه الحاكب أثمات مصطمحات مختمفب كما ذكا 

الٌ كتكا يكسؼ سٌكاا، كهذه المشكمب أشاا إليها الٌ كتكا الفاسب الفهام، حيث 
، كهذا لمحظه "حكسسب الٌمغب"أصسح ل يلا ما يسٌمى سفكحى المصطمح فب مجاؿ 
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عل  قااءتلا لسلض الكتب المغااسٌيب اٌلتب تحكم مصطمحات لمسالٌيات خاٌصب سأهؿ 
المغاب ال تتًَّحح ألهؿ المشاؽ اغـ أٌف المُّغب كاح ة، كهذه مشكمب كسياة لاتجب عف 
غياب التٌلسيؽ المكٌح  لمصطمحات المُّغكٌييف، إذ إٌف  كا المُّغكٌييف  كاه حيكمّّ ج ِّا، 
كاآللب مهما استلالت سالكسائؿ اإلحصائٌيب لف تصؿ إلى  ٌقب مف  كف االستلالب 
سالمُّغكٌم اٌلذم يكٌفا الٌلمذجب الٌاياحٌيب، كهك األساا اٌلذم تحكسب المُّغب عمى 

أساسه، كال يمكف أف يقكـ الحاسكسيُّكف سهذا الٌ كا مهما كالكا، إذ ال سٌ  مف كجك  
! لكف كيؼ لفٌلؿ  كاهـ؟.. المُّغكٌييف

كق  ذكا أٌللا يجب أف لس أ ستغييا الٌلظاة إلى الٌمسالٌيات كالٌتلامؿ ملها كفهمها 
كت ايسها كتطسيقها مف  كف خكؼو مف تأثياها عمى المُّغب اللاسٌيب ، كألَّى لها أف 
تؤٌثا، كهب ملهج سحثو عممٌب كاؤيب لٌمغب كما سٌماها الٌ كتكا لها  المكسى، أمَّا 
سالٌلسسب لممصا ا فب حكسسب المُّغب فق  أشاا الٌسٌي  مأمكف إلى أٌف كتب التُّااث ما 
زالت هب مصا ا الحاسكسٌييف، كهب كتبه صيغت سالملطؽ األاسطب اٌلذم شاع 
كه فب مؤلفاتهـ، كق  كصؼ فيها  كقت كتاستها، فتأثا مؤٌلفكها سهذا الملطؽ، كزجُّ
عمماء المُّغب لغتهـ لغايب تلميمٌيب، كهذا الكصؼ يحتاج اآلف إلى الٌلظا فيه ألٌف 

ـٌ تحٌ ث عف الٌظاهاة ... لغتلا تحتاج إلى إعا ة كصفها لتتلاسب مع الحكسسب ث
الٌصكتٌيب اللاسٌيب اٌلتب أشسلها عمماؤلا سالٌ ااسب، فهب ثاٌيب ج ِّا سسسب قااءات القاآف 

فلمـ األصكات عمـ متقٌ ـ ج ِّا، لكٌف طايقب كصفه لـ ... الكايـ كعمـ القااءات
تتطٌكا مع تطٌكا قحايا الكصؼ لمحلجاة كاألصكات كما شاسه، فمف الكاجب أف 

. يجٌ   عمماء المُّغب كصفها كيج كا حمكالن لكثياو مف قحاياها

إٌف ساامج الٌتاجمب الحالٌيب : كا ِّا عمى تلقيب الٌ كتكا حام  قاؿ األستاذ مأمكف
ال تستطيع أف تتاجـ الٌلٌ  الٌ يلٌب أك الٌلٌ  األ سٌب  اعينا إلى االلتهاء مف هذه 

القحٌيب، فالٌل ُّ الٌ يلٌب له ق استه كقكاليله كسلله، كما أٌف الٌلٌ  األ سٌب حالب إس اع 
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كهب تلسياه مطمؽه عف إلسالٌيب اإللساف ال يمكف لآللب أف تفهمها أك تلقمها، مسٌيلنا 
أٌف أقصى ما تستطيع الٌتاجمب اآللٌيب الكصكؿ إليه هك تاجمب لغب األعماؿ كالماؿ 
كاألخساا كالٌسياسب، كق  أس ل شٌكه فب كصكؿ الٌتاجمب اآللٌيب عمى الم ل السلي  

. مف تاجمب شلكا أك إحساا أك لحظب إس اع إلسالبٌ 
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