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إن احلاسوب مبا حيتويه من برامج على الشبكة العنكبوتية أسرع طريقة للتواصل ،ونقل العلوم.
فقد أضحى يلعب دوراً كبرياً يف تبادل الثقافات ،واحلضارات املتنوعة اللغات .فاللغة لن تقف عائقا يف
طريق نقل الثقافات ،وتوارثها عرب األمم واألجيال ،فكل لغة من اللغات تُكسب متحدثيها عاملا جديداً
ً
ختتلف حمسوساته ومعنوايته عن اآلخر ،ولقد أدرك تلك األمهية كل من الشرق والغرب منذ القدم((.))1
بناء على ذلك ،نبعت ثورة علمية هتدف إىل اخرتاع برامج آلية  ،و بشرية ،و مناهج وعلوم
تساعد على تعلُم اللغات املختلفةِّ ،
وتذلل الصعوابت اللغوية اليت تواجه متعلمي اللغات األجنبية ،فكان
علم اللغة التطبيقي مبجاالته املتعددة ،وعلومه املتنوعة و خاصة علم اللغة التقابلي موكالً مبهمة تعليم
اللغات ،والرتمجة ،وصناعة املعاجم ،خاصة الثنائية والثالثية اليت تتضمن لغتني أو أكثر ))2((.فتكمن أمهية
هذه املقالة املوسومة (إبكشكاالت ترمجة برانمج جوجل )3يف كوهنا تناقش قضية حية  ،يُعاين منها كثري من
(( ))1ينظر :الجميلي ،رشيد حركة الترجمة في المشرق اإلسالمي في القرنين الثالث و الرابع للهجرة-72،
131ص ،دار الحرية العامة – بغداد، 1048-1181،وينظر :ندوة لجنة اللغة العربية لألكاديمية المغربية
(الخياط ،محمد هيثم) ،الترجمة العلمية04-34،ص،مطبوعات المملكة المغربية-طنجة1110-1018،
(( ))7ينظر :أبو الخير ،أحمد مصطفى ،علم اللغة التطبيقي بحوث و دراسات،0،دار األصدقاء -1072،
،7448المنصورة
 3ينظر :نعيم ،أريج ،إشكاليات الترجمة المعاصرة من العربية إلى اإلنجليزية ،دراسة تطبيقية على برنامج
ترجمة جوجل ،بحث إلكمال متطلبات مادة حلقة بحث في اللسانيات لمرحلة الدكتوراة ،إشراف الدكتورة :خلود
الصالح ،جامعة الملك عبد العزيز

الناس يف األوساط االجتماعية و العلمية يف هذا العصر ،فالكشف عن اخللل و العيوب يف الرتمجات و
خاصة الرتمجة الفورية يف برانمج جوجل من العربية إىل اإلجنليزية  ،ضرورة ملحة .
ومن املعلوم أن ميدان عملية الرتمجة هو علم اللغة التطبيقي  Applied Linguisticeيف
جمال التقابل ،والدراسة التقابلية تُعد فرعا و منهجا و علما من علوم اللغة التطبيقية املتعددة(.)4
على العموم إن الرتمجة بني لغتني هتتم بتحويل النص املكتوب مبعناه األصلي ،وجبميع متعلقاته
وهو ما يسمى ابلنص املصدر (- )source textإىل نص مكتوب بلغة أخرى-يسمى ( target- )textمع مراعاة الدقة واألسلوب((.))0
و مما ال كشك فيه أن الرتمجة اآللية  - Machine translation:وهي :نظم حاسوبية
مسؤولة عن إنتاج ترمجة النصوص من إحدى اللغات الطبيعية إىل لغات أخرى ،وتكون مبساعدة
اإلنسان ،أو بدوهنا((-))8تعد نوع من أنواع الرتمجة اليت هلا إكشكاالت تشرتك فيها مع أنواع الرتمجة

( )0ياقوت،أحمد سليمان،علم اللغة التقابلي دراسة تطبيقية ،2،دار المعرفة الجامعية ،مصر،1110،ددت.
(( ))0يُنظر :نيو مارك ،تر :غزالة حسن ،الجامع في الترجمة)  ،3( Text book of translationدار ومكتبة
الهالل-بيروت ،ط.7448 ،1و ينظر :نعيم ،أريج ،مرجع سابق.
(( ))8غزال  ،أحمد األخضر ،مشاكل الترجمة العلمية و التقنية ،ندوة لجنة اللغة العربية و عنوانها(الترجمة
العلمية)-132،1018،المغرب.ينظر:الحميدان ،عبدهللا ،مقدمة في الترجمة اآللية،1،العبيكان-الرياض

األخرى ،و تنفرد إبكشكاالت معينة .وما يعنينا يف هذا املقام الوقوف على إكشكاالهتا اخلاصة اليت ال تربز
إال بعد العلم ابألصول اليت جيب السري عليها قبل تطبيق عملية الرتمجة ،وتتمثل يف التايل:
 البدء برتمجة املصطلحات العلمية أو األدبية الغامضة.
 أن تكون لغة النص املصدر خالية من الرتاكيب املعقدة وإن ُوجدت يتحتم تفكيكها إىل
مكوانهتا األساسية ومن مث ترمجة اجلملة كلمة بكلمة ،مث يُعاد البناء النصي إىل لغة اهلدف(.)7
 املعاجلة الكتابية للنص فيما يتعلق ابهلمزات ،والتاء واهلاء املربوطة.
 جتزئة الكلمة إىل سوابق ولواحق ،كإخراج ال التعريف ،الضمائر املتصلة ،عالمات اجلمع ،و
التثنية(.)8
 حماولة حل املشكالت اليت تسبب اختالف املعىن ،حنو  :مشكلة الضبط يف العربية (،)1فمن
املمكن وضع الكلمة البديلة يف املعىن حىت تتم الرتمجة بشكل صحيح .

( )2الواسطي ،سلمان داود ،و عزيز ،يو ئيل يوسف ،و النجم ،عبد الوهاب ،الترجمة العلمية ،وزارة التعليم
العالي و البحث العلمي،بغداد1113،
( )1يُنظرTranslating and The computer 12 applying Technology to the translation :
process,C B I conference ,center,London,WCI,8-9 November ,1990
( )1خضر ،محمد زكي ،اللغة العربية و الترجمة اآللية المشاكل و الحدود،مؤتمر التعريب الحادي عشر،املنظمة
العربية للثقافة و الفنون والعلوم،الجامعة األردنية –عمان7441،

أما إكشكاالت ترمجة الربانمج اليت تربز عند التطبيق على النصوص العلمية واألدبية فمن أمهها:
 عدم مراعاة القواعد الرتكيبية يف اللغة اهلدف.
 ال يرتجم النصوص ترمجة معنوية فرتمجته تؤيد الرتمجة احلرفية.10
 ال ميكن لربانمج جوجل استخدام األلفاظ اخلاصة مبجال النص –وال نقصد ابأللفاظ
املصطلحات العلمية ،-فهو يقدم مرادفات وعلى املستخدم االختيار مبا يناسب موضوع
النص وجماله.
 ال ميكن للربانمج التعامل مع األساليب اللغوية كاجملاز اللغوي أو األساليب األدبية كالتشبيه
أو الكناية.
 ترمجة جوجل ال تراعي السياق ،وال التعابري والرتاكيب الشائعة يف اللغة اهلدف.
 إن اإلكشكاالت اليت يعاين منها الربانمج ترتكز على الناحية الداللية ،فالناحية الرتكيبة،
والبنائية ال ميكن معاجلتها بعيدة عن مضمون النص وداللته.

 14نعيم ،أريج ،إشكاليات الترجمة المعاصرة من العربية إلى اإلنجليزية ،دراسة تطبيقية على برنامج ترجمة
جوجل ،بحث إلكمال متطلبات مادة حلقة بحث في اللسانيات لمرحلة الدكتوراة ،إشراف الدكتورة :خلود
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أخريا ،يظهر أن ترمجة جوجل تناسب املصطلحات العلمية ،والنصوص العلمية أكثر من
مناسبتها للنصوص األدبية اليت تتطلب إدراك للمعاين السياقية ،واألساليب األدبية ،أيضا يتضح
أن هذه الرتمجة حتتاج إىل خربة ابللغة اهلدف من املرتجم هبذا الربانمج ،حىت يتمكن من تنقيح
الرتمجة واستخدام املرادف املناسب مع جمال النص.11

 11ينظر :نعيم ،أريج ،إشكاليات الترجمة المعاصرة من العربية إلى اإلنجليزية ،دراسة تطبيقية على برنامج
ترجمة جوجل ،بحث إلكمال متطلبات مادة حلقة بحث في اللسانيات لمرحلة الدكتوراه ،إشراف الدكتورة :خلود
الصالح ،جامعة الملك عبد العزيز.

