الترجمة الآلية في خدمة اللغة العربية

الأستاذ الدكتور محمد زكي خضر

الثالثاء  1ربيع اآلخر 4114ه – الموافق  44لانون األول 9441م
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الملخص
َّنا ش ذا ال حن تار خ وأنوا الترجمة اآللية ،ووضع الترجمة اآللية من اللغة
العربية وإل ا والمشاكل التي تعاني من ا ،ومن )م ترياي الخ وات التي َّن غي ات اع ا
للتقدم في ذا الم ال.
تكوي المعاجم والمص لحات رك ز رئيسية في الترجمة كما تكوي الذخ ر اللغو ة
والعمليات اإلحصائية عل ا جزءا م ما من مرتكزات الترجمة اآللية .لذلي فألي إعداد
مع م عربي محوسب وذخ ر لغو ة متعدد اللغات تعترر خ وات م مة في طر ق
ت و ر الترجمة اآللية من اللغة العربية وإل ا.
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 -4مقامة:
لم تعد المعال ة الحاسوبية للغة العربية من أمور الترف ال وم ،فقد أص ح

واضحا أي استعمال اآللة ال وم باللغة التي َّتقن ا ال رد العادي أمر ضروري .وفي
الو

متيسر تقنيا .لذلي فألي
ا
أمر
ن سه أص ح الحصول عل كالم من وق من اآللة ا

أص

ما يمكن لكي يكوي تواصل ا مع ال شر س ال ودقيقا .إي ال ود في م ال

ف م اآللة للغة العربية ومعال ت ا كتابة ون قا و من الم ام التي َّن غي خدمت ا إل
معال ة اللغة العربية ال تزال متأخر و ي بحاجة إل الكث ر من األبحا

والت ريقات.

فال ود في م ال اللغة من ناح تي الصرف والنحو تحتاج المز د .والموارد التي

تحتاج إل ا عملية حوس ة اللغة ،ي األخرى بحاجة إل
الموسومة وش كات الكلمات والمكانز وأبحا

الداللة .وعل

المعاجم اآللية والمدونات
ذلي فاألبحا

في كل

ذه الم االت وي ر ا ضرور ة لخدمة الت ريقات المختل ة التي يحتاج إل ا التعامل

ال ومي مع اآللة باستخدام اللغة العربية .وأحد ذه الت ريقات الم مة و الترجمة
اآللية.

فعالة لنقل المعرفة
تش د التهرجمة نموا سر عا جدا ذه األيام ،ف ي وس لة ه
والتواصل ب ن ال شر الذَّن َّتكلموي لغات مختل ة .و د زاد التقدم في التقنيات
الحاسوبية الحدَّثة وفي حقل االتصاالت ذه األ مية وس ه ل االتصال مع اآلخر.
فال انب الرئيسي للترجمة يعتمد عل ف م معاني الكلمات في م ردات الهلغة المراد
الترجمة من ا للغة المصدر ونقل المعن إل اللغة المراد الترجمة إل ا للغة ال دف .

إي عملية النقل ب ن اللغت ن يمكن أي تكوي حرفية أي باستعمال معاني كلمات اللغة

المصدر كلمة كلمة ،و ذه ال ر قة الردائية ليس

ي ال ضل ألن ا ت قد الم وم العام

المراد نقله من لغة المصدر إل لغة ال دف .أما ال ر قة الثانية فت تم بالمعن العام

للع ارات في اللغة المصدر والتعر ر عن ا باللغة ال دف بلغة رص نة دوي التق د بحرفية
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حديات التي تواجه التهرجمة و التنو الكر ر في التراك ب
النص األصلي .إ هي أبرز الته ه
)م
أو القواعد اللغوهة وعملية ت س ر ال ملة التي تستخدم ترك ا لغو ا معهنا ،ومن ه
اختيار أفضل ترك ب لل ملة في اللغة المست دفة ،لذلي فألي ف م المعن العام والتعر ر

عنه بلغة ال دف و التحدي األكرر في ذه ال ر قة.

تعتَرر الترجمة اآللية أحد أ م الحقول وأصعر ا من ح ن إمكانية الت ر ق في
حياتنا ال ومية ،و ناك العدَّد من ال حو حول التهرجمة اآللية وت و ر ا ب ن اللغة

اإلن ل ز ة واللغات األخرى كاأللمانية وال رنسية واإلي الية واليابانية والص نية والكور ة
وي ر ا من اللغات .و د أدت تلي ال حو

إل

أنظمة ترجمة آلية متقدمة .لكن

بالمقابل ،ناك القل ل من ال حو المما)لة حول اللغة العربية ،لذلي فألي ما َّتوافر من

أنظمة للترجمة من اللغة العربية وإل ا ال َّزال بع دا عن الد ة ،و ي بذلي يصعب
االعتماد عل ا في الو

الحاضر.

ور
ال بد وأي يشار إل أي الترجمة اآللية ت ورت عرر العقود القل لة األخ ر ت ا

كر ار بت ور علوم الحاسوب وبتراكم الخررات في معال ة اللغات ال ريعية التي تستخدم
الذكاء االص ناعي .كما أي ت ر ق وسائل المعال ات الحاسوبية عل

مكن
لغة ما ه

من الغوص في د ائق اللغات المختل ة لوجود السمات العامة للغات ال شر ة ،لكن لكل

لغة خصوصيات ا و ذا يحتاج إل أبحا

خاصة لكل لغة عل حد .

إي ت و ر برامت للترجمة اآللية خاصة من اإلنكل ز ة إل العربية أمر في ياية

األ مية لنقل ما َّنشر باللغة اإلنكل ز ة إل

العربية لكي ي لع القارئ العربي عل

المست دات العلمية أوال بأول ،خاصة أي اللغة العربية ليس
والتقدم العلمي في العالم ال وم.
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ي اللغة األول للعلوم

 -9تأريخ الترجمة اآللية (4و)9

استخدم الحاسوب في الترجمة فعليا ألول مر من رل واري و ر عام ،5547

فقد دم في عام  5545ا تراحا لزمالئه لت و ر أنظمة الترجمة اآللية بح ن ال تقتصر
عل

الم اشر للكلمات التي تش ر

الترجمة كلمة كلمة؛ وذلي من خالل ف م المعن

ألكثر من معن واحد .و د د ق النظر في التشابه ب ن ترك ب المخ ال شري وكيفية

عمل اآلالت من ئيا .و د توصل في ن اية بحثه إل

التحق ق .كان

ناك في تلي الحئ ة حاجة سر عة للترجمة ي ر الدقيقة ،وذلي نظ ار

لحاجة الواليات المتحد لالطال عل

في الو

أي الترجمة اآللية ممكنة

المراسالت التي يقوم ب ا االتحاد السوفياتي،

ن سه الذي ظ رت فيه الحواس ب وتر ن

أنظمة الترجمة من الروسية إل

اإلنكل ز ة أول

جورج تاوي أول ترجمة من اللغة الروسية إل

ابليات ا المتنامية .ولذلي كان

المحاوالت ،فقد أجر

بن اح في

اإلنكل ز ة عام  ،5514و د تن ه

ال احثوي في االتحاد السوفياتي إل أ مية الترجمة اآللية فقاموا في عام  5511بأول

ت ربة في الترجمة اآللية من اإلنكل ز ة إل الروسية باستعمال اموس يحوي 2100

كلمة .وأشارت الت ربة إل

ضرور تمث ل التراك ب اللغو ة بمستوى بناء ال ملة

وبالمستوى المع مي .و د اتضح أي مشكلة الغموا في التعامل مع الترجمة اآللية
ي مشكلة فعلية لكن ا لم تقدر حق در ا ح نئذ .لقد كان

ال تر من  5516إل

 5566فتر التو عات الكر ر من الترجمة اآللية لكن لم َّتحقق ما كاي َّؤمل من
الحصول عل

األبحا

د ة بنس ة  %51دوي معال ة مس قة للنصوص ،فلقد أوضح

أي ترك ب اللغات أكثر تعق دا مما كاي متصو ار ،وأي المترجم ن من ال شر

يستعملوي الكث ر من المعرفة ي ر المنظور في حقل الماد المترجمة والمعرفة بالحيا

العادية أكثر مما كاي متصو ار .وأدى ذلي إل ت اطؤ في أبحا
إ مال الموضو حت عام .5571
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الترجمة اآللية وربما

لقد كان

أول محاوالت ت و ر برنامت ترجمة من اإلنكل ز ة إل العربية في

ن اية الس ع نيات في والية َّوتا األمر كية ،ولم يكن يحتوي الررنامت عل تحر ر أولي،

لكن كاي باإلمكاي إجراء تحر ر ن ائي .و د احتوى النظام عل

مرحلت ن ،األول

لتحل ل اللغة المصدر والثانية لتول د اللغة ال دف .كاي تحل ل اللغة اإلنكل ز ة موج ا
لكي َّولد الع ارات في اللغة العربية بشكل م اشر باستعمال مع م )نائي اللغة
للع ارات .ولم تكن األل اظ وال مل اإلنكل ز ة تحلل بعمق ،بل كاي يك ي تول د المقابل

باللغة العربية .و كذا كاي النظام بات اه واحد ولم يكن يغوص بعمق في اللغة

اإلنكل ز ة .و د استعمل الررنامت ن سه فيما بعد لترجمة الموسوعة الرر انية لبر تانيكا
إل

اللغة العربية .كما ام

سل نة عماي بالحصول عل

يستعمل في ترجمة الو)ائق اإلنكل ز ة إل العربية.

امتياز للررنامت لكي

لم تكن ال ر قة الم اشر ذه في الترجمة تغوص في أعماق اللغة المصدر،

ومن )م أدرك م ورو الررم يات أي ال ر قة الم اشر ال تك ي لمعال ة اللغات

ال ريعية المعقد  .ولنضرب مثاال عل إحدى الصعوبات التي جوب

 :فقد وجد أي

التعامل مع ال مل باستردال موا ع ال عل ب ن اإلنكل ز ة والعربية مثل " Ali drinks

 "teaفترجمت ا إل " :يشرب علي الشاي" احتوى عل
بح ن أص ح

استردال مو ع ال عل وال اعل

الترجمة العربية جملة فعلية ح ن ترتدئ بال عل بدل االسم .لكن ذلي

لم يكن كافيا لترجمة جملة مثل:

(The man whose clothes are dark and carrying a suitcase in his

left hand ran away).

فمثل ذه ال ملة تحتاج إل تحل ل عم ق لتحدَّد ال اعل ومن )م ا ترانه بال عل الذي

َّ عد عن ال اعل بأكثر من عشر كلمات.

ومن المشاكل التي تعاني من ا الترجمة مدى التوافق في حل مشكلة ترت ب

الع ار التي تحوي أدا الن ي ل notوالتوافق ب ن الص ة واالسم والمحتو ة عل ل did
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 notفيما َّتعلق بال ن

والحالة ،والتنك ر والتعر ف ،والضمائر الملحقة ،والتوافق ب ن

ال عل وال اعل ،وعملية اإلضافة والحذف ب ن اللغت ن .يظ ر ذلي إذا كان
األصلية تحتوي عل كلمات إضافية خاصة ب ا لي
وعل

اللغة

ل ا وجود في اللغة ال دف مثال.

ذلي فقد أص ح واضحا أي ال ر قة الم اشر ال تع ي نتائت دقيقة

لترجمة مثل ذه ال مل ال و لة .و كذا برزت حاجة لت و ر المعرفة بكيفية تحل ل

ال مل ال و لة بعمق وك اء دوي يموا ،وعند ذلي ظ رت ال ر قة التحو لية التي
دم

للترجمة اآللية أمر ن :الوصف لتحل ل ال ملة ومن )م التقنية ال دَّد لتمث ل ذا

التحل ل العم ق ،و و ما طور خالل الس ع نيات والثمان نيات من القري الماضي.
عادت األبحا

عل

أشد ا في أوربا وكندا والياباي ب ن عامي 5571

و 5511باستعمال األنظمة الخر ر وأبحا

معال ة اللغات ال ريعية ،وبشكل خاص

للغات األوربية واليابانية ،وبذلي ظ ر ال ل الثاني من برامت الترجمة اآللية فظ رت

في األسواق برامت ت ار ة تستعمل الحواس ب المايكرو ة .و ذا الت ور شمل ال حو
المع مية والنحو والصرف والداللة.
وفي عام  5515كان

بداية ال ل الثالن من برامت الترجمة اآللية التي استندت إل

المعلومات اإلحصائية ح نما ام

شركة لأ.ب.م .بمشرو كاردَّد المستند إل

الترجمة باألمثلة والترجمة المحدود الموضو مع تعدد اللغات المترجم من ا والمترجم
إل ا ،فعاد اال تمام بالترجمة اآللية لحد لم يسرق له مث ل .و د استندت ذه الترجمة

إل الذخ ر اللغو ة ل (Corpus Based MTالتي ال تزال في ت ور حت ال وم مع
بع

التكامل مع األسال ب األخرى للترجمة اآللية.
لقد حد

تقدم ائل في برامت الترجمة اآللية ب ن اللغات األوربية فيما ب ن ا

وب ن اليابانية والص نية والكور ة ،و د ازداد ال لب عل ا بشكل واسع وسا م

الشابكة بز اد الحاجة إل الترجمة اآللية وس ه ل
يحتاج إل ا .وال َّزال التقدم عل

في تقديم الماد المترجمة إل من

أشده في تكامل عمل المترجم ن من ال شر مع
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الترجمة اآللية ،ح ن يحتاج التقدم بمستوى الترجمة اآللية إل
لت و ر ا واالرتقاء ب ا ،ولي

م نة الترجمة ال شر ة.

مترجم ن أكفياء

كما كاي يخش بأي الترجمة اآللية ستؤدي إل انقراا

إي استعمال أنظمة الترجمة اآللية ل لة الد ة َّدفع إل

النوعية بشكل م ه رد بمساعد المترجم ن من ال شر .و د وظ

الحاجة إل

تحس ن

بلداي كث ر الترجمة

اآللية لخدمة مت ل ات ا االجتماعية واال تصادية والعلمية والتقنية ،في طليعت ا الواليات

المتحد وروسيا والص ن والياباي .وفي الحقل العلمي

ناك ج ود كر ر لترجمة

المحاضرات العلمية المتوافر م انا عل الشابكة إل لغات أخرى .إي أكرر م موعة
محاضرات متقدمة م توحة المصدر متوافر عل الش كة ي محاضرات جامعة إم آي
تي األمر كية .و ي اآلي تحظ بترجمة آلية إل اللغة الص نية مع مراجعة بشر ة لما

بعد الترجمة اآلليةل. 1

ت ري منذ الثمان نيات في القري الماضي العدَّد من األبحا

الصرفية للغة العربية وكاي معظم تلي الدراسات َّنصب عل

حول المعال ة

عملية فصل السوابق

واللواحق في الكلمة العربية المرك ة ،ومن )م استخالص ال ذر لمعرفة العمليات
الصرفية التي أجر

عل ا والتي يمكن للحاسوب الئيام ب ا بعد برم ته بشكل د ق.

وت در اإلشار إل أي واعد الصرف العربية م يأ للررم ة أكثر من واعد النحو التي

تحتاج إل ارت اط بالمعن والداللة أكثر من الصرف.

 -1أنواع الترجمة اآللية

 -4-1الترجمة اآللية المستناة إلى المعاجم والقواعا
من الرد ي أي تكوي المحاوالت األول للترجمة اآللية مستند إل المعاجم )نائية
اللغة )م بعد ذلي المضي بألدخال واعد صرفية ونحو ة وداللية عل

الترجمة .و د

وجد أنه من الصعوبة بمكاي فصل العمليات الصرفية والنحو ة والداللية بعض ا عن
063

بع

 .كما أي المزج ب ن ا ب ر قة علمية أمر في ياية الصعوبة .ومع ذا تحقق

بع

التقدم في محاوالت ترجمة ال مل القص ر ذات التراك ب ال سي ة الشائعة.
 -9-1الترجمة اآللية اإلحصا ية
"الترجمة اآللية اإلحصائية" و مص لح يش ر إل م موعة من أنظمة الترجمة

اآللية التي طورت باستخدام أسال ب التعهلم اآللي ،و ي النو األكثر ش وعا اآلي من

أنوا الترجمة اآللية .لقد طور أول أنظمة الترجمة اآللية اإلحصائية رل ما يقرب من
)ال)ة عقود ،واستخدم

شركة ) (IBMفي بداية ظ ور الترجمة اإلحصائية نظر ة

ل Bayesلت و ر من ية إحصائية للتهرجمة اآللية ،ح ن اعتمدت عل سلسلة من
سم
الكلمات والرموز الموجود في لغة المصدر مع م موعة من الم ردات يمكن أي ت ه
لأ وتحو ل ا إل سلسلة من الكلمات والرموز الموجود في اللغة ال دف مع م موعة

أخرى من الم ردات تسم لب .

تتم ز أنظمة الترجمة اآللية اإلحصائية بقدرت ا عل تعلهم ترجمة الع ارات ولي

الكلمات الم رد فقا ،وم ز أخرى ل ع

معرفية
ذه األنظمة أن ا ت مع عد موارد
ه

الستخدام ا لتحل ل ال ملة المترجمة .و ري وصف الترجمة اآللية اإلحصائية عاد
بأن ا اختيار ال ملة لأو الع ار ال دف التي ل ا أعل

الع ار المصدر.

ام كي ن ناَّ

ودانيال ماركو بتحو ل األبحا

احتمالية مقابل ال ملة لأو

العلمية المتعلقة بالترجمة اآللية

إحصائيا في عام  2002إل منتت للترجمة اآللية من العربية إل اإلنكل ز ة ،وكاي
ذلي مثاال ج دا لتكو ن ذخ ر لغو ة متقابلة ب ن العربية واإلنكل ز ة واالست اد من ا
للترجمة اآللية .وأش ر األمثلة عل

األخرى ي ترجمة جوجل.

الترجمة اإلحصائية ب ن اللغة العربية واللغات
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 -1-1الترجمة اآللية باستخاام الشبكة الااللية
ائل من الريانات التي يمكن

كم
تعمل ه
الش كة الداللية عل إعاد هيكلة ه
الوصول إل ا وتكوي م ومة لكل من ال شر واآلالت المتاحة عل

الشابكة ب ر قة
ه
مشاب ة لتلي التي َّدرك ا العقل ال شري ،وتكوي بمثابة تدر ب للش كة عل ف م السياق
َّتم ال حن عن ا.
القر ب من أي كلمة أو ع ار ه
 -1-1الترجمة اآللية العصبية
تعترر التهرجمة اآللية العصرية موضوعا جدَّدا ،بدأ يش د في اآلونة األخ ر

نشاطا ،ح ن ت ري خالل ا التهرجمة اآللية بشكل مختلف تماما عن ال رق التقل دية
ألسال ب التهرجمة اآللية اإلحصائية القائمة عل الع ار  .فردال من التَمري عل

المكونات المختل ة للترجمة اآللية بشكل مستقل ،يستخدم ذا النموذج الش كة العصرية
ه
االص ناعية لتعليم النموذج أو تدر ه عل جمع المكونات معا لتحق ق أكرر در من

و"في
اإلتقاي في أداء الترجمة بوساطة خ وتي الش كة العصرية المتعا رت ن" :التش ر" ه
التش ر".
 -5-1الترجمة اآللية الهجينية

األحوال باستخدام معلومات

حل اإلشكال في بع
ه
تمكن الترجمة اآللية من ه
إضافية مثل الترجمة اآللية المعتمد عل القواعد التي تسا م في تصحيح األخ اء
باستخدام معلومات داللية ،ب نما تستخدم أنظمة الترجمة اآللية اإلحصائية اإلحصاء

لكمية ائلة من الذخ ر اللغو ة )نائية اللغة أو متعدد اللغات .وكال النظام ن له نقاط

و وضعف ،و د سا ما بشكل من صل بحل جزء من المشكلة ،أما الترجمة اآللية

اآللية ل automatic
ال نة فزادت من تحس ن المخرجات ألنظمة تم ز الكالم ه
) speech recognition (ASRوأنظمة التحكم بالوسائا بال مع ب ن أ م م زات
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النظام ن .و د أ)رت

الت ربة أي النظام ال

ن يكوي أداؤه أفضل من النظام

اإلحصائي وحده أو ال رق المعتمد عل القواعد وحد ا.
كما ظ رت بع

األنظمة ال

نية التي تستعمل للترجمة المكتوبة والمن و ة

باستعمال ال ر قت ن :ال ر قة اإلحصائية وال ر قة المستند إل القواعد ،ح ن إي لكل

من ال ر قت ن فوائد ونقائص .لذلي؛ من المزاوجة ب ن ما يمكن الحصول عل ال وائد

من كلت ما واست عاد النقائص ،و و أمر لي

الترجمة اآللية ال ور ة لللكالم المن وق .

بال ن من ناحية الت ر ق خاصة في

ولغرا المضي في تحس ن أداء الترجمة اآللية من العربية وإل ا ي ب الئيام

بعمليات مختل ة؛ من ا اكتشاف أسماء األعالم بررنامت خاص ،و ذا يمكن أي يحسن

من الترجمة ،فما أي يكتشف االسم حت يمكن الئيام بعد عمليات ت د في الترجمة،
فمثال عند اكتشاف أي كلمة مثل "أحمد" ي اسم علم فألن ا ال تترجم عل أن ا فعل
َحمد . I praise
مضار يعود إل المتكلم لأ َ

َّوظف نموذج الترجمة اآللية المعتمد عل القواعد نظاما َّتوافر فيه مع م يني

بالشروح يحتوي بدوره عل

الترجمة اآللية ال

نة.

ووظيفية ،و ستخدم النظام لتغذية عمل
معلومات داللية
ه

 -1الترجمة اآللية من العربية وإليها:

إي إحدى المشاكل الرئيسة في الترجمة من اإلنكل ز ة إل العربية ي :التوافق

وإعاد الترت ب ب ن الص ات واألسماء والتوافق ب ن ال عل وفاعله والتوافق ب ن الضمائر

واألسماء الموصولة ،إذ إي ترت ب الكلمات في ذه الم االت الثال)ة مختلف ب ن
العربية واإلنكل ز ة.
فتحو ل مو ع ال عل وال اعل والم عول مثل“The patient needs a :

” special treatmentإذ تص ح "احتاج المر
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معال ة خاصة" وذلي بتقديم ال عل

عل

ال اعل في العربية .وتحو ل أدا التعر ف ل theلما رل الص ة مثل “The

” effective health treatmentوتكرار ألف الم التعر ف وإعاد ترت ب الص ة
والموصوف فتص ح "المعال ة الصحية ال عالة".

التنو الكر ر في
َّرى ال ع
ه
بأي أبرز التهحديات التي تواجه التهرجمة و ه
التراك ب أو القواعد اللغوهة وعملية ت س ر ال ملة التي تستخدم ترك ا لغو ا مع نا ،ومن
)م اختيار أفضل ترك ب لل ملة في اللغة المست دفة.
ه
لقد أجر

أبحا

عدَّد لدراسة ترت ب ال مل المحتو ة عل

اإلنكل ز ة والعربية .وبعد ذلي استعمل ذا الترت ب في الترجمة اآللية ال
نوعية الترجمة .تحاول الترجمة المستند إل

َّلتقا المعن

األصلي لكي يحوله إل

تحو ل ال مل المحتو ة عل

األس

ال عل ب ن
نية لتحس ن

التحو لية إي اد تمث ل وسيا

اللغة ال دف ،فالغرا و اكتشاف كيفية

لفاعل– فعل– م عول به من اإلنكل ز ة إل

لفعل–

فاعل– م عول به بالعربية .وتحاول الترجمة المستند إل األمثلة التعامل مع الحاالت

ي ر النظامية وذلي لكي تحاكي الترجمة المثال المعروا .لقد ظ رت عد برامت

ترجمة من العربية وإل ا ،من ا :الكافي وصخر وجوجل وب نغ وسيستراي ،وحاول

كث ر من األبحا
األبحا

مؤخ ار مقارنة عدد من برم يات الترجمة .و د خلص أحد ذه

إل وجود  52مشكلة تواجه برامت الترجمة اآللية وتحدد د ة الترجمة .من

ذه المشاكل :مدى التوافق في حل مشكلة ترت ب الع ار التي تحوي أدا الن ي لnot

والتوافق ب ن الص ة واالسم والمحتو ة عل

ل did notفيما َّتعلق بال ن

والحالة

والتنك ر والتعر ف والضمائر الملحقة والتوافق ب ن ال عل وال اعل وعملية اإلضافة
والحذف ب ن اللغت ن .و زداد ذلي صعوبة إذا كان

إضافية لي

اللغة األصلية تحتوي عل كلمات

ل ا وجود في اللغة ال دف مثال .و د كان

بع

األبحا

تركز عل

ترجمة في حقول مع نة كالترجمة اآللية في حقل الزراعة وذلي لضماي د ة أفضل في

الترجمة خاصة إذا كان

بحقل علمي ض ق.
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 -5نماذج ألبحاث ودراسات للترجمة اآللية إلى اللغة العربية ( 4و)1
أجر

العدَّد من األبحا

لتعز ز ابليات أنظمة الترجمة اآللية إل

م موعات من القواعد :التحل ل النحوي

العربية مثل اعتماد أنظمة الترجمة عل )ال
والتحو ل والتول د .وأجر

ت ارب عل ترجمة لعدد محدود من ال مل من م لة طرية

متخصصة ومن )م الحصول عل د ة ال بأس ب ا ،كما أجر
عك

اللغة

تسلسل األسماء مع ص ات ا .وأجر

تقسيم ال مل ال و لة إل

ت ارب عل عملية

ت ارب عل تقسيم النص إل جمل )م

جمل ص ر )م تقسيم ا إل

أجزائ ا من حروف جر

وحروف ع ف وي ر ا وترت ب ال ملة بشكل مص وفة مناس ة إلعاد الترت ب ب ن

اإلنكل ز ة والعربية ،ومن )م تقسيم أجزاء ال مل إل

ع ارات ومكونات الع ارات من

أسماء وأفعال وص ات وظروف ،وبعد ذلي تكو ن ش ر إعرابية لل ملة اإلنكل ز ة.
أما ما َّتوافر في السوق من برامت ،فقد ارن

بع

الدراسات ب ن الترجمات

المختل ة المتوافر في األسواق كترجمة جوجل وبابلوي ،وتر ن بأي ترجمة جوجل أفضل
من ترجمة بابلوي .كما ورن

أنظمة ترجمة جوجل وبابل وي وسيستراي وفق ص ات

لغو ة وتر ن بأي جوجل و األفضل ،كما ورن

الترجمات عرر السنوات فوجد تحسن

في ذه الترجمة ب ن  2006و .2056وتعترر اإلنكل ز ة لغة وسي ة للترجمة من عد

لغات إل العربية لكالروسية ح ن إي الترجمة من تلي اللغات لإل اإلنكل ز ة د
بلغ

د ة عالية ومن )م تحتاج إل تحس ن الترجمة من اإلنكل ز ة إل العربية لترتقي

بالترجمة من تلي اللغات إل

العربية بشكل ي ر م اشر .إي تحس ن الترجمة إل

العربية ال يعتمد فقا عل الحاسوب ن بل يعتمد عل اللسان ن الذَّن يقع عل عاتق م
وضع اللغة العربية بقوالب و واعد حاسوبية تم دا لتضم ن ا في برامت الترجمة اآللية.
عل

كما ام

بع

األبحا

ب مع أكثر من  6000جملة وتوز ع ا عشوائيا

 10محكما بمعدل حوالي  210جملة للمحكم الواحد لئياس الت اَّن ب ن

المترجم ن وجرى تق يم  50تقديمات َّدو ا بمعدل حوالي  400جملة ،لذلي فألي حوالي
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 1000جملة قيم
النتائت لكن لي

مرت ن ومن )م استخلص أي عملية التدر ب أدت إل

بالمستوى الم لوب ،ح ن إي الريانات لم تكن كافية.

كما جمع باحثوي آخروي م موعة مقاالت تحتوي عل

تحس ن

مئة ألف كلمة من

المقاالت اإلخ ار ة اإلن ل ز ة مأخوذ من المو ع اإللكتروني للصحافة التعاونية عل

الشابكة ،و د ضم

الم موعة خمسمئة وعشر ن مقالة ،بمعدل مئة وا)نت ن وتسع ن

كلمة لكل مقالة .ترجم

تلي الم موعة تلقائيا باستخدام خدمات جوجل المدفوعة

األجر للترجمة .وللحصول عل نسخة منسقة بعد تحر ر ا من أخ اء الترجمة اآللية

من رل م موعة المد ق ن ،برزت الحاجة إل إرشادات تصحيحية واضحة وموجز .

و د وضع ال احثوي األخ اء المراد تصحيح ا في فئات األخ اء التالية :التد ق

اإلمالئي ،واختيار الكلمات ،وأصل الكلمات ،والنحو ،واألسماء الصحيحة ،واستخدام

الل ات وعالمات الترقيم .وأوضح ال احثوي في الم ادئ التوج ية ،أنه َّن غي
تصحيح النصوص المترجمة اآللية بأدن

عدد من التعدَّالت الالزمة لتحق ق جود

مقرولة للترجمة ،و د طلروا من المد ق ن إَّالء اال تمام إل

ال وانب الثال)ة التالية:

الد ة وال ال ة واألسلوب ،من أجل إنتاج نص متناسق .و د أوضح

األ سام التالية

ل ذا ال حن إجراءات الشرح وإجراءات مراق ة ال ود باستخدام تداب ر متكرر ب ن
الشروح .و د خلص ال حن إل أي ذه المن ية المتعلقة بوضع الم ادئ التوج ية

والتحقق من اتساق الشروح يمكن ت ريق ا في مشار ع أخرى ولغات أخرى أيضا.
استعرض

وفي بحن آخر جرى بناء ذخ ر لغو ة بتحر ر الحق للترجمة اآللية العربية،
في ال حن القواعد اإلرشادية مع أسلوب التعليقات ل annotation

 procedureلتكو ن ذخ ر لغو ة ي ري عل ا تصحيح الحق من ال شر خاصة
مكوي من أشخاص جرى
باللغة العربية الئياسية الحدَّثة .و د استخدم فر ق عمل ه
ذه الذخ ر جزءا من بني ر للغة
تدر ر م )م اموا بوضع ذه التعليقات .وكان

العربية الذي و مشرو ضخم لعمل التعليقات ال دو ة .و دف ذا المشرو
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و

تكو ن ذخ ر تحوي مل وني كلمة للمستخدم ن عرر الشابكة ل مع مالحظات م عل
موا ع األخ ار وي ر ا .و د اخت ر في تلي المرحلة جزء مقداره مئة ألف كلمة ب دف

الترجمة اآللية من مختلف الموا ع اإلخ ار ة اإلنكل ز ة المترجمة للعربية باستعمال
ترجمة جوجل بوص ا مرحلة أول .

العامية من خالل
وفي بحن آخر عن تم ز الكالم المحكي باللغة العربية
ه
تحو له إل اللغة العربية المعاصر لتتم ترجمته بعد ذلي إل اإلن ل ز ة؛ س ه ل

المدخالت من نا تل ز ونية .إي سما الكالم المحكي وتحو له إل نص مكتوب )م

ترجمته ما عمل تاي من صلتاي ،وعندما يكوي ناك خ أ في تحو ل الكالم إل نص

فستكوي الترجمة خاطئة .و د استخدم في الترجمة اآللية االعتماد عل
تسا م في تصحيح األخ اء باستخدام معلومات داللية.

القواعد التي

 -2واقع أنظمة الترجمة اآللية العربية
سنقاري ب ن )ال)ة أنظمة للترجمة اآللية،

ي جوجل وسيستراي وب نغ،

باستعمال موا ع ا عل

الشابكة .و د اخترنا جملة عربية لترجمت ا ومقارنة ترجمات ا

الثال)ة للحصول عل

الترجمة العربية .و د أع دت الت ربة مرت ن في ش ري أَّلول

إل

اإلنكل ز ة) .م ترجمنا جملة عربية إل

لأش ر ل ا بالرمز ل*

اإلنكل ز ة وأدخل

وكانوي األول لأش ر ل ا بالرمز ل**

تلي الترجمة لألنظمة
من عام ) .2054م

أع دت الت ربة في تشر ن األول  2051لأش ر ل ا بالرمز ل***

و الحظ حدو

اختالف في كل الترجمات من اإلنكل ز ة إل العربية في الموا ع الثال)ة ،ب نما الترجمة

من العربية إل اإلنكل ز ة اختل

في ترجمة جوجل وبق

ن س ا في سيستراي وب نغ.

و الحظ عدم الد ة والركاكة في الترجمات اآللية كل ا تقر ا .كما َّالحظ أي الترجمة
د تختلف بمضي الزمن.
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حصل تقدم ائل للترجمة اآللية خالل السنوات الماضبية

خاصببة ب ب ن اللغببات األوربيببة ذات األصببول الالت نيببة لمببا

النص األصلي بالعربية

ب ن ا من مشتركات

Got tremendous progress of the
translation mechanism during the past
years, especially among European
languages with Latinos because of the
participants, including (*)
Progress has been made tremendous
machine translation during the past years,
especiallyamong European languages
with Latin asset to them from
participants(**)
There has been tremendous progress in
machine translation over the past years,
especially among European languages
with Latin origins, among them
participants(***)

ترجم ب ب ب ب ببة جوج ب ب ب ب ببل إلب ب ب ب ب ب

automatic

ترجمب ب ب ببة سيسب ب ب ببتراي إل ب ب ب ب

translation during the last years collected

اإلنكل ز ة

Huge

progress

especially

for

between

the

the

European

languages self of the Latin origins for

what between her from joint (*) & (**) &
(***)

070

اإلنكل ز ة

ترجمب ب ب ب ب ب ببة ب نب ب ب ب ب ب ببغ إل ب ب ب ب ب ب ب

اإلنكل ز ة

ترجمة النص باإلنكل ز ة

Advances of machine translation over the
past years, especially between the
European languages with Latin origins to
)**( & )*( their subscribers
Huge progress of automatic translation
through the years, especially among
European languages Latin origins to their
)***( subscribers
A tremendous progress occurred during
recent years between European languages
due to their common Latin origin.

ترجم ب ب ب ب ببة جوج ب ب ب ب ببل إلب ب ب ب ب ب

العربية

ح ببد

تق ببدم ائ ببل خ ببالل الس ببنوات األخ ببر بب ب ن اللغ ببات

األوروبيب ب ببة بسب ب ببرب األصب ب ببل الالت نب ب ببي المشب ب ببترك ل* &

ل***
حب ببد

نب بباك تقب ببدم ائب ببل خب ببالل السب ببنوات األخ ب ببر ب ب ب ن

اللغات األوروبية بسرب األصل الالت ني المشترك ل**

ترجمب ب ب ببة سيسب ب ب ببتراي إل ب ب ب ب

العربية

ترجمة ب نغ إل العربية

تقببدم ائببل و ببع أ)نبباء سببنوات األخ ببر ب ب ن لغببات أوربببي
ه
واجب إل أصل م الت ني عادي ل*
تق ببدم ائ ببل و ببع أ)ن بباء س ببنوات األخ ببر بب ب ن لغ ببة أورب ببي
ه
عادي الت ني ل** ول***
واجب إل أصل م
ه
ه
التقدم ائل الذي حد خالل السنوات األخ ر ب ن اللغات
األوروبية بسرب أصل ا الالت ني الشائعة ل* & ل***

التقدم ائل الذي حد

خالل السنوات األخ ر ب ن

اللغات األوروبية بسرب أصل م الالت نية الشائعة ل**
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َّالحظ الخ أ في التم ز ب ن المذكر والمؤنن في الترجمة من اإلنكل ز ة إل
العربية في ترجمتي سيستراي وب نغ ،ب نما ترجمة جوجل عان

الخ أ ب ن الرفع والنصب.

في مرحلة ما من

أما الترجمة من العربية إل اإلنكل ز ة ف الحظ أي ترجمة سيستراي لم َّالحظ

عل ا تغ ر مع الزمن إذ كان

الترجمات الثال)ة ن س ا ،ب نما كاي ناك بع

التحسن في ترجمة ب نغ مع الزمن ،وكذلي ترجمة جوجل التي كان

أفضل األنظمة

الثال)ة .لكن َّالحظ أي الترجمات الثال)ة تعاني من ركاكة في التعر ر وعدم د ة في
ترياي المقصود.
 -2متطلبات تطوير الترجمة اآللية من اللغة العربية وإليها
 -4-2المحلالت اللغوية العربية ()Arabic Parsers
إي محلل اللغة ال ريعية و برنامت يقوم بعملية تش ه عملية إعراب ال ملة نحو ا
ه
ح ن يمكنه أي ي م أجزاء ال ملة و ساعد في الترجمة باستخدام الترجمة اآللية ،و د
ام العدَّد من ال احث ن بدراسة ذا النو من المحهلالت .و ناك حاجة للمز د من

ال حن في ذا الم ال.

 -9-2المحلالت الصرفية ()Morphological Analyzer
النحو ة ،وي ر ا من
بالنس ة للمحلالت ه
الصرفي مصدر لق ه
يعترر الغموا ه
الصرفي معلومات أدق حول أجزاء
أدوات معال ة اللغات ال ريعية .و ع ي التهحل ل ه
السياق.
الكالم بح ن يختار التهحل ل األنسب ل ا بشكل َّتوافق مع ه

073

 -1-2المحلالت الااللية
المسألة األساسية التي ي ب أي تعالِ ا أنظمة التهرجمة اآللية ي في الغموا
الذي يكتنف كث ار من التعاب ر في اللغة المصدر وتحو ل ا إل جمل واضحة وم ومة
بلغة ال دف .تعترر األن ولوجيا

مواص ات صر حة للم اهيم.

بكل ذلي بوضع
ي ال ر قة المالئمة للئيام ه

 -1-2إعادة ترتيب الجملة (خوارزميات التصحيح)
ي ب أي تضمن التهرجمة اآللية ده ة ترجمة اللغة المست دفة ،سواء من العربية أو
إل ا .لذلي ،في كلتا الحالت ن ،ي ب التحقق من ترك ب ال ملة .فاللغة العربية تتضمن
تراك ب مختل ة ،مثال بح ن يحل االستردال التلقائي محل ال ناس الل ظي وترجمته

النسرية وفقا للسياق.

 -1المقترحات المستقبلية

إي مسألة الترجمة اآللية من اللغة العربية وإل ا لم تحل لحد اآلي ،ف ناك

حاجة للكث ر من ال حن العلمي في ذا الم ال لكسب ال مأن نة للوصول إل مستوى
من الترجمة يقترب من الترجمة من رل مترجم ن من ال شر .إي الحاجة إل ترجمة

أسر وأرخص ب ن اللغات ستتعزز فقا بالمشاركة ب ن المعلومات ب ن األمم .واستنادا
إل ذلي نقترح ما يأتي:
ناك حاجة الستعمال كمية كر ر من الذخ ر اللغو ة ل corpusالمتواز ة

ل بلغت ن أو أكثر لغرا تدر ب الترجمة اإلحصائية للحصول عل نتائت أفضل .و و
ما ال َّتوافر اآلي ب ن اللغت ن اإلنكل ز ة والعربية ،ح ن ي ب استعمال كمية كر ر من
الريانات في كل حقل من حقول الريانات المراد الترجمة فيه .وكلما منا بتوليف

ل tuningالنموذج بشكل أفضل كان

النتائت أفضل ،لذلي ي ب الئيام بعملية

التوليف بقدر االست اعة .كما ي ب استعمال بيانات ال حص في حقل المعلومات
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المراد الترجمة فيه ن سه للحصول عل

نتائت أفضل .إي التكامل مع وسائل أخرى

للترجمة اآللية مثل الش كات العصرية الذكية ل artificial neural networksفي

عملية التعلم وعملية التدر ب للحصول عل نتائت أفضل -ضروري و ب االستمرار

في ال حن فيه.

كما أي من الضروري العمل عل المع م العربي اإللكتروني التشابكي بما يش ه

لwordnet

ح ن إي ذلي في ياية الضرور  ،وما َّتوافر باللغة العربية

ل AWordnetال يعترر كافيا الرتة.
ناك بال ع حاجة إل

المز د من األبحا

واألن ولوجيا وترك ب ال ملة العربية.

في م االت الصرف والنحو

 -2االستنتاجات والمقترحات
في

ا

بات

التهرجمة مؤخ ار نشاطا ت ار ا واسعا ،خاصة في ظل تسار وت ر النمو

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،و ذا َّت لب ت و ر اآلالت واألدوات

التي تس ه ل التواصل ب ن األطراف المختل ة.
الالزمة؛ بل إن ا اعتررت ال ندي
والتهرجمة اآللية ي واحد من تلي األدوات ه
ال َم ول في أي عملية من عمليات االتصال .ومع ذلي ،لم ت لِح التهرجمة اآللية -
الحظ ،لم َّتو ف ال َحن
رجمة ال َشر ة .لكن لحسن َ
حت الهلحظة -في الت وق عل الته َ
األحياي ،د تكوي
الم ال ،ونأمل أي تستمر مسا مته .وفي بع
العلمي في ذا َ
ناك حاجة إل بع األدوات األخرى الستخدام ا في التهرجمة اآللية ،للمساعد في
تحل ل النص ومن )م ت و ر النصوص في اللغات المست دفة .وال تزال ذه ال حو

ستمر ولن تتو ف أبدا حت
م ه
اإلنساي.

تص ح التهرجمة اآللية مكافئة أو أفضل من ترجمة

الترجمة اآللية من اللغة العربية وإل ا إحدى الوسائل التي تكمن ف ا خدمة

كر ر في ن ضة األمة وأجيال ا المستقرلية ألي اللغة العربية ال وم ليس
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ي اللغة

العالمية للعلوم والتقنية ،فما يصدر في اللغات األخرى -وخاصة اإلنكل ز ة -من
أبحا

ودراسات وكتب ومؤل ات أخرى يحتاج للترجمة إل

اللغة العربية .لذلي فألي

ت و ر الترجمة اآللية من اإلنكل ز ة إل العربية يعترر من أول األولو ات في ن ضة

األمة العربية .كما أي اللغات التي َّتكلم ب ا المسلموي بحاجة إل

الت ار

العربي

اإلسالمي ي ر المتوافر في تلي اللغات و ناك حاجة ماسة لترجمته .لذلي فالترجمة
اآللية من اللغة العربية وإل ا ليس

من الكماليات بل ي من الضرورات القصوى

لن ضة األمة وعودت ا لمكانت ا ب ن األمم .وأول ما تحتاج إليه الترجمة اآللية و وجود
مع م عربي محوسب وتكو ن ذخ ر متعدد اللغات مع العربية لتساعد في الترجمة

اآللية المستند إل اإلحصاء وما َّتعلق ب ا من ترجمة

نية ،بدعم األبحا

المتعلقة بالترجمة اآللية من اللغة العربية وإل ا .ولغرا الوصول إل
حاجة إل

اللغو ة

ذلي ناك

الئيام بحملة توعية للئيادات السياسية والعلمية وال ات الداعمة لل حن

العلمي بأ مية ال حن العلمي في حوس ة اللغة العربية من رل الم امع اللغو ة العربية
وأ سام الحاسوب واللغة العربية واللسانيات في ال امعات العربية ومراكز ال حن
العلمي ،كما َّن غي توجيه األبحا

نحو الت ر ق العملي وتكو ن قيادات بحثية في

أ سام اللغة العربية ذات خلفية حاسوبية ج د وفي أ سام الحاسوب ذات خلفيات ج د

باللغة العربية لكي يكوي التواصل وال حن العلمي عل أتم وجه .لذلي يقع عل كا ل
مراكز األبحا

وال ات الداعمة ل ا تكو ن موارد لغو ة م توحة المصدر ومشا

استعمال ا من ذخ ر لغو ة متعدد اللغات ومعاجم لغو ة إلكترونية وت و ر برامت
الصرف والتشك ل اآللي وتول د الكالم وي ر ا خدمة للترجمة اآللية ،ذا باإلضافة لما
يقع عل كا ل شركات أنظمة معال ة الريانات من ت و ر للررم يات وتحو ل ا إل

ت ريقات عملية.
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