
 

 : فك الغموض في الترجمة إلى اللغة العربية اآللية تقييم أداء برامج الترجمة

 أ.شريفة بلحوتــس، جامعة مولود معمري بالجزائر

 

يتناول البحث دراسة ترجمة المعاني الغامضة بواسطة برامج الترجمة اآللية من خالل مدّونة، للنظر في كيفية 

كل في ترجمتها حتى بالنسبة للمترجم البشري. إلى أي مدى يمكن لآللة نقل اآللة لهذه المعاني التي تطرح مشا

 تخطي هذه الصعوبة؟ وما هي المشاكل التي قد تقع فيها؟ وكيف يمكن حلها؟
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إن تطور تقنيات اإلعالم واالتصال التي مّست مختلف المجاالت أدى بالباحثين إلى التفكير في استعمال اآللة 

 للقيام بترجمة آلية واالستغناء عن المترجم البشري. 

ي جورج حين تمّكن الفرنس 1333إلى ما قبل منتصف القرن الماضي سنة  ويعود تاريخ الترجمة اآللية

 اختراع آلة أطلق عليها اسم "العقل اإللكتروني" ( منGeorges Arstrouniستروني )أر

 (Mechanical Brainلترجمة الكلمات )،  وتزامن هذا االختراع مع اختراع الروسي بيتر ترويانسكي



(Peter Troyanskiiآللة مشاب ) قام العالم ج. برنال ) 1395هة لها. وفي سنة(J.D Bernal  من جامعة

وأندرو بوث  (w. Weaver)لندن بوضع تصميم نظام للترجمة اآللية بالتعاون مع األمريكيين و.ويفر 

(A.Booth).
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   هافخوّ يجة لتنتالترجمة اآللية في مجال تكنولوجيا اإلعالم  دعمقامت الواليات المتحدة ب أثناء الحرب الباردةو

ترجمة الوثائق العلمية الروسية المرتبطة بالتقنيات العسكرية ب ، واهتّمتر العلمي السوفياتيمن التطوّ 

بدأ وبسرعة فائقة. و الكم الهائل من الوثائق فاآللة هي التي تمّكن من ترجمة  ، البحوث النووية والفضائيةوب

رج تاونمشروع وضع برنامج للترجمة اآللية في جامعة جو
2
. 

واستمرت األبحاث العلمية األولى في هذا المجال خالل  الخمسينيات وبداية الستينيات وتّوجت بتقرير للجنة 

، ورد فيه أنه ال يمكن الحصول على ترجمة آلية كلية و بالجودة ALPACاالستشارية للمعاجة اآللية للغة 

رفون على هذه الترجمة بمترجمين لمراجعتها وتصحيح نفسها التي تحققّها الترجمة البشرية، لذلك استعان المش

األخطاء الواردة فيها، وساهمت الترجمة اآللية هذه في تزويدهم بالمصطلحات التقنية. وتبيّن أن هذه الترجمة 

وبذلك يصبح مسار الترجمة أطول فهي تستغرق وقتا أكثر مما تستغرقه  بحاجة لتدّخل العنصر البشري،

 ما أن العمل يفقد قيمته االقتصادية من حيث اختصار الوقت وتقليل التكلفة.الترجمة البشرية، ك

فكانت نتيجة هذا التقرير ايقاف التمويل في الواليات المتّحدة، ولكن البحث استمر في اوربا وكندا، وظهرت 

 الذي استعمل في ترجمة نشرات األرصاد الجوية من الفرنسية إلى TAUMأنظمة للترجمة اآللية مثل 

 .* systranاالنجليزية، وبرنامج 

بتطوير الترجمة عن طريق استغالل المعاجم االلكترونية التي وضعت أصال   ALPACوأوصى تقرير 

 Traduction assistée parللترجمة اآللية، وبذلك فتح آفاق البحث في الترجمة بمساعدة الحاسوب 

ordinateur.
 
 

ت وتطور في السبعينيات عن طريق وضع برامج الذاكرة الترجمية ظهر هذا االتجاه من البحث خالل الستينيا

التي تمّكن من االستفادة من الترجمات السابقة إذ يبحث البرنامج في ذاكرته عن جمل مشابهة سبقت ترجمتها 

أو يقترح الترجمة األولى كنموذج.
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 طبيعة الترجمة: -2

م الترجمة التحريرية بدورها إلى ترجمة بشرية تنقسم الترجمة إلى ترجمة شفوية وترجمة تحريرية، وتنقس

 وترجمة آلية. 

 

 



 الترجمة البشرية: -1.2

يجمع جّل المنظرين في الترجمة على أن الترجمة عملية تكمن في نقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى. ويعّرف 

لرسالة اللغة المصدر "تكمن الترجمة في إعادة صياغة المكافئ الطبيعي األقرب يوجين نايدا الترجمة بقوله 

في لغة المتلقي من حيث المعنى أوال ومن حيث األسلوب ثانيا"
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 ثالث ثنائيات، وهي:ويرى بيتر نيومارك أن الترجمة مبنية على 

 اللغة المصدر واللغة الهدف

 الثقافتان المصدر والهدف

 الكاتب والمترجم

وهوالعنصر الفعال في الترجمة إذ ال بد  افي للنص،فالمترجم يقوم أثناء ترجمته بمراعاة السياق اللغوي والثق

نة ليتمّكن من الترجمة بدقة وأمانة، ووضع الجاحظ شروطا لذلك لّخصها ر. مشلب أن تتوفر فيه شروط معيّ 

في النقاط اآلتية
5
: 

 أن يكون صاحب بيان

 أن يكون عالما بالموضوع المترجم

 أن يكون عالما بلغة األصل الني ينقل عنها

 ن عالما باللغة التي ينقل إليهاأن يكو

 أن يمتلك حّس الترجمة الذي يتشّكل بالممارسة

 كما نجد وصايا للويس تريفو، مشابهة لما جاء به الجاحظ، فهو يوصي بما يلي:

 اعرف الموضوع 

 تعّرف المعنى

 ابن المعنى

 تلّمس الكلمة الصحيحة

 كن خالقا

 عبّر عن ثقافتك

 خذ الظروف بعين االعتبار

 الكالم  رتّب

 سيطر على الوقت وعلى ضغط العمل



فكال من الجاحظ ولويس تريفو يحّث على ضرورة معرفة الموضوع ومعرفة اللغة المنقول منها بالتعّرف على 

 المعنى واللغة المنقول إليها عن طريق بناء المعنى.

وفي هذا السياق أشار  .مراجعة: الفهم و الصياغة والهي بثالث مراحل تمرّ وال بد من اإلشارة إلى أن الترجمة 

  .بيتر نيومارك إلى عمليتين أساسيتين هما: الفهم إلى حد التأويل والصياغة إلى حد اإلبداع

انطالقا من هذه المراحل التي يقوم بها المترجم البشري والشروط الواجب توفرها فيه والثنائيات التي ال بد من 

خاصة ما يتعلق بنقل المعاني دود الترجمة اآللية في نقل المعنى مراعاتها في العمل الترجمي ، نتساءل عن ح

 .الرموز الثقافية ابما فيه الغامضة

 

 الترجمة اآللية : -2.2

 تعريفها: -1.2.2

التي يتم إنتاجها بأحدث تقنية دون تدخل المترجمين البشريين.  الترجمة" إن التعريف الشائع للترجمة اآللية هي

الكالم  الترجمة اآللية بأنها جزء من البرمجة اللغوية التي يقوم فيها برنامج حاسوبي بترجمة وغالًبا ما ُيشار إلى

"من لغة إلى أخرى سواء كان مكتوباً أو منطوقاً 
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 مميّزات الترجمة اآللية: -2.2.2

 فيما يلي: ذكر بعض هذه الممي زات، ويمكن 7زاتهاإن ترجمة نص ما بطريقة آلية يظهر بعض ممي  

: يستغرق الحاسوب ثواني معدودات لترجمة صفحة واحدة، ومهما كانت مهارة المترجم البشري عةالسر

 وسرعته في الترجمة فهو يحتاج لوقت للكتابة أو للمعالجة اآللية للنص بغرض طبعه.

سهلة المنال وذات كلفة أقل: يمكن ألي شخص في زماننا أن يمتلك برامج الترجمة، ويستعملها دون قيد 

شاء، بخالف الترجمة البشرية التي تستدعي توف ر مترجم ال يمكنه العمل طول الوقت ودون انقطاع،  ومتى

 إضافة إلى سعر التكلفة نظير أتعابه.

السرية: تتمت ع الترجمة اآللية بالسرية فال يمكن ألحد اإلطالع على المعلومات في النصين األصلي والمترجم 

 سوى مستخدمها.

ة اآللية موضوعية فال وجود لمشاعر وال مواقف تؤثر عليها، عكس المترجم الذي قد الموضوعية: الترجم

 معنى معي ن وال يظهر المعنى المقصود. لىيميل إ

 العالمية: يترجم الحاسوب إلى لغات عالمية كثيرة وهذا ما يعجز عنه المترجم.

 

 



 أنواعها: -2.2.2

  البشرية بمساعدة الحاسوب والترجمة اآللية بمساعدة البشر.يمكن التمييز ما بين الترجمة اآللية، و الترجمة 

ال يتدّخل العنصر البشري بتاتا في هذه الترجمة، فهي تنتج نصا بطريقة آلية وال يمكن  الترجمة اآللية :

اعتباره ترجمة إال في بعض الحاالت التي يكون فيها النص الهدف مقبوال، أي واضحا وسليما من الناحية 

 ي مجاالت معيّنة. وغرضها االستغناء عن المترجم.اللغوية ف

يقوم فيها المترجم بالترجمة مستعينا بوسائل تقنية كالمعاجم  الترجمة البشرية بمساعدة الحاسوب :

االلكترونية. فالمترجم هو العنصر الفعال في العملية الترجمية ويستعين بالحاسوب من باب المساعدة في 

 البحث.

وهي ترجمة آلية تنتج نصا، وال يتدّخل اإلنسان إال بعد الترجمة للتصحيح   ساعدة البشر:الترجمة اآللية بم

 .post editionوالمراجعة. وتسمى هذه العملية بـ 

 

 .عرض برامج الترجمة اآللية )موضوع الدراسة(2

قع االنترنيت تستخدم الترجمة اآللية أنظمة ترجمية، وهي وسائل معلوماتية تتمثل في برنامج الترجمة و مو

 ومحّرك البحث. وتعتمد هذه الدراسة على نماذج من هذه الوسائل:

Eurotraductor :أصدرته الشركة االلكترونية وانكيت إنترنيتهو برنامج للترجمة اآللية ، 

  (Onekit internet S.L) في مجال  2212ومقرها في سردانيوال دال فاالز بإسبانيا وتنشط منذ ديسمبر

 امج المتعلّقة بونداوز وتطويرها.تصميم البر

يعمل أوروتراجكتور بشكل بسيط وسريع جدا، ويحتاج مستخدمه إلى ربط بشبكة اإلنترنيت بعد تحميله من 

 .لغة، وفيه إمكانية الحفظ  والطبع 35. يقوم بالترجمة اآللية ألكثر من www.eurotraductor.comموقع 



 

 Eurotraductorصورة لبرنامج الترجمة اآللية 

 

www.reverso.net مجاني، تصدره شركة رفارسو صوفتسيمو لغوي: هو موقع 

(Reverso-softissimo.وهي شركة مصّممة للتكنولوجيات اللغوية ،) بعائدات اإلشهار. الموقع ويتم تمويل 

يقوم بتصحيح األخطاء سية واأللمانية واإلسبانية ويضم دروسا في النحو والصرف في اللغة االنجليزية والفرن

المعاجم وبرنامج الترجمة إلى لغات عديدة بما فيها اللغة العربية. اإلمالئية والنحوية. كما يحتوي على 

" حيث يترجم Reverso Labsويحتوي الموقع على نسخة تجريبية للترجمة بواسطة برامج آلية متعّددة "

مج ترجمية متعّددة وتظهر ترجمات النص الهدف مبيّنة االختالفات الموجودة فيما النص الواحد بواسطة برا

بينها، وفيها يعلّق المستخدم على هذه الترجمات ويقترح ترجمة أخرى للنص المصدر، ولكن هذه النسخة ال 

انية تحتوي على اللغة العربية بل تضم ست لغات فقط، وهي: االنجليزية والفرنسية واالسبانية والروم

 والتشيكية والكاتاالنية.

وهو برنامج لترجمة الكلمات والعبارات داخل السياق،   reverso contextويحتوي الموقع على قسم يسمى 

ويضم  التعابير االصطالحية، يقوم فيه المستخدم بإدخال كلمة أو عبارة ويختار اللغة الهدف ثم تظهر الترجمة 

http://www.reverso.net-/
http://www.reverso.net-/


ظة من قبل مصّممي البرنامج. ولكن هذا القسم ال يشمل اللغة في سياقات مختلفة أي ضمن نصوص محفو

 -فرنسي/اسباني/فرنسي  –العربية بل نجد فيه ترجمات للغات اآلتية فقط : انجليزي/فرنسي/انجليزي 

 انجليزي/برتغالي/انجليزي. -انجليزي/اسباني/انجليزي  -فرنسي/برتغالي/فرنسي 

 

 

 www.reverso.net صورة لبرنامج الترجمة اآللية في موقع

 

Google:  هي شركة أمريكية مقرها في كاليفورنيا، تأّسست على يد الري بايج وسيرجي، يعمل بها حوالي

عشرين ألف موظّف، تقّدم خدمات عديدة مثل أخبار البورصة، والتسّوق والخرائط والبحث الرقمي، ومن 

لغة،  69، وهو يترجم إلى 2226منذ سنة   www.translate.google.frأشهر خدماتها ترجمة جوجل عبر 

يترجم الكلمات والجمل وصفحات الويب. يقوم بالبحث عن أنماط في الماليين من النصوص التي تم ترجمتها 

"ترجمة من قبل المترجمين البشر إلعطاء أفضل ترجمة، وتسمى عملية البحث هذه عن أنماط في النصوص 

اآللة االحصائية "، وهي تقّدم للمستخدم خيارات عديدة
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http://www.translate.google.fr/


 

 googleصورة لبرنامج الترجمة اآللية من موقع محّرك البحث 

 

 ترجمة المعاني الغامضة في الترجمة اآللية ومقارنة الترجمات فيما بينها: .4

اتب األصلي، وعلى المترجم بصفته ال بد للترجمة من نقل المعنى بدقة وأمانة أي نقل المعنى الذي يقصده الك

المتلقي األول لهذا النص فك الغموض الوارد فيه قبل إعادة صياغته في لغة أخرى، وذلك بالرجوع إلى 

السياق اللغوي والثقافي للنص،  فكيف يمكن للحاسوب تجاوز هذه المشكلة وكيف يتدخل العنصر البشري 

 للحصول على ترجمة صحيحة؟

 تعريف الغموض: -1.4

ورد في لسان العرب
9
النوم وما اغتمضت  :غمض : الغمض والغماض والتغماض والتغميض واإلغماض ،

 عيناي وما ذقت غمضا وال غماضا أي ما ذقت نوما، وما غمضت وال أغمضت وال اغتمضت لغات كلها.

 وتغميض العين: إغماضها. وغمض عليه وأغمض: أغلق عينيه.

مض عنه وعليه، يكنى به عن الصبر. ويقال: سمعت منه كذا وكذا وسمع األمر فأغ  .وغمض عنه: تجاوز

 من ثمنها لرداءتها. فأغمضت عنه. وأغمض في السلعة: استحطّ 



 اإلغماض : المسامحة والمساهلة. وغمضت عن فالن إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء.

 .وقد غمض المكان وغمض الشيء يغمض غموضا: خفي 

ويقال فيه   :ابن بريالواضح ، وقد غمض غموضة وغمضته أنا تغميضا ؛ قال  والغامض من الكالم : خالف

  .أيضا غمض، بالفتح، غموضا، قال: وفي كالم ابن السراج قال : فتأمله فإن فيه غموضا يسيرا

  .قد أغمض النظر أي أحسن النظر أو جاء برأي جيد. وأغمض في الرأي : أصاب ويقال للرجل الجيد الرأي :

 . ودار غامضة إذا لم تكن على شارع ، وقد غمضت تغمض غموضا . ومسألة غامضة: فيها نظر ودقة

 وحسب غامض : غير مشهور. ومعنى غامض : لطيف. ورجل ذو غمض أي خامل ذليل.

صفة ما هو " 2213ورد في  الروس و خالف الواضح، وبهذا المعنى فالغامض من الكالم في لسان العرب ه

 ".غير واضح

وعّرفته دانيال فلوري بقولها المعنى الغامض هو المعنى غير األكيد، وللجملة الغامضة دالالت متعّددة، وقد 

يكون للنص معنى معيّن غير المعنى الذي يبنيه القارئ عند القراءة
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وقد يكون . وقد يكون الغموض مقصودا 

 غير مقصود. 

« La traductologie opère une distinction entre l’ambiguïté intentionnelle délibérée et l’ambiguïté 

fortuite. l’ambiguïté intentionnelle est un message équivoque voulu par l’émetteur alors que  

l’ambiguïté fortuite est un message univoque voulu par l’émetteur  qui devient cependant 

équivoque en raison d’un « bruit » dans la communication entre l’émetteur et le destinataire».
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البشري، وقد يكون  ميكون الغموض مقصودا كحاالت التالعب باأللفاظ مثال، مما يعّد مشكلة بالنسبة للمترج

اآللي، وهذا هو النوع من الغموض  مالمترجم إلى السياق، ولكنه يعّد مشكلة بالنسبة للمترجغير مقصود فيلجأ 

 الذي نقصده في هذه الورقة.

 الغموض في الترجمة اآللية، ترجمة ومقارنة: -2.4

أنواع: الغموض المعجمي، والغموض التركيبي والغموض إلى ثالثة  قّسم حسن غزالة الغموض في الترجمة

الثقافي
12
. 

تكون الجملة في النص المصدر غامضة من الناحية المعجمية حين تحتمل الكلمة أكثر  الغموض المعجمي: -

من معنى. يكون للكلمة المتعددة المعاني معنى أول وهو المعنى الشائع ويسّميه حسن غزالة بالمعنى الجوهري 

" ومعنى آخر أقل شيوعا ويتمثّل في مثال، لها معنى أول وشائع وهو "خطوة « stage »أو األساسي،  ككلمة 

."خشبة مسرح"
13
وقد يكون للكلمة معنى حقيقي ومعنى آخر مجازي، ولكن ال تسع مساحة البحث إلى  

 التطرق إليه.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12988


وفيما يلي أمثلة لترجمة الكلمات ذات المعاني المتعّددة التي صنّفها حسن غزالة ضمن المشاكل المعجمية في 

 بالترجمة اآللية. ، فما بالكالبشرية الترجمة

 " وكيفية ترجمتها.sound"  و "breakوتظهر في األمثلة اآلتية المعاني المختلفة لـ "

 أمثلة:

 المعنى الجملة

1 The boy broke the window كسر الولد النافذة 

2 The medicine will break you of smoking سوف  يخلّصك هذا الدواء من التدخين 

3 Some people break the law بعض الناس يخترقون القانون 

9 Please, do not break your promise من فضلك ال تخلف وعدك 

5  The dawn breaks at 5 O’clock today   اليوم 5يبزغ الفجر عند الساعة 

6 I like the sounds of birds أحب أصوات الطيور 

7 Your suggestion sounds reasonable  اقتراحك معقواليبدو 

8 It is a sound basis إنه أساس صلب 

3 That sound is quite narrow  ذاك البرزخ ضيق جدا 

 

في هذه الجمل بمعاني متعددة، فالمعنى األول هو "كّسر" وحين يالحظ المترجم أن  «break »وردت كلمة 

فإذا كان يترجم نصا في مجال الترجمة غريبة وغير واضحة يبحث عن معنى آخر مع مراعاة السياق، 

هو البرزخ. ولكن هل تأخذ اآللة بعين االعتبار هذه المعاني  « sound »الجغرافيا يدرك أن المقصود بـ 

 وفيما يلي الترجمة اآللية للجمل السابقة :المختلفة. 

 
 Eurotraductor الجملة

14
 Google

15
 Reverso  

16
 

 الولد كسر نافذة  ةالنافذ الصبي اندلعت الصبي كسرت النافذة 1

 

2 

 

 على الطب سوف تكسر في التدخين  التدخين من كسر لكالدواء و سيتم قطع الدواء لك من التدخين

 

3 

 

 بعض الناس على كسر القانون  يخالفون القانون بعض الناس بعض الناس الخروج القانون

4 

 

 ال كسر لك الوعد رجاء وعد الخاص كسر من فضلك، ال من فضلك، ال كسر الخاص بك وعد

5 

 

 اليوم 5فجر تقطع في الساعة   اليوم 25:22 في طلوع الفجر ص اليوم 5طلوع الفجر الساعة 

6 

 

 األول مثل أصوات الطيور  أصوات الطيور أنا أحب أنا أحب أصوات الطيور



7 

 

  يبدو معقوال اقتراحكم االقتراح الخاص بك يبدو معقوال

 

 

 اقتراحك يبدو معقوال

8 

 

  أساس سليم بل هو أساس سليم

 

 من هو على أساس سليم

9 

 

 أن الصوت ضيقه جدا ضيق هو هذا الصوت جدا ضيق هذا الصوت

 

، بغض   Eurotraductor بواسطة 1نالحظ أن المعنى األول لـ "كسر" ترجم بشكل صحيح في الجملة 

 .Reversoالنظر عن الخطأ الصرفي، و

وأيضا في الجملة  8،7،6،5في الجمل: Google و  Eurotraductorكما نالحظ ترجمة صحيحية بواسطة 

 .7فيشمل على ترجمة واحدة فقط صحيحة وهي الجملة Reversoفقط. أما   Googleالثالثة بالنسبة لـ

 بواسطة هذه الوسائل. 3و 9وعليه ال يوجد ترجمة صحيحة للجملتين 

جمات أخرى للكلمات ليتم اختيار الكلمة المناسبة، ، فالجدير بالذكر أنه يقترح ترGoogleوفيما يخص ترجمة 

 ، ولكنه ال يقّدم بدائل مناسبة في باقي الجمل.1وعليه تستبدل "اندلعت" بـ "كسر" في الجملة 

 

 الغموض التركيبي: -

 هو غموض يظهر على مستوى البنية في النص المصدر، وتكون الجملة غامضة إذا كان لها أكثر من معنى، 

 .إذا كانت الجمل منطوقة، ألن التنغيم والوقف يساعدان على فهم المعنى المقصود ويزول الغموض

 

""One of the ways in which listeners work out the syntactic or grammatical structure of spoken 

sentences is by using prosodic cues in the form of stress, intonation, and so on"
17

.   

وفيما يلي بعض األمثلة
18
: 

 2المعنى  1المعنى  الجملة 

1 

 

The old men and women  

stayed at home 

The old )men and 

women( stayed at home 

The )old men( and women 

stayed at home 

2 They fed her rat poison They fed her  )rat poison( They fed ) her rat( poison 

3 

 

He saw a man eating fish He saw a man )eating fish( He saw a )man eating( fish 

 

9 

 

Students hate annoying  

Professors 

Students hate annoying 

)professors( 

Students hate )annoying 

professors( 

 

5 

I said I would see you on  

Tuesday 

I said I would see you on 

Tuesday 

Last Tuesday I said I would see 

you  

http://grammar.about.com/od/pq/g/prosodyterm.htm
http://grammar.about.com/od/il/g/intonationterm.htm


 

6 

They saw the woman with the 

telescope 

They saw the woman ( 

with the telescope) 

They saw the woman having 

the telescope 

 

7 

 

Joyce said Tom left  

yesterday 

 

Tom left yesterday 

 

Yesterday Joyce said Tom left  

 

 

 وفيما يلي الترجمة اآللية:
 

 Eurotraductor Google Reverso الجملة

يبقين في  كبار السن من الرجال والنساء 1

 المنزل

في  القديمة نساءوال الرجال بقي

  المنزل

بقيت في  الشيوخ والنساءو

 المنزل

 غذوا بها سم الفئران  سم الفئران لها انهم يتغذون إنها تغذي لها سم الفئران 2

 رأى رجل أكل السمك  أكل السمك رأى رجال وقال انه إنه رأى سمكة رجل يأكل 3

أساتذة الطالب يكرهون   جمزع أساتذة يكرهون الطالب أكره الطلبة األساتذة مزعج 4

 مزعجة

قلت وأنا ال أرى في يوم   يوم الثالثاء أراك أود أن قلت قال لي أن أراك يوم الثالثاء 5

 الثالثاء

 وقد رأى امرأة مع المنظار  التلسكوب مع امرأة رأوا أنهما شاهدوا امرأة مع التلسكوب 6

 ويس ان توم غادر أمسج أمس غادر توم جويس وقال أمس غادر توم جويس وقال 7

 

 

إن الغرض من هذه الترجمات هو النظر في كيفية ترجمة المعاني الناتجة عن الغموض التركيبي، ألنها تحمل 

ومختلفة فيما بينها، ولكنها تعطي معنى واحدا قد يكون   معنيين مختلفين مع العلم أن هذه الترجمات ركيكة

 ي:مختلف عن المعنى الذي يقصده الكاتب األصل

 Reversoفي  2، في حين نجد المعنى 1المعنى  Eurotraductor: اختار 1الجملة

 1: المعنى2الجملة

 1: المعنى3الجملة

 2: المعنى9الجملة

 1: المعنى5الجملة

 2: المعنى6الجملة

 1: المعنى7الجملة
  

تركيب، على عكس ق األمر باختالف المعنى من حيث النالحظ أن المترجم اآللي ال يقترح بدائل حين يتعلّ 

 ترجمات أخرى للكلمةّ.جوجل الغموض المعجمي، إذ يقترح 

مثال، فسنجد ترجمتين صحيحتين من حيث  1قواس لتمييز المعنى المقصود في الجملةوإذا قمنا بإضافة األ

في  2والمعنى بغض النظر عن الخطأ الصرفي، Eurotraductorفي  1المعنى ومن حيث األسلوب: المعنى

Google. 
 



 Eurotraductor Google Reverso  1الجملة

كبار السن من الرجال والنساء  1المعنى
 وبقي في المنزل

 في بقيت  النساء و الرجال  على الرجال والنساء القديمة بقيت في المنزل
 المنزل

الرجل القديم وبقيت المرأة في  2المعنى
 المنزل

 في بقيت نساءوال الرجال القديم ظلّ الشيوخ والنساء في المنزل
 المنزل

 

هو الغموض الذي يظهر في النص الهدف أي في الترجمة اآللية المتحّصل عليها، ويمّس  :الغموض الثقافي -

كل ما له صلة بالخصوصيات الثقافية لدى القارئ في اللغة المنقول إليها، فهو قد يرى العالم بنظرة مختلفة 

 ظهر له النص غريبا.لوجود اختالفات ت

« Nous appelons culture tout ensemble ethnographique qui, du point de vue de l’enquête, 

présente, par rapport à d’autres, des écarts significatifs »
19

 

 

تجعل النص الهدف يبدو غريبا، وهو ما سّماه شاليماخر ترجمة مباشرة فس ختالفاتهذه االإذا ما ترجمت و

ميّز ما بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرةبتغريب النص حين 
20

. ويظهر هذا الغموض خاصة في ترجمة 

وال تخلو دراسات الترجمة من نظريات ترجمية تعنى بالمشاكل  ،األمثال والحكم والتعابير االصطالحية

 والحلول المناسبة لها.الثقافية 

 الترجمة اآللية:وفيما يلي أمثلة عن التعابير االصطالحية وكيفية ترجمتها في 

هي عبارات جاهزة تحمل المعنى نفسه وال يتغيّر بتغيّر المتكلّم، ويعّرفها حسن غزالة التعابير االصطالحية: 

 بقوله:

« An idiom is a fixed phrase whose form is unchangeable, and whose meaning is always the same, 

inflexible, metaphorical and indirect ». 21 

 وصنّفها إلى مجموعتين:

يمكن أن تترجم ترجمة مباشرة ولكنها تفهم  ، والتعابير االصطالحية المباشرةوهي   المجموعة األولى:

 His name wasبطريقة غير مباشرة، أي تترجم ترجمة حرفية ولكن ليس ذلك هو المعنى المقصود، مثل: 

on the tip of my tongue مه على رأس لساني. ولكن المقصود هو " كنت على إذ يمكن القول: كان اس

 .وشك ذكر اسمه"

ال تترجم ترجمة مباشرة بل ترجمة حرة  فهيغير المباشرة، التعابير االصطالحية وهي المجموعة الثانية: 

 My car is second hand مثل:

 إذ ال يمكننا القول "سيارتي يد ثانية" بل سيارتي مستعملة.

 



 صة بالنوعين للنظر في كيفية ترجمتها ترجمة آلية:وفيما يلي أمثلة خا

 المجموعة األولى:

 الترجمة الحرة الترجمة الحرفية الجملة 

1 His name was on the tip of my 

tongue 

 كنت على وشك ذكر اسمه كان اسمه على رأس لساني

2 

 

Some people put the car before the 

horse 

 يضع بعض الناس العربة أمام

 الحصان

 يعكس بعض الناس األمور

3 They apply the law of the jungle يطب قون قانون القوي يأكل الضعيف يطب قون شريعة الغاب 

4 
 

Let us turn a new page لنبدأ من جديد لنفتح صفحة جديدة 

 

 المجموعة الثانية:

 الترجمة الحرة الترجمة الحرفية الجملة 

 
5 
 

Let us talk shop لنتحد ث عن العمل لنتحّدث عن الحانوت 

 
6 

My car is second hand سيارتي مستعملة سيارتي يد ثانية 

 

7 

He received a golden 

handshake 

(تكريما عظيما)تلقى مكافأة ضخمة  تلقى مصافحة ذهبية   

 

8 

My brother does not stand a 

dog’s chance 

 رصةليس ألخي أية ف ليس ألخي فرصة كلب

 

9 

There is far too much monkey 

business going on around 

here  

هناك كثير من العمل القردي يجري 
 حولنا

هناك كثيرمن األشياء المريبة تجري 
 من حولنا

 

 وفيما يلي الترجمة اآللية:
 

 Eurotraductor Google Reverso الجملة

 لساني طرف على كان اسمه سانيل على طرف اسمه كان لساني على طرف اسمه كان 1
 

 الخيل ركوب قبل السيارة الناس بعض
 

2 
 أمامالسيارة  الناس ضع بعضي

 الحصان
 الحصان السيارة قبل في الناس ضع بعضي

 الغاب شريعة تطبيق شريعة الغاب تطبق أنها تطبيق قانون الغاب 3



 جديدة نفتح صفحة دعونا جديدة نفتح صفحة دعونا 4
 جديدة صفحة نفتح دعونا

 

 دعونا للحديث دعونا نتحد ث متجر فلنتكل م وتذكارات 5

  من جهة ثانية هي سيارتي  من جهة ثانية هي سيارتي  من جهة ثانية سيارتي 6

 االستثماري   تلقى الذهبية المصافحة حصل على ذهبية حصل مصافحةو 7

 الكلب يقف ال أخي يا أخي ال يقف فرصة كلب أخي ال تتاح له فرصة للكلب 8

وهناك الكثير جدا من أعمال  9
 القرد تدور هنا

هناك الكثير جدا من األعمال القرد يدور 
 حولك هنا

 تجارة في جدا كبيرة فرصة اآلن هناك
 هنا القرود

 

 ترجمة المعاني الغامضة ودور السياق في األداء الترجمي:.5

لنظرية السوسيوثقافية إلى ضرورة مراعاة السياق يدعو المنظّرون في الترجمة ال سيما بيتر نيومارك في ا

اللغوي والثقافي في الترجمة، كما وضع نايدا ثالث مراحل للترجمة تتمثّل في التحليل والتحويل وإعادة 

الصياغة
22

 . 

 يشمل التحليل تحليال دالليا وتحليال نحويا، ففي التحليل الداللي ميّز ما بين  المعنى اإلحالي والمعنى المجازي

بعد تحليل الرسالة نايدا بتحديد الفئة النحوية للكلمة. و  أوصىوالمعنى الشعوري، وفي التحليل النحوي 

  .23وتحويلها، يقوم المترجم بالتحرير مع مراعاة خصائص اللغة الهدف

 

 يلي:وإذا ما أردنا تطبيق هذه اإلجراءات في تجاوز مشكلة ترجمة المعاني الغامضة يتعي ن علينا القيام بما 

   اللي للكلمة في الغموض المعجميالرجوع إلى السياق اللغوي لمعرفة المعنى الد 

  تحديد الفئة النحوية في الغموض التركيبي 

 الرجوع إلى السياق الثقافي في الغموض الثقافي 

 

غيره في ثقافة  هت إلى جمهورهة إلى جمهور لديه خلفية معرفية وإذا ما وج  فرسالة النص المصدر موج  

ويتطلب التوضيح الذي أوصى به نايدا إضافة معلومات في هوامش   24خرى فإن األمر يتطلب التوضيح.أ

 أسفل الصفحة خاصة في ما يتعلق بالخصوصيات الثقافية لفهم الرسالة.

 

 حدود الترجمة اآللية .6

ناسبة، ضف إلى ذلك المترجم اآللي غير قادر على القيام بمراجعة ترجمته واتخاذ اإلجراءات التي يراها م إن

أن ترجماته ركيكة وقد تكون بال معنى فهي تستدعي دائما تدّخل المترجم للمراجعة،  عن طريق مقارنة النص 

 بالنص المترجم والتصحيح.األصلي 



وقد أثبتت التجربة أن الترجمة اآللية البحثة غير ممكنة، حيث قام طلبة الماستر في الترجمة للسنتين 

بجامعة مولود  على تدريسها شرف  في مادة الترجمة اآللية التي أ   2213/2219و 2212/2213الدراسيتين 

باختيار نصوص وترجمتها ترجمة آلية والتعليق على هذه الترجمة واستخراج األخطاء  معمري بالجزائر

 الواردة فيها وتصحيحها. وتّم استخالص النتائج اآلتية:

 .ص العلمية وناجحة في ترجمة المصطلحاتالترجمة اآللية قريبة من الصحة في النصو -

الترجمة الحقيقي حيث ينطلق المترجم في تصحيحه من النص الهدف ويعود  مسار الترجمة اآللية غيّرت -

 إلى النص المصدر.

 .تنتج الترجمة اآللية تعابير ركيكة وأخطاء نحوية وصرفية -

ة بل تستدعي ضرورة تدّخله وهي في الترجمة اآللية التي تهدف إلى االستغناء عن المترجم غير ممكن -

 خدمته إذا أحسن استخدامها. فهي تساعد على الترجمة وال تترجم.

فإذا كان هذا حال الترجمة اآللية في النصوص عامة فما بالك بالنصوص التي تحمل معاني غامضة. وقد رأينا 

تب، ناهيك عن الترجمات إخفاق المترجم اآللي عموما في فك الغموض وتقديم المعنى الذي يقصده الكا

 وهي بحاجة إلى التحليل والدراسة والتصحيح. الركيكة 

 لذلك ال بد من تدّخل المترجم في ترجمة الغموض بأنواعه السالفة الذكر للقيام بالمراجعة.

وتتم المراجعة في مستويين
25
 : 

 بالنص المترجم.مقارنة النص األصلي  -1

 الهدف.االستغناء عن النص األصلي ومراجعة النص  -2

اختيار الترجمة  أو المترجم لغموض المعجمي يقترح قوقل بدائل للكلمات المترجمة وعلى المستخدمففي ا -

 .الصحيحة

وفي الغموض التركيبي، يقدم المترجم اآللي ترجمة واحدة لتركيب واحد وال يأخذ بعين االعتبار المعنى  -

بيعة الحال بعد تصحيح األخطاء النحوية ، وهذا بط، فال بد للمترجم اختيار المعنى المناسبالثاني

 والصرفية.

حل المشاكل  وفي الغموض الثقافي، ال يرجع المترجم اآللي إلى السياق الثقافي ألنه غير قادر على -

تأخذ بعين االعتبار الترجمة   reverso labsالثقافية في الترجمة، غير أننا نجد أن النسخة التجريبية لـ 

مة التعابير االصطالحية فتظهر الترجمة صحيحة ال غموض فيها، ولكن هذه داخل السياق، ومنه ترج

، فعلى المترجم إلى اللغة العربية في هذه النسخة ال تشمل اللغة العربية بل ست لغات فقط كما سبق ذكره

 الحالة الرجوع إلى السياق الثقافي ومراعاة الخصوصيات الثقافية في الترجمة.



الترجمة اآللية إلى اللغة العربية غير قادرة على حل المشاكل المعجمية والتركيبية  نوختاما يمكننا القول إ

، ألنها تنتج ترجمات ركيكة وقد تكون بال معنى، فهي لم تصل إال نادرا والثقافية المتمثلة في الغموض بأنواعه

 آللية ضرورة ملّحةفي الترجمة ا لهذا فتدّخل المترجم .بعد إلى مستوى فك الغموض أي الغموض المقصود

ولئن كانت الترجمة اآللية مساعدة له في ترجمة الكلمات فهي غير مفيدة في ترجمة . لتوضيح المعنى المقصود

النصوص الثقافية ال سيما المجموعة الثانية من أمثلة الغموض الثقافي. وعلى العموم، فالمترجم هو الذي 

من واقع الترجمة البشرية بمساعدة اآللة بمساعدة البشر أو  يختار طريقة الترجمة سواء منها الترجمة اآللية

 تجربته الخاصة.

 ومن المفيد تقديم جملة من المقترحات اآلتية لتحسين أداء الترجمة اآللية في الوطن العربي:

 وضع برامج الترجمة اآللية لترجمة التعابير االصطالحية واألمثال باعتبارها من الخصوصيات الثقافية.-

البحث في هذا المجال عن طريق االستفادة من تربّصات ودورات تكوينية يز األساتذة في الجامعات على تحف-

 في الجامعات الغربية.

 تكوين المترجمين في الترجمة اآللية في دراسات ما بعد التّدّرج.-

 عربية وإليها.التّنسيق ما بين الجامعات في الّدول العربية لالهتمام بالترجمة اآللية من اللّغة ال-
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