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 نظام الترجمة اآللي

 البنية و األسس و منهج التطوير

ة من خالل الثنائية اللغوي ،)مترجم قوقل نموذجا

 عربي( –فرنسي 

 

 مقدمة:

و الكوارث  االهيةتقوم الفكرة المركزية المؤسسة ألفكار العالم القديم على أن النصر هبة 

تفسير تنوع اللغات و تعدد  الطبيعي أن ال يشذ عقاب اآللهة له و من اإلنسانالتي تصيب 

 اأن البشر كانو إلىولوجيا في سردها لقصة برج بابل ثيماأللسن عن هذا المنظور فتذهب ال

بناء برج عال  إلى اانتبهو ،و لما أرادوا بلوغ المعرفة المطلقة في السماء ،على لغة واحدة

عافا للتواصل بينهم و ضا فيهم ألسنة متعددة ر الرب فكان أن انتقم منهم فبثقلون به مويطا

ل و نبلبلللفوضى فيهم فال يجتمعون "هلم ننز إثارة
1
يسمع بعضهم  هناك ألسنتهم حتى ال 

لسان بعض"
2
لكن مهما يكن الموقف من قصة برج بابل و من مسألة أصل اللغة و نشأتها  

يختلف فيه اثنان وهو  اللغات هو اليوم أمر واقعي الو اختالف  األلسنعدد تفان  ،و اختالفها

نظريات تعلم ولم تتمكن بينهم  فاصل و حائل دون تواصل البشر في ما ،يقيقحاجز ح

باعتبار حدودها ، ومناهجها من رأب الصدع و طرقها أساليبهااللغات و تعليمها رغم تطور 

على تعلم  األغلبية القادرة في نالذه اإلنسانالمنطقية و الموضوعية المرتبطة بقدرات 

بين ق عدد اللغات الكبير هوة التواصل عم  قد و في حاالت نادرة إالين أو ثالث فقط تلغ

العالم بين خمسة  أنحاءلمنطوقة المنتشرة في ا تإذ يقدر بعض المختصين عدد اللغاالبشر 

                                                           
1
 لسان العرب ابن منظور 11.ج 86بلبل متاعه: إذا فرقه و بدده. ص    
2
 التكوين ةرومن س 7ية اآل  
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آالفآالف و عشرة 
1
حل الترجمة رغم كلفته و  إلىمنذ قرون عديدة  اإلنسانوقد اهتدى  

من  ئلالكم الها التكنولوجيات الحديثة السيطرة علىمشقته و مازال يحاول مع ظهور 

حجم المبادالت بين البشر في العالم و تعاظم  االنترنتالمعلومات خاصة بعد ظهور 

 ضرورة ملحة. اآلليةفأضحت بذلك الترجمة 

لم  التي اآلليةمن هذا المقال تتبع مراحل ظهور فكرة الترجمة  األولسنحاول في الجزء 

المنهجية  األسس إلىالذهن ثم سنتطرق  إلىتبادر يتكن متزامنة مع ظهور الحواسيب كما قد 

من هذا البحث فسيخصص  األخرنظام الترجمة اآللي أما القسم يرتكز عليها  التيو النظرية 

عربي( اعتمادا على أمثلة دقيقة -يم مترجم قوقل اآللي من خالل الثنائية اللغوية ) فرنسييلتق

زويد النظام اآللي بمعلومات تمكنه و لبيان منهج بناء معجم يكون مصدرا أساسيا و ناجعا لت

وهو في الحقيقة معجم مبني وفق منهج ما يعرف اليوم  من اختيار الترجمة السياقية المناسبة

بلسانيات المدونة
2

 

I-  خ الترجمة اآللية: يتار 

أو ما  رشالقرن السابع ع إلىبامكانيه تتبع أثار الترجمة اآللية  Hutchins 5002[3 [يقر

بميكنة كان يعرف انذاك
4 

ات الترجمة إال أن أغلب الدراسات تعتبر أن محاوالت عملي

التفكير الجدية في هذا المجال كانت في منتصف الثالثينات مع تجربتين متزامنتين و لكنهما

                                                           
1
  Comment apprendre des langues : commission européenne Luxembourg : office des publications 

de l’union européenne. 2010. 

هذا االختصاص بجمع المادة  هتم: مجال بحث متفرع عن علم اللسانيات ي corpus linguisticsلسانيات المدونة:   2

اللغوية جمعا علميا يعتمد مقاربات احصائية دقيقة ) مدونة( لغايات الوصف و التحليل انطالقا من منهج يعتبران ملفوظات 

المتكلمين األصليين آلي لغة هو الحجة الحقيقية و الموضوعية التي يجب أن نحتكم إليها عكس ما ذهب إليه تشومسكي في 

 ة البنيوية و اتجاهه نحو دراسة ما يقع من تحويالت و توليدات ذهنية.نقده المدون

3 Hutchins. John(2005) : « the history of machine translation in a nutshell » 

Web: http://our world. Compuserve.com/homepages/wJHutchins   

 mechanizingميكنة:   4

http://our/
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نيوارتسر جورج األرمنيى في فرنسا مع الفرنسي لوتمت المحاولة األ منفصلتان 
1
أما  

المحاولة الثانية فكانت مع الروسي بيتر تروينسكي
2
ال براءة االختراع ناو هما مهندسان  

 ي اللغة.ئمعطيات اللغات ورسمها في شكل معجم ثناالبتكارهما أجهزة ميكانيكية لتسجيل 

يا للقواعد يرفتشجهازه نظاما  إلىأضاف  ألنهتروينسكي أكثر جدية محاولة  تعتبرا  وقد 

 إالليل و توليد المعطيات و لكن أعماله و أفكاره لم تنتشر حكما وضع مخططا لت النحوية

 بنهاية الخمسينات و كان حينئذ قد ظهر الحاسوب.

 مرحلة ما قبل التقرير .1
3
  : 

و كان انجازه مشتركا بين  4521بدأت هذه المرحلة لما عرض أول نظام ترجمة آلي سنة 

( االنكليزية  -يعتمد الثنائية اللغوية )الروسية وهو نظام IBMجامعة جورج تاون و شركة 

 قواعد نحوية . 6كلمة و  520جملة و  15على  إجرائياو يرتكز 

و أما من الناحية النظرية فقد ساهم ظهور الحاسبات االلكترونية و اعتماد نظرية 

المعلومات
4
لصاحبيها و يفر و شانون 

5
 راءخبالو قد كان هذا العرض كاف ليلقى استحسان  

والت الترجمة اآللية في كل العالم حتى صدق عليها تسميةمحابذلك  فانتشرتو المختصين 

                                                           
1 Georges Artsroni  

2
  Petr Troyanskii 

 Automatic languageأدبيات المسألة بتقرير  في شارية حول معالجة اللغات معالجة آلية و يعرف ستهو تقرير اللجنة اال  3

(ALLAC)  Processing Advisory committee  يم األبحاث في مجال الترجمة يمختصين مكلفة بتق 7وهي لجنة متكونة من

 اآللية.

4  Théorie de l’information 

5 Claude Shannon- Warren Weaver  

ات زمن الحرب العالمية الثانية في تفكيك الرموز.حمذكرة طرح فيها عديد المقترحات استنادا إلى نجا– 1191كتب و يفر سنة   
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و هو تاريخ  4566-4521امتدت بين  التيو التفاؤل  األمل( بعشرية 5002 نريش)هوت 

 ظهور التقرير المشهور.

يس ثنائية كبيرة الحجم و تمت اضافة مالفترة على قوااعتمدت أنظمة الترجمة في هذه 

تركيب الكلم في مخرجات النظام لتنتج تراكيب مقبولة غير أنه سرعان بخاصة قواعد لغوية 

أكثر مما كان يعتقد سابقا وهو ما تم التعرف على أن عملية التركيب هي عملية معقدة  ما

بية و كيفية انتظامها و تمثيلها. فلجأت بعض يتطلب حتما مزيدا من االهتمام بالتحاليل التركي

التطورات الحاصلة في المناويل اللسانية مثل النحو  ماستلها إلىالمشاريع في تلك الفترة 

الشكلي و النظرية التوليدية و التحويلية و نحو التعالق
1
بأن هذه المناويل  آنذاكمعتقدين  

و لكنهم سرعان ما اصطدموا بحاجز  في عملية الترجمة اآللية اإلضافةاللسانية ستقدم 

 الداللة الن تركيزهم كان بصفة خاصة على التركيب. 

 و من بين المشاريع في تلك الفترة نذكر: 

- The mark II system 

وجامعة جورج تاون و جهز في قسم التكنولوجيا   IBMو قد أنجز بالتعاون بين شركة

 (USAF)الخارجية 

- The George town university system at the US atomic energy Authority 

and at Euratom in Italy. 

األمر الذي جعل االدارة األمريكية الراعية لهذه  لآلمالمخيبة  اآلليةكانت نتائج هذه األنظمة 

تمويل بإيقاف( حررت تقريرا نصح ALL AC) 4561ألبحاث تقرر تكوين لجنة سنة ا

                                                           
1
 dependency  grammar  - transformational grammar  – Generative grammar-formal grammar 
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الواسعة لهذا التقرير و  اإلدانةو لكن رغم  الباهظةها تاألبحاث لقلة جدواها و تكلف هذه 

اعتباره غير منصف و قصير النظر من لدن عدد كبير من الباحثين في تلك الفترة فانه كان 

البحوث في هذا المجال لمدة تجاوزت عقدا من الزمن في الواليات المتحدة و  بإيقافكفيال 

 فياتي.وألخرى مثل االتحاد السبعض المناطق ا

 :مرحلة ما بعد التقرير. 2

في عديد لم تنقطع  اآلليةفي الترجمة  األبحاثرغم اللغط الذي صاحب هذا التقرير فان 

 هذا المجال. ىالبعض بجدو إليمان ألمانياو  االبلدان مثل كندا و فرنس

و طورت جامعة  اآلليةنظاما للترجمة  4590تران في فرنسا سنة سسي)شركة  فأصدرت

 ىاعتماد عل [Logos]مولاير الكندية نظاما للنشرة الجوية و حالة الطقس و ظهر نظام 

 فرنسي(. - انكليزيو) (انكليزي - )ألمانيثنائيتين لغويتين 

مد تتع أخرى أنظمةساهم ظهور الحواسيب الصغيرة الحجم في سنوات الثمانين في انتشار و

اء الشكلية المطورة في تلك الفترة  مع بداية حنبواسطة األ ةشرطريقة الترجمة غير المبا

 المنجزة في تلك الفترة يعمن بين المشارو. االهتمام بالتحليل الداللي و الصرفي و التركيبي

- GETA-Ariane (grenoble) 

- The japonese CICC project 

 )و يشمل مشاركين من الصين و اندونيسيا وتايوان)

نظاما جديدا  IBMو شهدت التسعينات نقلة نوعية في هذا المجال تمثلت في نشر شركة 

مد المدونات تبانيون طريقة جديدة تعاو استعمل الي االحصائية اعتمادا كليا. مد الطريقةتيع

.‘الترجمة المعتمدة على األمثلة‘النصية و هي طريقة ستعرف الحقا باسم 
1

                                                           
1 Example – besed translation 
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II- سس و المقارباتاأل: 

تسلسلي إجراءلية هي آ أوكانت بشرية أعملية الترجمة سواء 
1
يتمثل في تتالي ثالث مراحل  

مرحلة تحليل األولىالمرحلة  ىتسم أساسية
2
  وهي مرحلة استخالص األصليالنص  

 بالنسبةمن المعطيات مثل تحديد السياق و المجال و التركيب و الداللة و تكون مجموعة 

مستوى  ىلإلي النص/الوثيقة بينما تختزل عند المترجم اآل ىمستو ىالمترجم البشري عل ىلإ

 غالبا .ملة جال

تحديد صيغ  و اوزان  و جذور و  ىتحليل صرفي يشتمل عل ىلإو تتفرع مرحلة التحليل 

و درجة التركيب في الكلمات و تحليل تركيبي يشمل تحديد  بنية الجمل و صيغ  اشتقاقات

 التبعية
3

و التعالق
4
فيها و تحليل  داللي لفك اللبس 

5
المعجمي و المقولي  و اللبس التركيبي   

 في مستوي الكلمات و الجمل .

تسمي مرحلة التحويلما المرحلة الثانية في عملية الترجمة أ
6
بيق القواعد هي خاصة بتطو  

 .و المعطيات المستخلصة من التحليلنقل المعلومات للمترجم التي ستخول 

التوليد أو التأليفما المرحلة الثالثة فهي مرحلة أ
7
نقسم هذه المرحلة باعتبارها  أنويمكن  

 خر تركيبي و داللي .آقسم صرفي و  ىلإرة التحليل في اللغة الهدف ينظ

: و التوضيح ستعيد مثلث فوكوا الذي يرسم هذه المستويات الثالثة  لمزيد البياننو 

                                                           
1 Séquentiel : تسلسلي   

2   Analyse: التحليل   

3Dépendance   التبعية: 

4 Subordination : التعالق   

5 Ambiguité : اللبس   

6   Transert : التحويل   

7 Synthèse,genération:   التآليف و التوليد 
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   الهندسة اللسانية  أعالهالتوليد الواردة في الرسم  أو التأليفتمثل مراحل التحليل و 

(5002 Boitet)
1
لي و بذالك فان كل نظام له هندسة لسانية خاصة به لنظام الترجمة اآل 

 ىخرل و بقية مصادر المعلومات األيو تمثل قواعد التحو األنظمةتميزه عن غيره من 

تتعايشان   أساسيتينميز اليوم بين مقاربتين نوفق ذلك  (Boitet5002 )الهندسة الحاسوبية 

 داخل هذا المجال البحثي .

المدروسة  للغةمعرفة الخبراء و المتخصصين و طريقة تمثيلهم  ىعل ىولة األبمد المقارتتع

لداللية و تسمي المقاربة القواعدية فى جميع المستويات المعجمية  و الصرفية والتركيبية و ا

و ة عرفالمما المقاربة الثانية  فتعتمد في استخالص أ approche experte النظرية

 ىو االحتمال و تسم اإلحصاءقوانين  ىعل اعتماداى حجم النصوص و كميتها المعلومات عل

 .approche empirique جرائيةة النصية اإلبالمقار

                                                           
1 Boitet christian (2008) : “les architectures linguistiques et computationnelles en traduction 

automatique sont indépendantes “. TALN 2008. AVIGNON.9-13 JUIN 

Le triangle de Vauquois 

Génératio
n 

 

Règles de 
transfert 

 

Analyse 
 

Texte 

cible 

Traductio

n directe 
Texte source 

 

Inter-langue 
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 النظرية ةالقوا عديالمقاربة  .1

 :المعرفة البشرية المتخصصة في المستويات الثالثة ىعل أسلفناتقوم هذه المقاربة كما 

و المترابطة  الوحدات ىلإالتحليل و التحويل و التوليد بما يقتضيه التحليل من تقطيع 

داللية و نحوية و -تركيبية–وحدات صرفية  إلىتقسيمها و التي تتنوع حسب حاجيات النظام 

 ىلإ األصلرابطة من اللغة تيقتضيه التحويل من انجاز القواعد الكفيلة بنقل الوحدات الم ما

و تتفرع عن  في اللغة الهدف الوحداتة غعادة صياإاللغة الهدف  و ما يقتضيه التوليد من 

بواسطة قواعد  اآلليةالمباشرة و الترجمة  اآلليةالترجمة  :هي قثالث طرائإلى هذه المقاربة 

ةيباعتماد اللغة الوسط  اآلليةالتحويل  و الترجمة 
1
. 

 الترجمة اآللية المباشرة: - أ

" و هي طريقة  Vauquoisتحتل طريقة الترجمة اآللية المباشرة قاعدة مثلث فوكوا "

ي اللغة ذا حجم كبير و قاموسا ثنائ صلتحليال جزئيا للغة األ إالو ال تتطلب سهلة و بسيطة 

فق اللغة اللغة الهدف ترتيبا تركيبيا يوا فييب الكلمات تتر إلعادةد البسيطة عو بعض القوا

 .إليهاالمنقول 

تين عنيال تتطلب معطيات معمقة في اللغتين الم إذالطريقة المباشرة سهلة االنجاز و التطبيق 

أخرى، و من  إلىبالترجمة و تتعامل مع الجمل الالنحوية و تكتفي بنقل الكلمات من لغة 

هذه الطريقة نذكر نظام الترجمة اآللي  إلىخضع بناؤها ي التياألنظمة المعروفة عالميا و 

(.wheeler 84سنوات الثمانين )أنظر  في"  systranلشركة سيستران"
2

 

ريقة خاصة ببعض التطبيقات المخصوصة التي يكون فيها أما اليوم فقد أصبحت هذه الط

يترجم النشرات الجوية  الذي" METEOحجم الكلمات المستعملة محدود مثال ذلك نظام "

(Chandioux 1996)أنظر 
3
. 

                                                           
1
 119صفحة  1احمد مختار عمر في  "أسس علم اللغة " مجلد  و هو مصطلح استعمله  interlangueاللغة الوسطية  ترجمة    

2
Wheeler.P.J.(1984) : « Changes and improvements to the european commission systran MT system 1178/69” 

Terminologie (luxembour) 1984 
3
 Chanolioux,et all(1118): “specialized machine Translation” in 2

nd
 conf of the Association for machine 

Translation in the Americas ( AMTA 96) 206-212 Montreal. Canada 1996        
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" )أنظر Medtronicsو النظام اآللي المستعمل في شركة صنع األجهزة الطبية "

5006Uwe)
1
. 

 كونات هذه الطريقة و مراحلها نورد الرسم التالي: م حو ال يضا

1.  

2.  

3.   

9.   

5.  

 

 مرحلة الطريقة المباشرة. 4

 طريقة قواعد التحويل:  - ب

بواسطة أدوات و تقنيات معالجة اللغات  األصليقة تحليال معقما للنص يتتطلب هذه الطر

اآللي معالجة آلية مثل المحلل التركيبي
2
الشكلية و يتم تمثيل معطيات اللغة  اإلنحاءو  

مشجرفي هذه الطريقة في شكل تمثيل  األصل
3
اللغة الهدف بواسطة قواعد  إلىيقع تحويله  

 التحويل التركيبية و المعجمية و الداللية و في ما يلي مثال عن ذلك: 

                                                           
1
 Uwe.M.(2008):” Fully Automatic High quality machine translation of restricted text: A case study in 

Proceedings of the Twenty- eighty international conference   on translating and the computer london 2006. 

2 Parser المحلل التركيبي االلي:   
3 Représentation arborescente  :مشجر أو تشجيري 

 

  Marie chantera demain الجملة األصلية

 التحويل المعجمي

Marie  chant) Future) demain يفرصالتحليل ال 

 ماري تغني ) المستقبل( غدا

 ) حرف االستقبال( تغني ماري غدا  إعادة الترتيب 

 ستغني ماري غدا  التوليد 
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 ل لمعطيات لغوية أصليةيتمث

                                                                                                        

                                       

 

 

 

 رسم للترجمة بواسطة قواعد التحويل. 2

 

ومع  ،ة تامةنة اللغة شكلنالطريقة حسب المختصين في صعوبة شكلو تمكن سلبيات هذه 

ول ثنائية بذلك تظل هذه الطريقة سهلة االنجاز من الناحية الحاسوبية و تحديدا من حيث ق

 سوى إضافة شكلنة نحوية للغات المضافة . األمريتطلب  لغوية جديدة في نظامها و ال

(senellart2001تران) ويعتبر نظام سيس
1
 خير انجاز متاح تمثيال لهذه الطريقة وفي ما 

 يلي مثال ثان توضيحي: 

 

  

 

 

                                                                                

 

                                                           
1 Senellart.J.and all (2001) : « New generation systran translation system In MT summit VIII, Santiago 

de compostela spain, septembre2001 

 

 

 التحليل

 اللغة الهدف

 قواعد التحويل

 قواعد التحويل

 N Adj Det صفة اسم

 امرأة جميلة

 3. مثال لطريقة قواعد التحويل من الفرنسية إلى العربية

 اللغة األصل

 وليدالت

  التحليل التوليد

Une belle femme 
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  :طريقة اعتماد اللغة الوسيطة  - ت

عن اللغة المستعملة فهو لغة تعتمد هذه الطريقة منهج تمثيل المعنى وهو تمثيل مجرد مستقل 

هيم امفردات لكل المف إيجادمن التعقيد حسب المختصين في صعوبة كسيطة بين اللغات و يو

خ" بالفرنسية الذي يقابله ور الذهني لكلمة "أهذه اللغة الوسيطة مثال ذلك المتصالممكنة ل

 األخو  األصغر األخفيميزون بين  األخ"سن  مفهومان ذهنيان في اللغة اليابانية حسب

) انظر ) األكبر
1
Lavecchia2010 

الفرنسية كلمة  اللغة امإليهم" في حين تسند عالخال"و"التميز بين " التيالعربية و مثال 

 هذه الطريقة:  إلىند تتس التي األنظمةو في ما يلي بعض  "oncleواحدة "

- [KANT] : Knowledge-based accurate  Natural-language Translation  

 2(Mitamura 1991 انظر)

- -DlT : Distributed language Translation                                                     

 Witkam 1988)3 نظرا (

 سبيرنتو"الاللغة الوسيطة المستعملة في هذا المشروع هي اللغة الدولية المعروفة "باو كانت 

 : اإلجرائيةالمقاربة النصية       .2

و النصوص االلكترونية في نشوء هذه  االنترنتساهمت وفرة النصوص المبثوثة على 

 المقاربة خاصة مع ظهور المدونات النصية المنجزة بطرق علمية منذ بداية التسعينات.

علومات الم فيرتسند مهمة تو التي القوا عدية للمقاربةو تقوم هذه المقاربة على مبدأ مخالف 

لسانيين و اللغويين وفق المراحل الثالث المذكورة سابقا: لا إلىاللغوية الضرورية فيها 

معلوماتها من المعطيات يفتستق اإلجرائيةالنصية  المقاربةالتحليل و التحويل و التوليد أما 

                                                           
1 Lavecchia.C.(2010) : « les triggers inter-langues pour la Traduction automatique  statistique » 

Doctorat de l’université Nancy. 

2 Mitamure.T and all(1991) : « An efficient interlingua translation system for Multi-lingual Document 

Production » In proceedings of Machine Translation summit III.2-3 1991  

3 Witkam.T(1988): «DLT An industrial R and D project for multilingual M» 
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 إلىالنصية الحقيقية المنجزة تطبيقا في النصوص وقد يعود صدى التمايز بين المقاربتين  

 الكفاءة: الكفاءة/االنجاز فتكون  ثنائيته اللغوية المعروفة إلىأفكار تشومسكي و تحديدا 

 التطبيقي. إلى أميلو يكون االنجاز  النظري إلىأقرب 

 التيفرعين أساسيين هما: طريقة القياس أو الطريقة  إلى اإلجرائيةو تتفرع المقاربة النصية 

منواال األمثلةتعتمد 
1

 و هما طريقتان ال تتطلبان معرفة لغوية مسبقة: إلحصاءا. و طريقة 

 طريقة القياس:  - أ

لدن ناقو )انظر من  4521اقترحت سنة  األمثلةو تسمي أيضا بطريقة 
2
Nagoo 1984)  

المشابهة لتكون مرجعا وقياسا يلجأ  األمثلةتقنية اعتمادها على  إلىو يعود أصل التسمية 

 األمثلةجمع قاعدة معطيات من  إلىو تستند  على حد سواء اآلليالمترجم البشري أو  إليه

بترجمات هذه الجمل في اللغة الهدف و انطالقا  مصحوبة األصليةتتكون من جمل في اللغة 

 وفق المراحل الثالث التالية: الترجمة إجراءاتمن هذه القاعدة تتفرع 

 المطابقة المرحلة األولى
3

هذه المرحلة البحث في قاعدة معطيات األمثلة ي ض: تقت

ق لالمخزنة عن المثال األكثر تشابها مع القطعة النصية في اللغة األصل أو المنط

باعتماد أو بواسطة تقنية تسمى" احتساب التشابه"
4
و قد ينطبق ذلك على كامل  

(Veale 1997)  ملة أو على جزء منها مثال ذلك ما اقترحهجال
5
 الذي بحث عن 

ملة في قاعدة األمثلة دون تقسيم في حينجملة في لغتها األصلية و الجالتشابه بين ال

                                                           
  Methode par analogie ou Methode baseé sur l’exempleطريقة القياس أو طريقة المعتمدة على أمثلة:   1

2
 Nagoo .M(1984) : « Artifical and human intelligence» Chapitre A frame work of a mechanical translation 

between Japanese and English by analogy principle” El sevier science pulishers. B.V 1984 

 : Correspondance, matching  المطابقة  3
4
 Le calcul de similarité : احتساب التشابه 

5
 Veale, T, and all (1997) : «  A Template –DRIVEN Boots shopping Approach to Example- Based Machine 

Translation » in Proceedings of NEMNLP 97 SOFIA Bulgaria septemper 1997. 
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(brown 96اعتمد) 
1
وحدات أصغر منها ثم البحث عن تلك الوحدات في  إلىتقطيعها  

(Denize 2008قاعدة األمثلة المخزنة و ذهب )
2
اعتبار  أن عملية احتساب التشابه ال  إلى 

ا تقع بين مستوى تحليل وحدات منااألصلية و األمثلة القياسية و  ملةجتكون بين وحدات ال

سطة المحلل اآللي و المشجرات و مستوى األمثلة القياسية بواسطة نفس االحملة األصلية بو

 .اتنيالتق

 :الرصف أو الترصيف: و هي مرحلة رصف أو ترصيف القطع  المرحلة الثانية

 النصية في اللغة الهدف مع القطع النصية في اللغة األصلية.

                 Je vous remercie monsieur le Président 

 

 

 

 

 

 ( lavecchia 2010أنكليزية )عن  ىملة فرنسية و أخرجمثال عن الترصيف بين 

 و هي المرحلة الثالثة لتوليد الترجمة النهائية في اللغة التكييف: :  المرحلة الثالثة

 الهدف.

عض المختصين رغم تصنيف طريقة القياس ضمن المقاربة النصية اإلجرائية إال أن هناك ب

من يعتبرها طريقة هجينة و يبرهنون على ذلك بإمكانية إقحام بعض المعطيات المستخلصة 

النظرية و استغاللها ضمن طريقة القياس لضمان أفضل من المقاربة القوا عدية

                                                           
1
 Brown.R.(1996) :  « Example- Based Machine Translation in the Pangloss system ». in Proceedings of the 16th 

international conference on computatinal linguistics, copenhagen, Denmork 1996. 

2
 Deniz. N and all(2008) : «  English to turkish example.Based Machine translation with synchronous SSTC » in 

Proceedings of the fifth international conference on information technology New. Generations, 2008.  

NULL THANK You mister présedent 

1 2 4 5 6 3 

4 1 2 3 
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( Langlais 2006)أنظر  النتائج 
1
 (Lavecchia 2010و يذهب بعض الدارسين )أنظر  

اعتبار طريقة القياس طريقة غير ناجعة و تتطلب إضافة إلى المدونات النصية الثنائية،  لىإ

توفرها المقاربة القواعدية  تيلامعلومات عن اللغة األصل و الهدف على غرار المعلومات 

 النظرية.

 طريقة اإلحصاء:  - ب

الترجمة األكثر احتماال لجملة  لى البحث عنتقوم فكرة اإلحصاء في مجال الترجمة اآللية ع

   )أنظر منوال الترجمة و منوال اللغة من اللغة األصلية وفق منوالين احتمالين هما:

brown and all 1993)
2
  

  منوال اللغة: يضبط هذا المنوال وفق مدونة خاصة باللغة الهدف حيث يحدد مقدار

تردد
3
األلفاظ فيها و نسبة االحتمال لورود مجموعة من الكلمات متجاورة و تقاس  

 حسب صيغ االحتمال المعروفة في هذا المجال.

 و من بين مناويل اللغة األكثر استعماال نذكر:

المشكل األساسي في هذه المناويل االحتمالية في حجم المدونات  : يكمن n-grammes 4منوال -

كانت سلسلة الكلمات المفتش عنها في المدونة طويلة كلما تطلب األمر  النصية المخزنة فكلما

حجما أكبر للنصوص المخزنة و مع ذلك قد ال نظفر في النهاية بغاياتنا لذلك تم االلتجاء لمنوال 

[n-grammes]  الذي يسمح بوجود حالة[n-1] . 

                                                           
1
 Langlais. P and all(2006) : «  EBMT by tree- Phrasing » journal of Machine Translation Vol 20 no1, P.1-23.2006.  

2
 Brown.P.F. and all(1113):” the mathematics of statistical machine translation: parameter estimation”. 

Computational linguistics vol 19 P.263-311. 

3
 Fréquence : التردد 

3
n-grammes: 

موذج النظري إلى أعمال كلود شانون في النظرية عناصر من السلسلة األصلية و يعود هذا األن nجزئية تمثل عدد /هي سلسلة فرعية

 المعلوماتية 
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 1(1110موري ديمنوال الذاكرة المخفية: )أنظر كون و  -

يهتم هذا المنوال بتحديد عالقات التبعية بين الكلمات غيرالمتجاورة فقد لوحظ ارتفاع في احتمال ورود 

ذكر سابقا، أما سلبيات هذا المنوال تبعض الكلمات في المدونة مقارنة باحتمال ورود كلمات أخرى لم 

لمسألة فهي أنه يقوم بنمذجة الكلمة مدار البحث فقط و يغفل تعزيز احتمال ورود المذكوره في أدبيات ا

 الكلمات ذات الصلة و هو ما عجل بظهور منوال آخر يستند في أسسه على نقد هذا المنوال.

 :Lou 3)1113)أنظر  2منوال المقادح -

ظهور الكلمة الثانية، و فحضور كلمة يكون قادحا ل ،يقوم هذا المنوال على تحديد أزواج من الكلمات

( و تحديد تالزم n-grammesتسمح هذه الكلمات المترابطة بتعزيز االحتماالت الواردة في منوال)

 الكلمات ذات التبعية السياقية المتباعدة.

-nاإلشارة إلى أن منوال اللغة األكثر استعماال في أنظمة الترجمة اإلحصائية هو من نوع  )ر و تجد

grammesالمزيد من النصوص في المدونة  تخزين كلمات و هو ما يتطلب 5 ىصل إلى مستو( الذي ي

المعتمدة أي زيادة حجم المدونات زيادة مهمة لتكون نسبة االحتماالت معقولة غير أن هذا النوع من 

الفضاء( يظل قاصرا عن تحديد  عنىمناويل اللغة المستعمل حاليا و المسمى أيضا بالمنوال المحلي) بم

عالقات التبعية في الكلمات المتجاورة و ما يترتب عن ذلك من عدم تطابق في العدد و التأنيث و التذكير 

في عدد من الكلمات لذلك تحاول بعض الدراسات اآلن استغالل منوال المقادح الستيعاب  هذه الظواهر 

 في األنظمة الجديدة.

                                                           
1
 Kuhan. R. and all(1990) :  « A cache- bused natural language model for speech recognition, IEEE Trans. » 

2
 Triggers : المقادح 

3
 Lau.R.and all : 1993) :  « trigger-based language models : a maximum entropy approach “. In Proc. ICASS 

P93. 
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 :منوال الترجمة 

تضبط مناويل الترجمة مقدار احتمال التناسب في ترجمة وحدة من اللغة األصلية إلى اللغة الهدف و 

النسخة األولى من هذه و تجدر اإلشارة إلى أن  تحدد تراصف الوحدات في اللغتين و نسبة احتمالها.

و لكن النسخ الحديثة تعتمد على وحدة متكونة من سلسلة من الكلمات  الكلمة وحدة قياسيةاتخذت المناويل 

 أو القطع.

 منوال قائم على الكلمة:  -

يقوم مفهوم التراصف في هذا المنوال القائم على الكلمة على جعل الكلمة وحدة قياسية فيكون لكل كلمة 

ل اللغوي ال يتناسب مع هذا المبدأ في اللغة األصل كلمة مقابلة لها في اللغة الهدف و لكن واقع االستعما

 1وبةخصدائما فقد يقابل الكلمة في لغة  ما أكثر من كلمة في اللغة األخرى فتم اللجوء إلى مفهوم ال

الحتواء هذه المسألة كما أثبت واقع االستعمال اللغوي أيضا أن ترتيب الكلمات يختلف من لغة إلى أخرى 

 في ترتيب الكلمات للسيطرة على هذا االختالف. 2فهوم النشازفي أحيان كثيرة لذلك تم اللجوء إلى م

 منوال قائم على سلسلة الكلمات: -

يقوم مفهوم التراصف في هذا المنوال على سلسلة الكلمات و قد تم اللجوء الى هذا المنوال لسد النقصان 

المنوال القائم على الكلمة، خاصة في ما يتعلق بترتيب الكلمات و فك اللبس فيها وفق القاعدة  فيالحاصل 

في الوحدات األكبر ل المعروفة التي تقول بأن اللبس يزداد كلما كانت الوحدة أصغر حجما و يتضاء

 .3(Dichy 1997حجما ) أنظر 

 

                                                           
1
 Fertility :  الخصوبة   

2
 Distortion :النشاز 

3
 Dichy.J.(1997) : « Pour une lexicomatique de l’arabe : l’unité lexicale simple et l’inventaire fini, des 

spécificateur du domaine du mot » Méta 92, printemps 1117. Québec. Presses de l’université de montréal 211-
306. 
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III- الفرق و التقييم: تران( و النظام اإلحصائي )قوقل(:واعدي )سيسقالنظام ال 

يمثل النظام اآللي لشركة سيستران و نظام قوقل اآللي ثمرة ما توصل إليه الباحثون إلى اليوم وهما 

 مختلفان من حيث األسس و البناء. ننظاما

 نظام سيستران القواعدي:. 1

زوجا من اللغات التي يترجم منها و إليها و  52يعتمد هذا النظام على القواعد اللسانية و يشتمل على 

يعتبر األضخم حاليا في هذا المجال كما يشتمل على أضخم المصادر المعجمية على اإلطالق فقواميسه 

توى كل واحد مدخل معجمي لكل لغة إضافة إلى اثني عشر قاموسا مختصا يح 300000تضم أكثر من 

مدخل معجمي و انتاجات سيستران تستغلها  عديد البوابات على األنترنات  100000منها على أكثر من 

 .Babelfish, yahoo, New stran, linguaNet, lexilogos, Free, altavistaمثل: 

لعمومية مثل ، كما تستعمله عديد اإلدارات ا2007و كانت شركة قوقل تستعمل هذا النظام إلى حدود سنة 

 اللجنة األوربية و لجنة االستخبارات األمريكية.

 يشتغل هذا النظام وفق المراحل التالية:

 :و تسمى المدخل المرحلة األولى (input)  كل الوحدات المزمع  إخضاع: يتم في هذه المرحلة

ن و هو معجم يصنف المداخل حسب درجة تواترها ضمن مقولة م 1ترجمتها إلى معجم التواتر

 المقوالت أو حسب المعاني األكثر استعماال.

                                                           
1
 Fréquency : التواتر 
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  :البحث في المعجم الرئيسي و هي مرحلة يقع فيها تجريد الوحدة اللغوية من  المرحلة الثانية

يكون مدخال للبحث في المعجم الخاص بالجذوع و ل الكلمة  1جميع لواصقها و يحافظ على جذع

  الرئيسي.هو يعتبر المعجم 

 :مرحلة التحليل: المرحلة الثالثة 

 مراحل فرعية: 7تتفرع هذه المرحلة بدورها إلى 

و يتم ذلك بتحديد المقولة النحوية المجاورة  2في الكلمات ذات التجانس اللفظي يفك اللبس المقول .1

 لتلك الكلمة.

 البحث عن الكلمات المركبة في معجم داللي يسمي معجم الدالالت المحدودة. .2

تحديد المركبات االسمية و الفعلية و الحرفية باعتماد عالمات شكلية مثل عالمات التنقيط النصية  .3

 و حروف الربط و العطف و االستئناف و األسماء الموصولة.

 تحديد العالقات التركيبية السطحية مثل العمل و الربط و العطف و التبعية. .9

 اإلعراب....(داخل الجملة.تحديد التطابق)التأنيث و التذكير و العدد و  .5

 تحديد المسند و المسند إليه في الجملة. .8

 تحديد البني الحرفية. .7

 :التحويل: المرحلة الرابعة 

 يتم في مرحلة التحويل التحقق من األمور التالية:

تحديد الكلمات التي لها مقابل في اللغة الهدف يكون في شكل تعابير اصطالحية جاهزة و ذلك  -

 التداولي. ارتباطا بسياقها

 ترجمة حروف الجر و ما يليها اعتمادا على محتواها الداللي. -

 فك اللبس بواسطة معجم الكلمات و التعابير الخاصة. -

                                                           
1
 Stem : الجذع 

2
 Homography : التجانس اللفظي 
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 :التوليد: المرحلة الخامسة 

و اإلعراب و  اإللصاقإنتاج الجمل في اللغة الهدف اعتمادا على قواعد اللغة الهدف من حيث 

 سم يضبط جميع هذه المراحل:    ترتيب الكلم فيها. و في ما يلي ر

 

 

 

 التحليل

 معجم التواتر

 معجم الجذوع الرئيسي

 معجم الدالالت المحدودة

 المدخل

 اللغة األصل

 النص 

 فرز الجذوع و الجذور

 تحليل صرفي

 فك اللبس اللفظي

 الكلمات المركبة

 ضبط الوحدات اللغوية

ضبط العالقات 

 التركيبية السطحية

البني المعطوفةضبط   

 ضبط عناصر اإلسناد

ضبط البني المتعلقة 

 بالحروف
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ران القائم على القواعد الصرفية و المعجمية و التركيبية و الداللية و النحوية سترغم ان نظام شركة سي

 أثبت نتائج مشجعة و يعتبر اآلن من االنظمة اآللية المتميزة اال أنه يحتوي على عديد السلبيات من ذلك: 

فة عمال ليس من السهل اضافة ازواج لغوية الى النظام اآللي المعتمد على القواعد و تتطلب كل اضا-

 ين في اللغتين قد يستغرق سنوات طوال.ينيا من اللغويين و اللسانضشاقا و م

 ة لامشال يوجد نظرية لسانية شكلية يمكن أن تستوعب القواعد كل اللغة كما  ال -

 1تطور اللغة و انتشار ظاهرة التوليد اللغوي -

                                                           
 Néologismeالتوليد اللغوي:   1 

 

 المعاجم المتوفرة 

 معجم الداللة المحدود

ضبط الترجمات 
 اإلصالحية الجاهزة

 ضبط ترجمات الحروف 
 و مايتعلق بها 

ترجمات الكلمات   

 اللغة الهدف 

إعادة الصياغة في 

 اللغة الهدف

 فك اللبس 

 يلوالتح

 ديولالت
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 : اإلحصائي قوقلنظام  .2

يعتمد على النصوص و  إحصائيوهو نظام  2007دخل هذا النظام حيز االشتغال منذ أكتوبر سنة 

القواعد و القواميس كما جرت  إلنشاءمختصين لغويين  إلىالمدونات النصية اعتمادا كليا، دون الحاجة 

تشتمل على أكثر ران و يعتمد نظام قوقل على مدونة نصية مثل سيست القواعديةاآللية  األنظمةالعادة في 

 المتحدة. األمممن أرشيف مليار كلمة أخذت  200من 

و حساب االحتماالت الممكنة الختيار ترجمة دون  اإلحصائيكما يعتمد على تقنيات التعلم لبناء منواله 

  1تتطلب عمال لغويا معمقا. و هي طريقة ال أخرى

  من ثالثة مكونات أساسية كما يوضح الرسم التالي :  اإلحصائيكون النظام اآللي يت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلحصائيمكونات النظام 

                                                           
1 ( في مقال له (Boitet 2008 أقل تكلفة من الناحية المادية غير أن كريستان بواتي يذهب البعض إلى اعتبار أن هذه الطريقة  

عتماد هذه ااعتبر أن القول بأن  2006سنة  interstices V.3شور في نم« ? Traduction automatique ca marche ou non » بعنوان:

 ة القواعد. بدونات نصية موازية يعتبر مكلفا تماما مثل اعتماد مقارة القائمة على اإلحصاء هي أقل كلفة هو قول خاطئ الن بناء مبالمقار

 

 مدونة أحادية اللغة 
: منوال اللغة 1مكون

 الهدف 

 اللغة األصل

: منوال 3مكون 

 الترجمة 

 اللغة الهدف 

: جهاز فك 2مكون 

 الرموز 

  مدونة ثنائية اللغة
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لى احادية اللغة و هي خاصة باللغة واإلحصائي يعتمد على مدونتين األالنظام  أننالحظ من خالل الرسم 

متجاورة  األلفاظورود و احتماالت  األلفاظبمنوال اللغة و ذلك بقياس تواتر  األولالهدف و تزود المكون 

 ( و تزود المكون الثالث بمنوال الترجمة.األصلالهدف و اللغة )دونة الثانية فهي ثنائية في السياق أما الم

مع المكون الثاني وهو عبارة عن متزامنة بطريقة  اآلليو الثالث( في النظام  األول) نو يشتغل المكونا

  1جهاز لفك الرموز

 مدونة التقييم:  - أ

(dont, aprèsاخترنا في هذا البحث، وحدتين لغويتين هما )
2
لتقييم نظام قوقل اآللي، وقد  

ا في محاولنا إدراج هاتين الوحدتين في سياقات نصية و داللية متنوعة تعكس واقع استعماله

 عود سبب اختيارنا لهاتين الوحدتين إلى أسباب عديدة لعل أهمها: يو  اللغة

" في اللغة الفرنسية بين aprèsانتمائهما إلى مقوالت نحوية مختلفة إذ تراوح" -

حرفية و الظرفية وورودها في محل السابقة، و قابليتها للمعجمةال
3
. 

على مقولة واحدة في كل سياقتها و هي " الضمير" إال أنها تتميز " dont"بينما تحافظ 

بمقابلها العربي الذي يرد في شكل وحدتين متقطعتين
4
و انطالقها من هذا السبب و غيره  

 ي الذي يعتمد المناويل االحتمالية مفترضين: أردنا تقييم هذا النظام اآللي اإلحصائ

بأن تعقد هذه الظواهر السياقية و اللغوية ستساهم في تشويش هذا النظام رغم اعتماده  أوال:

 على أحداث النظريات الحسابية.

 سياقاللى معجم يبنى ع ىلم تستند إل ل مخرجاتها منقوصة ماتضأن األنظمة اآللية س ثانيا:

ومات.لاللغوي و يكون مصدرا من مصادرها األساسية في التزود بالمع

                                                           
1
 Décodeur 

2
اقتصر عملنا على هاتين الوحدتين و كان من الضروري الحاق مقولة الفعل بهما إال أننا خيرنا ارجاء ذلك إلى عمل الحق   

 سيخصص للفعل في سياقاته النصية و الداللية و التركيبية المتنوعة

 lexicalisation: معجمة  3

4
 Unite discontinueوحدة متقطعة:   
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اقتطفت بعض جمل مدونة التقييم من العالم الديبلوماسي
1
 و بعضها اآلخر أمثلة سياقية 

وردت في معجم الروس
2
يلي  " و في ماdont" و " aprèsفي باب المدخل المعجمي " 

 من الفرنسية إلى العربية.جدول يظهر ترجمة قوقل لهذه الجمل 

L’économie de l’Europe de l’Quest après les crises  de 1968 Phrase1 : M.D 

 : Google  1886األزمة لعام  بعداقتصاد أوروبا الغربية                                     

 

Phrase2 : 
Le plus célèbre d’entre elles étant l’invasion de Bagdad, déjà métropole, 

par les Mongols au XIII siècle après Jésus-Christ 

Google : 
األكثر شهرة منهم من عزو بغداد، حاضرة بالفعل على يد المغول في القرن الثالث 

  عشر بعد المسيح

 

Phrase3 :  La librairie se trouve après la boulangerie  

Google : زالمكتبة هو الماضي المخب 

 

Phrase4 : Elle s’est arrêtée après lui  

Google : توقفت عنه بعد 

 

Phrase5 : Il a couru après lui 

Google :  ركض بعده 

 

Phrase6 : Il a été classé après moi  

Google :  تم تصنيفها بعدي 

 

Phrase7 : Il interviendra après  

Google :  سوف يعقد بعد 

 

Phrase6 : La personne qui vient après, c’est ma sœur  

Google :  الشخص الذي يأتي بعد، وهذا هو أختي 

                                                           
1
 le monde diplomatiqueالعالم الديبلوماسي:  

2
 Larousse الروس: 
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Phrase8 : Le pays le plus pauvre d’après la banque mondiale  

Google : أفقر البلدان وفقا للبنك الدولي 

 

Phrase11 : D’après la loi, il mérite la prison  

Google :  و فقا للقانون، وقال أنه يستحق السجن 

 

Phrase11 : Après-demain  

Google : بعد غد 

 

Phrase12 : Après-ski 

Google :  بعد التزلج 

 

Phrase13 : Le chanteur, dont tu as entendu la chanson, est tunisien  

Google : ت األغنية، هو التونسي معالمغني منهم أنك س  

 

Phrase14 : Un conflit mondial dont personne ne voulait  

Google :  حرب العالم أن ال أحد يريد 

 

Phrase15 : L’histoir d’amour dont je me souviens remonte à vingt ans 

Google :  عشرين عاماقصة الحب الذي يعود أتذكر  

 

Phrase16 : Le vieil homme dont ils parlent, est mon grand - père 

Google : الرجل العجوز الذي يتحدثون عنه هو جدي 

 

Phrase17 : C’est un artiste français très connu dont je suis fan 

Google :  المعروف جيدا أن أنا معجب الفرنسيالفنان  

 
3
Phrase18 : Tout ce dont  j’ai besoin, c’est d’amour  

Google : كل ما تحتاجه هو الحب 

                                                           
3
 لعبد المليك le language du couerمفتطف من:   
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" ترجمت في األغلب ب "بعد" و يعود السبب في aprèsنالحظ من خالل هذه األمثلة أن "

 نظريا إلى: 

احتساب االحتمال النظام اإلحصائي الذي يعتمد في اختياره المقابل المناسب على أن  -

 ترجمتهاملة المراد جاالرجح من خالل النظر في درجة التواتر القصوى للكلمة / ال

  " في كل جمل مدونة التقييم ب " بعد".aprèsلذلك ليس غريبا أن تترجم" 

يز المقولة النحوية للكلمة في لغتها األصلية يتم على عدم قدرة النظام اإلحصائي -

ت نصية "خام" غير موسومةنتيجة اعتماده على مدونا
1
" aprèsلذلك ترجمت " .

بمقابل عربي واحد و هو "بعد" رغم اختالف مقولتها النحوية من سياق إلى آخر في 

و السابقة و  التعليقيجمل المدونة ترواحت بين )مقولة الحرف و الظرف، و العطف 

 معجمة.( مالكلمة ال

االحاطة بالسياق الداللي و النحوى في عدم قدرة النظام االحصائي االحتمالي على  -

 الجملة لذلك من غير المحتمل أن يترجم السياق التالي ترجمة دقيقة.

 (arrêter + après) - (courir + après) 

( مما يجعله مستعصيا على dontتعقد التركيب الفرنسي الذي يحتوي على كلمة ) -

ما تعلق اآلمر بهذا لاآللي كالقياس االحتمالي لذلك الحظنا تشويشا في النظام 

   اء كان في جملتين نتيجة تواترهما في اللغتين األصل و الهدف.ثنالتركيب و اإلست

( وهو منوال محلي ال يمكنه n-grammesاألنظمة اإلحصائية تستعمل منوال ) -

 المسك بمظاهر التعالق البعيدة.

ييمي و إستنادا إلى حمالت التقييم لألنظمة اآللية في السنوات و إنطالقا من هذا اإلجراء التق

     5006و   5002 سنة CESTA2األخيرة مثل الحمالت التقييمية في إطار مشروع 

                                                           
1
 انتشارا الوسم الصرفي التركيبي و الوسم التركيبي و الوسم الداللي هاو الوسم أنواع: و أكثر  Taggingالوسم: 

2
  C E S T A : campagne d’évaluation de Systèmes de traduction automatique  
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التى صنفت  5005و كذلك ورشة تقييم األنظمة اإلحصائية سنة  1(humon 5002)أنظر 

نظام سيسران في المرتبة األولى بعد أن تم تطعيمه بنظام إحصائي احتمالي فأنتقل بذلك إلى 

ين فجاوزت جودته نظام قوقل اإلحصائي الذي تحصل على تنظام هجين يمزج المقارب

نا في هذا أيرتا لذلك، 5006المرتبة األولى من حيث جودة مخرجاته في ورشة سابقة سنة 

قوقل اإلحصائي بمعجم ثنائي اللغة يضاف إلى المكونات الثالثة  طريقة مزج العمل بيان

مة و مكون جهاز فك ترجمكون منوال اللغة و مكون منوال ال المعروفة في النظام اإلحصائي:

 الرموز ليصبح رسم النظام اآللي اإلحصائي بهذا الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Humon. O et all(2008) : « l’evaluation des technologies de traitement de la langue : la campagnes 

technolangue » chapitre CESTA : la campagne d’évaluation de systèmes de T.H pages 13-116.hermès.paris 

: جهاز فك الروموز 2مكون اللغة االصل   اللغة الهدف  

  منوال الترجمة: 3مكون مدونة ثنائية اللغة

: منوال اللغة 1مكون مدونة احادية اللغة   

 معجم ثنائي اللغة 
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 في منهج بناء المعجم الثنائي:   - ب

النصية وفق ما يعرف بلسانيات المدونة، وهي يعتمد منهج بناء هذا المعجم اعتمادا كليا على المدونات 

تمثيال تاما ألن توازنها من حيث أنواع النصوص و أجناسها و  -أي لغة-مدونات تنوب و تمثل اللغة

يل بذلك ) انظر رواد هذا المجال فسجالتها و حجمها المتعاضم يستوعب كل ظواهر التوليد المستخدمة ك

leech 1992, Sinclair 19911, Biber 19932)3 ) 

و يقتضي بناء المعجم بحثا في كل السياقات النصية و النحوية و التركيبية و الداللية للوحدة المعجمية 

 (.dont( و )aprèsكون مدخال معجميا، لذلك نورد المثال التطبيقي التالى الخاص ب )تالتى س

 مرحلتين: بيان منهج المعجم الثنائي من خالل هاتين الوحدتين على لوسيكون عملنا 

بحث في اللغة االصل )الفرنسية( عن سياقات الوحدات المعجمية المعنية في  : المرحلة االولى -

  .هذا البحث

 : ترجمة كل سياق / مدخل معجمي بالمقابل المناسب في اللغة الهدف ) العربية(. المرحلة الثانية -

après] [ 

رف و تصنف و فق ظمقولة الحرف و مقولة ال تراوح في كتب اللغة الفرنسية و القواميس الورقية بين 

من حيث المعالجة اآللية لذلك وجب تصنيفها  -انفي نظر- هاتين المقولتين غير أن هذا االمر غير كاف

يز بين السياقات يبنا االمر الى التفريق و التم ىتصنيفا شكليا يراعي كل سياقات هذه الوحدة فأنته

 التركيبية التالية لهذه الوحدة: 

                                                           
1
 Biber.D.(1993) : « representativeness in corpus Design »Literary and linguistics computing 8 pp243-257 

2
 Sinclair,j (1991): « corpus, concordance, collection» oxford university press   

3
 leech, G(1992) : « Corpora and theories of linguistic performance » In Svartvik(ed). 105-122   
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1. après : préposition :    حرف جر 

2. après : adverbe :  ظرف 

3. après : conjonction de subordination :  ربط تعليقي       

4. après : préfixe :   سابقة    

5. après : forme lexicalisée :(d’après) : ممعجمة 

ارتاينا أن تصنف المداخل المعجمية لهذا المعجم تصنيفا وفق هذه المقوالت النحوية أو 

التصنيفات الشكلية السابقة و تدرج ضمن كل مدخل من المداخل السياقات التركيبية و 

الداللية و النحوية المتنوعة لهذه اللفظة يردف كل فرع داخل هذه المداخل بالمقابل العربي 

 المناسب له 

  après : préposition المدخل األول حرف جّر:*

                                  après+nom(+temps)–بعد 

             après+nom (+espace)–وراء/خلف 

           verbe(+mouvement)+après–وراء/خلف 

                              être+après+(+humain)–الحق 

               être+après+(-humain)-هتم ب/اعتنى با

                                    

 : après : adverbe المدخل الثاني: ظرف*

                                          : après+quoi-بعدئذ  

         après((.) Ponctuation)–بعد ذلك/ فيما بعد 

  après : conjonction de subordination تعليقي: المدخل الثالث: عطف*

                                                  après+avoirبعد أن 

+lieu 
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   après : lexicalisé المدخل الرابع: المعجمة:*

          d’après+ (+humain)-ب أقواله: سفي نظره/ ح

                   d’après+ ( la loi)-بموجب/ بمقتضى:  

  après : préfixe خل الخامس: السابقة:دالم*

                   : après( mot)-بعد:  

  après : expression  :تعابيرالمدخل السادس: *

                après +tout-على كل حال :

           après+ coup-  بعد فوات األوان: 

    - après+ski                    الثلج:اء ذح

مع االشارة الى أن لكل وحدة معجمية طريقة خاصة في تنظيم مادتها المعجمية حسب طبيعتها السياقية و 

 التركيبية و النحوية و الداللية لذلك تتطلب بحثا لغويا و معجميا معمقا في المدونات النصية.

 ( aprèsذات طبيعة لغوية مغايرة لما كنا رأيناه أعاله في مادة ) ( و هيdontم مادة )يو في ما يلي تنظ

[Dont] 

سها القديمة و الحديثة على نفس المقولة النحوية و هي ي( حسب كتب اللغة الفرنسية و قوامdontتحافظ )

 مقولة الضمير و لكنها في المقابل تتمايز بسياقها التركيبي من سياق الى آخر فقد ترد متمما لالسم و

 يم: سمتمما للفعل و متمما للصفة لذلك سيكون تصنيفها شكليا وفق هذا التق

 *[dont] :متمما لالسم : 

 ( متمما لالسم بهذا الشكل في أغلب الحاالت: dontيكون السياق التركيبي عند ما ترد )

-nom (antécédent fem/max)+dont (…….)+ nom (fem/max )  
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 لذلك سيكون المقابل التركيبي في العربية بهذا الشكل: 

 اسم مؤنث + التى + اسم + )ها( -

 اسم مذكر + الذى +اسم + )ه(  -

(dont)*متمما للفعل 

 متمما للفعل بهذا الشكل في أغلب الحاالت: (dont)بي عندما ترد يياق التركسيكون ال

nom(antecédent fem/max) + dont…………….+ (verbe): 

 بي في العربية بهذا الشكل:يلذلك سيكون المقابل الترك

 اسم )مؤنث( + التي.........+ فعل -

 

 

 حسب صيغة الفعل                             

 فعلاسم )مذكر( + الذى.........+  -

 

 

 حسب صيغة الفعل                             

Ce + dont + …. (verbe)  : 

 ب التالي:ييقابله الترك

 ما + فعل 

 

 

 

  Ø           )ها (

 به   

/ ها  عنه   

  Ø    +  ها   

 به

/هاعنه  

    4تركيب 

2تركيب   

  Ø   ــــــــ ــه  

 به

/هاعنه  

 حسب صيغة الفعل    
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:(dont) صفةمتمما لل 

 متمما للصفة  بهذا الشكل في أغلب الحاالت: (dont)بي عندما ترد يياق التركسيكون ال

- Nom + dont + adjectif 

 بي في العربية بهذا الشكل:يركتلذلك سيكون المقابل ال -

 اسم + ضمير منفصل + صفة

 

 خاتمة:

تمايزها عن بعضها حاولنا في هذا العمل تتبع تاريخ ظهور األنظمة اآللية و تطورها و أسس بنائها و 

المؤسسة لهذه األنظمة ، فركزنا على المقاربة القواعدية النظرية و  البعض من حيث المقاربات النظرية

فروعها و المقاربة النصية  اإلجرائية و فروعها و قدمنا مثالين عن األنظمة اآللية يعتبران من األنظمة 

سيستران و نظام قوقل و قارنا بينهما ثم خصصنا قسما الرائدة في مجال الترجمة اآللية و هما نظام 

ا لنظام قوقل اآللي لبيان مكامن الخلل فيه من خالل لفظتين و تتبعنا سياقهما  التركيبي و الداللي و يتقييم

عربي( معتمد على  –النحوي في لغتهما األصل و كانت غايتنا بيان منهج لبناء معجم ثنائي)فرنسي 

مكون  : ون رافدا من الروافد األساسية تضاف إلى مكونات النظام اإلحصائي الثالثةالمدونات النصية يك

اف صمنوال اللغة و مكون منوال الترجمة و مكون جهاز فك الرموز لتنقل بذلك هذا النظام إلى م

رافد اللساني و الرافد اإلحصائي عسى أن تكون الضامن لنجاح هذه ألنظمة الهجينة التي تمزج بين الا

 نظمة اآللية في رتق هوة التواصل اللغوي بين البشر.األ

 

 عنه

 به

 صفة.حسب صيغة ال
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