
  ابهام در ماشین ترجمه
  1محمدرضا فالحتی فومنی

  
  چکیده 

گونـه   هاي مهم ابهام واژگانی و ساختاري و نیز مشکالتی است کـه ایـن     هدف از انجام این تحقیق، بررسی گونه      
هـاي  براي انجام این کار پنج نوع مهم ابهام واژگـانی بـا عنـاوین ابهام         . نمایند  ابهامها را در امر ترجمه ماشینی ایجاد می       

نویسه، چند معنایی و ابهام انتقالی، با ارائه مثالهایی از فارسی و انگلیسی  هاي هم نویسه، واژه آوا ـ هم هاي هم اي، واژه مقوله
سپس ابهام ساختاري بررسی شد و دو نوع مهم آن بـا عنـاوین ابهامهـاي سـاختاري واقعـی و             . مورد بررسی قرار گرفت   

یـابی در امـر    یز شش روش رایج براي رفع ابهام ساختاري و نیز مشکالتی که مرجع           پس از آن ن   . سیستمی تشریح گردید  
ها نشان داد یکی از موارد ضروري براي عملکـرد مثبـت ماشـینهاي ترجمـه،            بررسی. نماید، بررسی شد    ترجمه ایجاد می  

ها و حتی جملـه   ط به واژه پرداختن اصولی به ابهامهاي موجود در متن است و اینکه در بسیاري از موارد اطالعات مربو               
زدایی کافی نیست و باید از اطالعات غیـر زبـانی ماننـد        براي ابهام ) گردد  که اغلب به عنوان واحد ترجمه محسوب می       (

در ترجمه استفاده شود که البته در حال حاضر ماشینهاي ترجمه عموماً فاقد این قابلیت مهم ... اطالعات جهان پیرامون و 
  . هستند

یـابی، ابهـام واقعـی، ابهـام      زدایی، ابهام واژگانی، ابهام ساختاري، مرجـع  ماشین ترجمه، ابهام، ابهام   : ها  کلیدواژه
  . سیستمی

  

  مقدمه . 1
.  پیچیـدگیهاي فراوانـی دارد   بـریم،  زبانی که در زندگی روزانه براي ایجاد ارتباط با دیگران به کـار مـی          

سازد، توانش زبانی آنهـا، اطالعـات آنهـا در خـصوص      تفع میآنچه ابهامهاي موجود را بین سخنگویان بومی مر       
اي از اطالعـات   جهان پیرامون، طرح پرسش مجدد در صورت وجود یا احساس ابهام و به طـور کلـی مجموعـه         

مسلماً در مکالمات بین سخنگویان بـومی و افـرادي   . زبانی و غیر زبانی است که سخنگویان بومی به آن مجهزند    
ایـن نکتـه   . آیـد  زاي بیشتري به وجود مـی    گیرند، موارد ابهام  عنوان زبان دوم یا خارجی یاد میکه آن زبان را به  

ایـم دسـت کـم     دهد استفاده درست از زبان به اطالعات متنوعی نیاز دارد که متأسفانه تاکنون نتوانـسته          نشان می 
وانـایی پرسـش مجـدد، اسـتفاده از     مانند اطالعات مربوط به جهان پیرامون، قدرت حـل مـسئله، ت  (برخی از آنها   

این امر خود سبب کـاهش عملکـرد سیـستمهاي ترجمـه         . را به ماشین ترجمه بدهیم    ...) اطالعات متنی، بافتی و     
حتی براي زبان فارسی نیز چنـد  . اي ساخته نشده است     امروزه براي بسیاري از زبانها هنوز ماشین ترجمه       . شود  می

از (کننـد و قـادر بـه حرکـت در مـسیر عکـس        گلیسی به فارسی ترجمه مـی سیستم یکسویه وجود دارد که از ان  
بـا ایـن   . توان انتظار داشت سیستمهاي مناسب در زمانی کوتاه پدید آینـد         مسلماً نمی . نیستند) فارسی به انگلیسی  
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هـاي   همه، براي دستیابی به سیستمهاي ترجمه مناسب نخست بایـد تحقیقهـاي زبـان شـناختی جـامعی در حطیـه              
اي  به انجام برسد و در هر حطیه اجزاي مربوط بررسی و به گونه       ... شناسی، معناشناسی، نحو، منظورشناسی و      آوا

  . اي استفاده کرد طرح شود که بتوان از آنها در محیطی رایانه
کند و سـبب   ابهام از جمله مختصات زبانی است که مشکالت فراوانی را در سیستمهاي ترجمه ایجاد می   

سـازي و نحـو    هـاي معناشناسـی، واژه   رفع ابهام، بـه مطالعـه در حیطـه      . شود   یا نامرتبط شدن آن می     نامفهوم شدن 
امروزه متأسفانه بین زبانشناسی نظري و تحقیقات عملی انجام شده در حیطه ماشین ترجمه شـکاف  . نیازمند است 

ط بـه ماشـین ترجمـه دور    تحقیقات عملی دست کم در ایران اغلب خود را از مباحث مربو           . بزرگی وجود دارد  
  . اند مدلی جامع که به تمامی ابعاد زبان پرداخته باشد، ارائه نمایند اند و تحقیقات نظري نیز نتوانسته نگه داشته

اند  ها بر اساس امکانات و ویژگیهاي زبان انگلیسی تهیه شده از سوي دیگر، متأسفانه بسیاري از این نظریه
این نکات ضرورت توجـه  . ن مادري زبانشناسی نظري اغلب انگلیسی بوده است که علت آن نیز این بوده که زبا       

آنچه بـه کـار ماشـین ترجمـه و     . دهد تر محققان ایرانی را به مباحث نظري و کاربردي زبانشناسی نشان می        جدي
در نظـام  اي است که متأسفانه هنـوز   آید، زبانشناسی محض نیست؛ بلکه زبانشناسی رایانه     اي می   سیستمهاي رایانه 

  . آموزش عالی کشور جایگاهی ندارد
  

  ـ تاریخچه تحقیق 2
در این قسمت، نخست به برخی از مهمترین آثاري که توسـط محققـان ایرانـی و خـارجی در خـصوص        

گـردد کـه ابهـام را در ارتبـاط بـا       سپس آثاري ارائه می. ابهام و موارد مرتبط با آن نوشته شده اشاره خواهد شد        
  . اند سی کرده و بویژه براي ابهام زدایی در سیستمهاي ترجمه تدبیري اندیشیدهماشین ترجمه برر

در کتاب جامع خود هفت نوع ابهام را ) 1930(امپسون . اي طوالنی دارد   تحقیق در خصوص ابهام، سابقه    
بـه چـاپ   و در دو جلد » معناشناسی«نیز در کتاب معروف خود که با عنوان ) 1977(الینز . مورد بررسی قرار داد 

نیـز کتـابی مناسـب بـراي     ) 1997(کتاب معناشناسی سعید . هاي آن ارائه داد گونهرسید، بحث مفصلی در خصوص ابهام و   
  . باشد مطالعه ابهام می

توان به کتاب ارزشمند  اند که از آن جمله می محققان ایرانی نیز در این خصوص آثار خوبی تولید کرده      
ن درآمـدي بـر معناشناسـی، کتـاب نگـاهی تـازه بـه دسـتور زبـان دکتـر            با عنـوا  ) 1380(دکتر کوروش صفوي    

، صـحت  )1376(، معدنی )1375(هاي کارشناسی ارشد داوري اردکانی  نامه و نیز پایان ) 1371(محمدرضا باطنی   
  . اشاره کرد) 1377(و قنبري ) 1377(

، مگنینـی و سـایرین   )2002(، دانگ و سایرین )1985(هاي کس و هوپ  و مقاله ) 1379( علوي    نامه  پایان
هایی از مجموعه آثاري است که توسط محققان ایرانی و خارجی در خصوص   نمونه) 2002(و میهالسی   ) 2002(

زدایـی از مفهـوم    زدایی به صورت عـام و ابهـام   ابهام نوشته شده و در آنها بخصوص روي روشهاي مختلف ابهام      
نیـز بـر   ) 1994(و مـک دونالـد و سـایرین      ) 1993(ایرین  ، اسپیوي و س   )1996(تروزول  . واژه صحبت شده است   

زدایی ارائه دادند که بتواند به عنـوان مبنـایی     اي را براي ابهام     حلهایی رایانه   روي ابهام نحوي مطالعه کردند و راه      
هـام  متأسفانه در میان آثار پژوهشگران ایرانـی، اب . براي بهبود عملکرد سیستمهاي ترجمه مورد استفاده قرار گیرد  



اغلب از منظري صرفاً زبانشناختی مورد مطالعه قرار گرفته و در خصوص رفع مشکالت مربوط به آن در ماشـین          
  . مقاله حاضر، بابی است در این خصوص. ترجمه و یا ارتباط آن با ماشین ترجمه، کاري صورت نپذیرفته است

  

  ـ انواع ابهام 3
  ابهام واژگانی . 1ـ3

آوا  هاي هم اي، واژه ابهام مقوله: شود که عبارت است از ی به پنج دسته تقسیم میاین نوع ابهام به طور کل
  . نویسه، چند معنایی و ابهام انتقالی ـ هم

افتد که یک واژه در بافتهاي مختلف نقشهاي نحوي مختلفی چون اسـمی،          اي وقتی اتفاق می     ابهام مقوله 
هام در انگلیسی و فارسی از فراوانی بسیاري برخوردار است و  این نوع اب  . را داشته باشد  ... فعلی، صفتی، قیدي و     

بـه عنـوان مثـال، واژه    . بنابراین براي دستیابی به یک سیستم کارآمد باید به شکلی خاص مورد توجه قرار گیـرد   
light  تواند اسم، فعل و حتی یک صفت باشد؛ واژه   در انگلیسی میImportتواند نقشهاي اسمی و فعلی   نیز می
اي  یکی از تفاوتهاي عمده. باشد) بردار(و یا فعل امر ) بردار(تواند اسم   بردار می   در فارسی واژه  ... ته باشد و    داش

گونـه مـصوتها در    که بین این دو زبان وجود دارد، ظهور مصوت کوتاه در واژگان انگلیسی و عـدم ظهـور ایـن      
 از سـوي سـخنگویان بـومی از طریـق مراجعـه بـه       گونـه ابهامهـا در بـسیاري از مـوارد      ایـن . واژگان فارسی است  

اطالعات بافتی قابل رفع است، ولی براي اینکه ماشین ترجمـه بتوانـد ایـن نـوع مـشکالت را مرتفـع سـازد بایـد               
بخـش سـاختواژي اطالعـات مربـوط بـه      (اطالعات مربوط در بخش ساختواژي و نحو ماشین ترجمه وارد شـود         

  .و بخش نحوي اطالعات مربوط به ساختار نحوي جمله را در خود داراست... یابی، وندها و  ریشهها،  واژه
تر است، ولی گاه ممکن است بیش  وقتی در جمله تنها یک واژه مبهم وجود داشته باشد رفع ابهام آسان       

در چنین مـواردي، مراجعـه   . سازد از یک کلمه مبهم در جمله وجود داشته باشد که درك جمله را دشوارتر می  
  :  مانند عات نحوي و بافتی براي رفع ابهام ضروري است،به اطال

  . آن مرد سرخورد و مرد).1(
. گـردد  برمـی » فعل گذشته از مصدر مردن«پایانی به » مرد«و  » انسان بالغ مذکر  «اول به   » مرد«در این مثال    

  : نیز داراي چهار نوع ابهام به شرح زیر است» سرخورد«ضمناً واژه 
  . گیرد قسمتی از بدن که باالي گردن قرار می) با فتحه (←سر
  .لیز خوردن و از دست دادن تعادل بدن) با ضمه (←سر

ورد   )مربوط به سر( جویدن و قورت دادن غذا ←خُ
ورد   . ی لیز خوردنبه معن) سر خورد( جزئی از فعل ←خُ

 مورد ابهام وجود دارد که سخنگویان بومی با اسـتفاده از   6در مجموع   ) 1(شود که در جمله       مشاهده می 
البته، این نکته بدان معنا نیست کـه سـخنگویان بـومی    . کنند زدایی می اطالعات نحوي و نیز بافتی، جمله را ابهام    

را در نظـر  ) 2(تـوان تعبیـر    می) 1( به عنوان مثال، براي جمله .زدایی کنند  توانند جمله را درست ابهام      همواره می 
  ):توان آن را به کل ناممکن خواند اي بعید و تا حد زیادي دور از انتظار است، نمی ، نمونه)2(تعبیر هرچند . (گرفت

  )علت مرگ، خوردن سر فردي بوده است. (آن مرد سر خورد و مرد). 2(
گر ماشین ترجمه، برخالف سـخنگویان بـومی    اي آن است که تجزیه هنکته دیگر در خصوص ابهام مقول  

زا در ماشـین   اي حاوي اطالعاتی است و بنابراین موارد ابهـام  ها و ترکیبهاي مجاز مقوله     صرفاً در خصوص مقوله   



هـاي داراي   هـا کـه در آنهـا واژه    ترجمه بسیار فراوان خواهد بود، بویژه در عنـاوین خبـري موجـود در روزنامـه           
  : ارائه گردیده است توجه کنید) 3(شود و مثالً به یک عنوان خبري که در قالب جمله  حذف مینقشهاي دستوري اغلب 

(3) Foot Heads Arms Body   
در این مورد خواننده باید در خصوص واقعیتهاي موجود در جهان پیرامون نیـز اطالعـات الزم را داشـته      

اي منصوب شده که مـسئولیت آن    به ریاست کمیتهFoot انگلیسی به نام او باید بداند که یک سیاستمدار   . باشد
اند و بویژه  ها داراي ابهام در جمله باال، تقریباً تمامی واژه. تحقیق و بررسی در مورد برنامه کنترل تسلیحات است  

سـم جمـع   توانند فعل سـوم شـخص مفـرد و یـا ا     اي دارند چون هر دو می        ابهام مقوله  Arms و   Headsدو واژه   
  :پرسد را می) 2(یا در فارسی وقتی گزارشگر ورزشی در ورزشگاه آزادي تهران از جوانی جمله . باشند

  قرمز یا آبی؟). 4(
 Redسیستم ترجمه به دلیل ناآشنایی با فرهنگ ایران و اطالعات جهان پیرامون، این جمله را به صورت 

Or Blue?رمز یـا آبـی تیمهـاي فوتبـال پرسـپولیس و اسـتقالل        ترجمه خواهد کرد، در صورتی که منظور از ق
  . تهران است

  نویسه و چند معنایی نویسه، هم آوا ـ هم هم. 1ـ1ـ3
زبانـشناسان معمـوالً بـین    . نوع دوم ابهام واژگانی زمـانی کـه یـک واژه داراي بـیش از یـک معنـا باشـد                 

در ایـن بخـش، از بحـث در خـصوص     (وند شـ  آوا و چند معنایی تمایز قائل مـی  نویسه، هم آوا ـ هم  هاي هم واژه
صرف نظر خواهد شد زیرا در مبحث ماشین ترجمه با مـتن مکتـوب سـر و        ) مانند خار و خوار   (آوا    هاي هم   واژه

  ). کار داریم و نه گفتار شفاهی
گردد که داراي نگارشی یکسان باشند و به یک شکل  هایی اطالق می نویسه به واژه آوا ـ هم هاي هم واژه

 داراي دو معنـی روشـن و   Lightمثالً در انگلیـسی واژه  . فظ شوند، ولی معانی کامالً متفاوتی داشته باشند       هم تل 
نوعی گیاه با طعم و بویی تند .1: دست کم داراي دو معناي نامرتبط است    » سیر«در فارسی نیز واژه     . سبک است 

  . اند داراي ابهام» گچن«و » تار«هاي  واژه) 6(و) 5(هاي  یا در جمله. مقابل گرسنه. 2و 
  .زند در شب تار تار می). 5(
   همه دلخوشند که مطرب بزند به تار چنـگی ). 6(

     من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی 
کنیم که داراي امالي کامالً یکسان ولی تلفظ متفاوتنـد، مثـل گـل     هایی برخورد می گاه در زبان با واژه   

ل  ( ل و گُ یردیر (و یا دیر   ) گِ ها  علت فراوانی این نوع واژه. نامیم می» نویسه هاي هم واژه«ها را  گونه واژه این). و دِ
  ).7(شوند، مانند مثال  در زبان فارسی آن است که در این زبان مصوتهاي کوتاه در خط نموده نمی

  . پانصد گِرَم آش گَرم خریدم). 7(
  . شود یگاه تغییر جایگاه تکیه نیز سبب تغییر معناي واژه م

  . خورم ماهی یک ماهی می). 8(
  . گیرد خدا روزي روزي را از تو می). 9(

 نیـز روزي اول  9در مثـال  . اشاره دارد» جانداري آبزي«و ماهی دوم به » یک ماه« ماهی اول به 8در مثال  
  . است» رزق«و روزي دوم به معنی » یک روز«به معنی 

هاي داراي صورت و تلفـظ یکـسان را    اي از واژه   که مجموعه رسیم    هاي چند معنایی می     سرانجام به واژه  
نویسه بین معانی آنها نوعی ارتبـاط وجـود دارد، ماننـد واژه     آوا ـ هم  هاي هم کند که بر خالف واژه توصیف می

  » ...سر آدم، سر کالس، سر بطري، سر کوه و «که در ترکیبات » سر«



اي درسـت   ترجمه در صورتی می تواند به تعبیر و ترجمـه دهد که سیستم  نگاهی به مثالهاي باال نشان می   
از واژگان و در نهایت جمله دست پیدا کند که بتواند تعبیر درسـت را از طریـق بررسـی و مراجعـه بـه سـاخت               

نکته حایز اهمیت دیگر این است که بطور طبیعـی        . نحوي، اطالعات ساختواژي و اطالعات بافتی انتخاب نماید       
توان بطور کامل تمایز قایـل شـد، چـون بـا      نمی) نویسه آوا ـ هم نویسه، چند معنایی و هم  هم( هاي باال بین مقوله

به عنـوان مثـال، در   . تبدیل شود... اي چندمعنایی و  نویسه به واژه آوا ـ هم  اي هم گذشت زمان ممکن است واژه
یسه محسوب گردیده که این به معنـاي  نو آوا ـ هم  هاي هم اي از واژه  نمونهBankبیشتر کتابهاي زبانشناسی واژه 

تـوان بـین دو مفهـوم     ارتباط بودن معانی مختلف این واژه است؛ حال آنکه از نگاهی تاریخی و در زمانی، می   بی
علـت ایـن امـر هـم آن     . اي از چند معنایی دانست توان این واژه را نمونه    این واژه ارتباط پیدا کرد و بنابراین می       

. پرداختند کردند و به جستجوي طال می ته جویندگان طال در حاشیه رودخانه اطراق میاست که در سالیان گذش
  . تواند به مرکز مالی نیز اشاره کند  میBankپس بر اساس اصل بسط معنایی واژه 

شـود، بـه طـوري کـه بـدون       گونه که پیشتر ذکر شد، گاه چند نوع ابهام در یک جملـه ظـاهر مـی           همان
حتی سخنگوي بومی نیز قادر ) بندهاي قبل و بعد، صفحات و فصلهاي قبل و بعد   (فتی متن   مراجعه به اطالعات با   

زا در جملـه وجـود دارد، ولـی واژگـان      ضمناً گاه یک واژه ابهام  . به درك معناي موردنظر نویسنده نخواهد بود      
ن بـومی بـا تجربـه،    زاي منفرد نیز حتی براي سخنگویا    دیگر موجود در جمله به شکلی است که همان واژه ابهام          

  : زیر) 11(و ) 10(کند، مانند مثالهاي  ایجاد مشکل می
  . او آن داستان را قشنگ خواند). 10(

  . او آن داستان را به شکلی زیبا قرائت کرد: تعبیر اول
  . قلمداد کرد/ او آن داستان را زیبا ارزیابی: تعبیر دوم

  . این کارت زشت است). 11(
  . زشت استاین کار تو : تعبیر اول
  . زشت است...) برگه تبریک، عروسی، مشخصات و (این کارت : تعبیر دوم

ها قابل رفع  هاي معنایی واژه ها و مؤلفه  اي از ابهامها از طریق مراجعه به مشخصه         در حوزه معناشناسی پاره   
لی نیـاز دارد کـه   اي مورد قبول و پذیرفته نیست زیرا فعل خوردن بـه فـاع           جمله) 12(بر این اساس، جمله     . است
را داشته باشد ضمناً این فعل به مفعولی نیـاز  ) در این مورد عمل خوردن(گر باشد؛ یعنی توانایی انجام فعل    کنش

  . دارد که قابل خوردن باشد، مانند سیب
  . سیب علی را خورد). 12(

ـ    ابهـام را مرتفـع مـی   ) 12(هاي معنایی در مثال    اگرچه استفاده از مشخصه    ا مـواردي مواجـه   سـازد، گـاه ب
هاي  واژه) 14(و ) 13(هاي  به عنوان مثال، در جمله. هاي معنایی نیز قادر به رفع ابهام نیستند شویم که مشخصه  می
. توان ابهام موجود را برطرف نمود هاي معنایی نیز نمی     اند و با مراجعه به مشخصه       داراي ابهام » همراه«و  » چنگال«

  .  جایی از متن این معما حل شده باشدتنها باید امیدوار باشیم که در
  . براي خوردن سوسیس از چنگالش استفاده کرد). 13(
  . همراه علی گم شد). 14(

رود  اي براي خوردن که با قاشق به کار می   وسیله). 1: (می تواند به دو معنی باشد     » چنگال«) 13(در مثال   
در هیچ یک از ایـن  . باشد» تلفن همراه«یا » همراه«اي فرد تواند به معن  می» همراه«نیز  ) 14(در مثال   . دست). 2(و  

  . هاي معنایی قادر به رفع ابهام نیستند دو مورد مشخصه



  ابهام انتقالی . 2ـ1ـ3
هایی از ابهـام   نویسه به عنوان نمونه معنایی و هم نویسه، هم آوا ـ هم  هاي هم اي، واژه تاکنون از ابهام مقوله

ی این ابهامها از یک جهت بـه هـم شـباهت دارنـد و آن ایـن اسـت کـه همگـی                    تمام. واژگانی صحبت کردیم  
اما در کار ترجمه ماشینی با نوع دیگري از ابهام . افتند اند؛ یعنی در یک زبان خاص اتفاق می ابهامهایی تک زبانه

شـود، زمـانی    ه نامیده میاین نوع ابهام که ابهام انتقالی یا ابهام در ترجم   . افتد  ایم که بین دو زبان اتفاق می        مواجه
نمونـه بـارز   . افتد که یک واژه زبان مبدأ بتواند بالقوه به بیش از یک واژه در زبان مقصد ترجمـه شـود         اتفاق می 

بر اساس این اصل، یک واژه زبان . مشاهده کرد» اصل واگرایی«و » واگرا«هاي  توان در واژه این نوع ابهام را می 
هـا و   کند، ولی در زبان مقصد براي بیان آن معانی مختلف، واژه عددي اشاره میمبدأ با حفظ صورت به معانی مت 

 معنـاي مختلـف اسـت ولـی در     8 در انگلیـسی کـه داراي        Cousinصورتهاي متفاوتی وجود دارد، ماننـد واژه        
مه،  واژه پسرعمو، دخترعمو، پسردایی، دخترعمو، پسردایی، دختردایی، پـسرع 8 معنی از 8فارسی براي بیان آن    

کنـد و   ها اغلب در زبان مقصد ایجاد مشکل مـی     گونه واژه   این. شود  دخترعمه، پسرخاله و دخترخاله استفاده می     
بنابراین، این نوع ابهام به امر ترجمه مربوط است و نه به تجزیه و تحلیـل       . هاي مختلف شکسته شوند     باید به واژه  

  . یک زبان خاص
  ـ ابهام ساختاري 4

تر ابهامهاي موجود را در واژه جستجو کردیم، اما نوع دیگري از ابهـام نیـز وجـود             ریشه بیش  3در بخش   
افتد که بر  این نوع ابهام زمانی اتفاق می. ساختار دستوري جمله زبان مبدأ است) به جاي واژه(دارد که ریشه آن 

بنـابراین، در  . اساس قواعد موجود در دستور بتوانیم یک جمله روساختی بیش از یک ژرف ساخت قائل شویم          
ــ دسـتور مـورد اسـتفاده در سیـستم      2ــ سـطح یـا واحـد جملـه و      1: اهمیت بسیاري برخوردار اسـت این نوع ابهام دو نکته از    

  . ترجمه
رسـانند و بـه    بیشتر سیستمهاي ترجمه ماشـینی تجزیـه و تحلیـل را صـرفاً در واحـد جملـه بـه انجـام مـی             

گر ماشـین ترجمـه در    ضمناً تجزیه. پردازند  نحوه ارتباط جمالت نمیو نیز... واحدهاي بزرگتر از آن مثل بند و    
بنابراین، عدم کفایـت دسـتور نیـز سـبب بـروز      . تواند خارج از دستور موجود عمل کند   امر تجزیه و تحلیل نمی    

در حقیقت، با استفاده از دستور زبان اسـت کـه ماشـین        . گر ماشین ترجمه خواهد شد        مشکل در عملکرد تجزیه   
ابهام ساختاري داراي انواع مختلفی است که در ادامه به اختصار به . کند مه قرائتهاي مختلف را شناسایی می  ترج

  .شود اشاره می» )تصادفی(ابهامهاي ساختاري واقعی و سیستمی «دو مورد از مهمترین آنها با عناوین 
  ابهام ساختاري واقعی . 1ـ4

 بوده است تا بتوانند از میان تعبیرهـاي نحـوي مختلـف، تعبیـر     این نوع ابهام بسیار مورد توجه زبانشناسان    
نامیم چون سخنگویان بومی نیـز جملـه را داراي ابهـام ارزیـابی      این نوع ابهامها را واقعی می    . مناسب را برگزینند  

  : به مثال زیر توجه کنید. کنند می
(15). The man saw the girl with the telescope. 

  : تواند داراي یکی از تعابیر زیر باشد این جمله در انگلیسی داراي ابهام ساختاري واقعی است و می
(15a) The man saw the girl who had the telescope.   
(15b) The man saw the girl with the aid of the telescope.  

مثالً اگر این جمله . گونه ابهامی باشدنکته مهم این است که این جمله در یک بافت خاص عاري از هر             
کند که کدام یک از دو تعبیر فوق مد نظر بوده  در داستانی به کار رود، دنبال کردن جریان داستان مشخص می         

بنـابراین، در ایـن مـورد    . این در حالی است که سیستم ترجمه قادر به دنبال کردن خط سیر داستان نیست   . است



ایـن مـورد در فارسـی نیـز بـه      . شود، ترکیب شده است  از ابهام که سیستمی نامیده میابهام واقعی با نوع دیگري 
  : به مثالهاي زیر توجه کنید. افتد فراوانی اتفاق می

  . تواند بدود او به مدیر تور گفت که نمی). 16(
  . تواند بدود او به مدیر تور گفت که مدیر تور نمی) الف16(
  . تواند بدود نمی) فاعل (او به مدیر تور گفت که او) ب16(
  . برخی از مردان و زنان ایران). 17(
  . برخی از مردان ایران و برخی از زنان ایران) الف17(
  . برخی از مردان ایران و تمام زنان ایران) ب17(

شود، این جمالت حتی براي سخنگویان بومی نیز ابهـام تولیـد     گونه که در مثالهاي باال مشاهده می        همان
بـدین  . شـود  معموالً در بسیاري از دستورها براي رفع این مشکل از اصل قرابت یا نزدیکی اسـتفاده مـی          . کند  می

امـا بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه ایـن اصـل         . گردد  برمی» مردان«به  » برخی«و  » مدیر تور «به  » تواند  نمی«ترتیب  
 منظـور او واقعـاً برخـی از مـردان و     همواره صادق نیست و ممکن است منظور نویسنده تعبیر دیگري باشد؛ مثالً         

  . برخی از زنان ایران باشد
  ). 18(مثالً در جمله . گردد اي مربوط می نوع دیگري از ابهام ساختاري واقعی به عبارت حرف اضافه

  . دانشمندي از ایران همراه علی بود). 18(
ـ  (صفت نسبی براي دانشمند است      » از ایران «مشخص نیست که     دهنـده نقطـه    و یـا نـشان    ) یدانشمند ایران

گـذاري نیـز بـه ابهـامی      گـاه رعایـت نکـردن عالئـم نـشانه       ). از ایران آن دانشمند همراه علـی بـود        (شروع است   
  ). 19(شود، مانند مثال  ساختاري منجر می

  .آن کتاب تاریخ را توصیف کرد). 19(
کتاب باید کامـا وجـود   در این صورت بعد از واژه       . (موضوع آن کتاب، توصیف تاریخ است     ) الف19(

  )داشته باشد
  .فردي آن کتاب تاریخ را توصیف کرد) ب19(

گذاري صحیح و با استفاده از اطالعات متنی نسبت  بدیهی است، سخنگویان بومی با مشاهده عالیم نشانه
ار حال آنکه انتخاب تعبیر درست از سـوي ماشـین ترجمـه بـسی         . آورند  به انتخاب تعبیر درست اقدام به عمل می       

  . دشوارتر خواهد بود
این مورد اغلب در مورد اسامی غیر بسیط . گردد نوع دیگري از ابهام به ساختار واژه در جمله مربوط می         

شوند که این تنـوع بـراي    در زبان فارسی اغلب اسامی غیر بسیط به شکلهاي مختلفی نوشته می    . افتد  نیز اتفاق می  
چنانچـه واژه  ) 20(بـه عنـوان مثـال، در جملـه       . کنـد   ا ایجـاد مـی    سیستم ترجمه و حتی فرد مترجم، مشکالتی ر       

  . زا باشد تواند ابهام به صورت پیوسته نوشته نشود، می» همکالس«
  . کالسم را دیدم من هم). 20(
  . من هم، کالسم را دیدم) الف20(
  . من همکالسم را دیدم) ب20(

مانت اجرایـی مناسـب کـه بتوانـد سـبب      متأسفانه در زبان فارسی براي رفع ایـن مـشکل راه حلـی بـا ضـ          
سازي نوشتار فارسی گردد ارائه نگردیده و یا اگر هم مطرح شـده از ضـمانت اجرایـی الزم برخـوردار        یکدست
ساز نخواهند بود و حتی در صـورت اسـتفاده از    گونه اسامی چنانچه سر هم نوشته شوند مشکل      مسلماً این . نیست



و ایجاد فاصله کمتـر  )  الف20مفهوم(ق ایجاد یک فاصله بین هم و کالس     توان از طری    صورت ناپیوسته آن، می   
  . تمایز الزم را ایجاد نمود) ب20مفهوم(نیم فاصله بین هم و کالس 

  ابهام ساختاري سیستمی . 2ـ 4
بـه بیـان دیگـر، در    . زدایی کنـد  تواند از جمله ابهام گاه علت بروز وجود نقصان در سیستم است که نمی      

کنند ولی ماشین ترجمه قادر به انجام  زدایی می وارد سخنگویان بومی به راحتی جمله را درك و ابهام     گونه م   این
شوند که در ادامه بـه چنـد    نامیم و به انواع مختلفی تقسیم می      این نوع ابهامها را سیستمی می     . چنین کاري نیست  

  . شود مورد در زبان فارسی و انگلیسی اشاره می
اي، به صورت تصادفی با  هاي داراي ابهام مقوله افتد که واژه تصادفی زمانی اتفاق می   گاه ابهام ساختاري    

  . شوند هم ترکیب می
(21). Fruit flies like grape.  

توانـد نقـش فعلـی یـا       میLikeتواند فعل سوم شخص مفرد یا اسم جمع باشد؛           می Flies) 21(در جمله   
 اسم مرکب است و چنانچه به صورت توالی  فاعل Fruit Fliesاال در حقیقت در جمله ب... اسمی داشته باشد و 

» مگـسهاي میـوه انگـور را دوسـت دارنـد      «بنابراین، به جاي    . و فعل تجزیه شود، معناي جمله عوض خواهد شد        
سـخنگویان بـومی ایـن    . ترجمه شـود » کند میوه دوست داشتن را انگور پرواز می      «جمله ممکن است به صورت      

کنند و تعبیر دیگـر را   چون از اطالعات ژرف ساختی استفاده می. ی درست تقطیع خواهند کرد    جمله را به شکل   
  . دانند منطقاً نامعقول می

اي از یک سـري   افتد که با فعل مرکب و یا توالی نوع دیگري از ابهام ساختاري تصادفی زمانی اتفاق می 
  . اسامی مثل یک اسم مرکب، سر و کار داشته باشیم

  . یخ                یخ زدگل ). 22(
  اسم مرکب        فعل مرکب                  

وجـود دارد و هـر گونـه تقطیـع     ) یـخ زد (و یک فعـل مرکـب   ) گل یخ (یک اسم مرکب    ) 22(در مثال   
، مانع دستیابی ما به تعبیـر درسـت خواهـد    » زد یخ+ یخ + گل «یا » زد+ یخ + یخ + گل «دیگري مثالً به صورت   

با توجه به فراوانی اسامی مرکب در فارسی و انگلیسی و نیز فراوانـی      . است» یخ زد + گل یخ   «یر درست   تعب. شد
  . هاي زیادي از ابهام ساختاري مواجه خواهیم شد اي در این دو زبان، با نمونه ابهامهاي مقوله

ثـل فارسـی و   نوع دیگري از ابهام ساختاري سیستمی به عدم تطابق حروف اضافه در زبانهـاي مختلـف م      
کـه مـورد اخیـر بـه     (کاربرد حـروف اضـافه و ادات    بنابراین، سیستم باید در خصوص نحوة       . گردد  انگلیسی مربوط می  

  . اطالعات درستی داشته باشد) آید همراه فعل می
  . علی در شیراز در به در شد). 23(

، تمـایز قایـل   »در«قـوع واژه  به زبان انگلیسی سیستم باید بتواند بین سـه مـورد و         ) 23(براي ترجمه جمله    
سیستم بایـد بدانـد کـه    .  یکی را برگزیندin و   atضمناً در حین ترجمه باید به شکلی بین دو حرف اضافه            . شود

  . at مناسب است و نه inشیراز شهر بزرگی است و بنابراین حرف اضافه 
  
  
  رفع ابهام ساختاري . 3ـ4



توان به موارد زیر اشـاره    که از مهمترین آنها میحلهاي مختلفی وجود دارد     براي رفع ابهام، راه    •
  : کرد

  هاي معنایی و دانش زبانی  استفاده از اطالعات مربوط به مؤلفه •
  استفاده از کلیدهاي بافتی  •
  ) اطالعات مربوط به جهان پیرامون(استفاده از دانش غیر زبانی  •
  مشورت با افراد متخصص  •
  حدساستفاده از سیاست گمانه زنی یا بهترین  •
  زا  پوشی کردن از موارد ابهام چشم •

  هاي معنایی و دانش زبانی  استفاده از اطالعات مربوط به مؤلفه. 1ـ3ـ4
.  زدایـی کـرد   هـاي معنـایی ابهـام    توان از طریق مراجعه به دانش زبانی و مؤلفه   اغلب جمالت مبهم را می    

ها و نحوه  ام آنها از اطالعات مربوط به واژهنکته مهم این است که در تم. دانش زبانی داراي انواع مختلفی است     
گونـه قالبهـا نـوع عناصـري را کـه       ایـن . شـود  شود و به وقایع جهان پیرامون توجهی نمی ترکیب آنها استفاده می 

حـداقل بـه سـه    » دادن«به عنوان مثـال، فعلـی ماننـد    . کنند توانند پیش یا پس از فعل ظاهر شوند، مشخص می  می
است و مورد دیگر به چیـز  ) مفعولی(و گیرنده ) فاعلی(د که دو مورد داراي نقشهاي دهنده   گروه اسمی نیاز دار   

  . شود یا شیئی اشاره دارد که داده یا گرفته می
  . علی کتاب را به محمد داد). 24(

  . شیء داده شده یا گرفته شده= دهنده کتاب، کتاب = گیرنده کتاب، علی = محمد 
استفاده ... و ]  انسان-] [+/ جاندار-[+/هاي معنایی مثل  مناسب نیز از مؤلفهبراي انتخاب گروههاي اسمی   

  . شوند ها در مثال باال مانع ایفاي نقش فاعلی از سوي واژه کتاب می این مؤلفه. شود می
  کلیدهاي بافتی . 2ـ3ـ4

نچـه از طریـق   چنا. هایی از ابهام واقعی باشـند، بـسیار کـم اسـت      در زبان تعداد جمالتی که حاوي نمونه      
گونـه مـوارد    در ایـن . گـردد  زدایی نـشود، از اطالعـات بـافتی اسـتفاده مـی       هاي معنایی و دانش زبانی ابهام       مؤلفه

 15 و 14به عنوان نمونه، در مثالهـاي  . کند که کدام تعبیر، درست یا مورد نظر است  کلیدهاي بافتی مشخص می   
 بندهاي قبل و یا حتی فصلهاي قبل مربـوط بـه آن مطلـع       تنها راه درك جمله این است که فرد از جمالت قبل،          

توانند از این نوع اطالعات بافتی استفاده کننـد چـون هـیچ قـانون مشخـصی              سیستمهاي ترجمه اغلب نمی   . باشد
  . زدایی را شناسایی نماید وجود ندارد که بر اساس آن سیستم بتواند محل اطالعات مورد نیاز براي ابهام

  ) اطالعات مربوط به جهان پیرامون(ز دانش غیر زبانی استفاده ا. 3ـ3ـ4
تواننـد ابهـام موجـود را مرتفـع      هاي معنایی هیچ یـک نمـی       آید که کلیدهاي بافتی و مؤلفه       گاه پیش می  

  . زدایی کرد توان ابهام در چنین مواردي، گاه با استفاده از اطالعات مربوط به جهان پیرامون، می. سازند
  . ا دوربین دیدعلی اسب را ب). 25(

توانیم دو تعبیر زیر  در حقیقت، می. است» دوربین«اي با  در جمله باال، ریشه ابهام در عبارت حرف اضافه
  : را تصور کنیم

اسب دوربین داشته و علی هر دو را با هـم دیـده    ) ب(علی از دوربین براي دیدن استفاده کرده و         ) الف(
  . است

زدایی کنیم؛ بدین ترتیب کـه بـر اسـاس     توانیم ابهام عات جهان بیرون میدر این مورد، با استفاده از اطال  
  . رسد تر به نظر می منطقی) الف(تجربیات ما از جهان پیرامون، تعبیر 



(26). The man saw the girl with red hair.    
د و تعبیـر  شـو  اي از اطالعات جهان پیرامون استفاده می نیز براي درك عبارت حرف اضافه) 26(در مثال   

آن مـرد دختـر را بـا مـوي قرمـز      «شود و تعبیر  مناسب و مرتبط تشخیص داده می» آن مرد دخترِ مو قرمز را دید   «
توان بـا مـوي قرمـز     دانیم نمی گردد، چون بر اساس تجربیات جهان خارج می تعبیري نادرست محسوب می  » دید

  . شود استفاده می...  از ابزاري چون دوربین، تلسکوپ و شیء یا فردي را دید، بلکه براي دیدن) به عنوان یک وسیله(
گونه که پیشتر نیز ذکر شد، وارد نمـودن تمـامی اطالعـات جهـان پیرامـون بـه شـکلی کـه بتوانـد                     همان

پیـشرفتهاي بـه دسـت آمـده در     . ابهامهاي احتمالی را مرتفع سازد، کاري غیرممکن و مدام در حال تغییر اسـت             
ته بهبود چنـدانی پدیـد آورد، بنـابراین، از پیچیـدگی و گـستردگی اطالعـات جهـان                  هوش مصنوعی نیز نتوانس   

  . شوند نام برد  حلی فوري می توان به عنوان دو عامل مهم که مانع دستیابی به راه پیرامون می
  
  مشورت با افراد متخصص . 4ـ3ـ4

 افـراد متخـصص مربـوط    زدایی، بـه تمـاس بـا نویـسنده و یـا مـشورت بـا        یکی دیگر از راهکارهاي ابهام 
گردد؛ بدین ترتیب که افراد متخصص در امر ترجمه وارد شده و بـر اسـاس درك خـود، یکـی از تجزیـه و        می

  . البته این تدبیر نیز قادر نیست همواره ما را به تعبیر درست برساند. گزینند تحلیلها را برمی
  زنی یا بهترین حدس  استفاده از سیاست گمانه. 5ـ3ـ4

تر به عنوان تعبیـر مـورد    با استفاده از راهکارهاي باال ابهام مرتفع نشود، جمله داراي ساختار رایج    چنانچه  
کننـد؛ عبارتهـاي    اي اغلب اسم پیش از خـود را توصـیف مـی    مثالً عبارتهاي حرف اضافه. شود  نظر برگزیده می  

کرد بر پایه حدس و گمان بنا شده، از البته از آنجا که این روی ... کنند و     نزدیکترین فعل به خود را توصیف می      
  . ضریب خطاي باالیی برخوردار است

(27). Investigation of techniques of stress analysis by thermal emission. 
 به اسم پیش از خـود یعنـی   by thermal emissionحدس ما این خواهد بود که عبارت ) 27(در مثال 

analysisگردد و نه به   برمیtechniques یا investigation.   
  زا  پوشی از مورد ابهام چشم. 6ـ3ـ4

زدایـی وارد زبـان مقـصد     در این رویکرد، ابهام موجود در زبـان مبـدأ بـه همـان صـورت و بـدون ابهـام             
از . شـود  شود؛ بدین ترتیب که جمله زبان مقصد نیز داراي ابهامی مانند ابهام موجود در جمله زبان مبـدأ مـی          می

توان استفاده کرد که زبانهاي مبدأ و مقصد از نظر ساختار و واژگان بسیار به هم         ش صرفاً در مواردي می    این رو 
البته، حتی در این دو زبان نیز همیشه امکان انجام چنین کاري وجود . شبیه و نزدیک باشند، مثل آلمانی و فرانسه

  . ندارد
گونه   شود این است که از نظر خود سیستم اینگانه فوق باید ذکر اي که در خصوص ابهامهاي شش نکته

نکته حائز اهمیت این است که . براي سیستم نوع ابهام از اهمیت چندانی برخوردار نیست. تمایزها نامربوط است
  آیا سیستم براي رفع ابهام، اطالعات و امکانات الزم را در اختیار دارد یا خیر؟

  
  یابی  مرجع. 7ـ3ـ4



پردازد که این دو ممکن است در یک جملـه یـا در    رتباط بین اسم و مرجع آن می     یابی به بررسی ا     مرجع
اي جـدا   یابی خود به مقالـه  بحث در خصوص مرجع. جمالت، بندها و حتی صفحات مختلف وجود داشته باشند 

ـ        نیاز دارد، ولی از آنجا که آن نیز نوعی ابهام به شمار مـی          ه آن آیـد، در قـسمت پایـانی مقالـه اشـاره کوتـاهی ب
  . خواهیم داشت
تواند تولید ابهام کند، چون ممکن است مرجع یک ضـمیر نامـشخص باشـد یـا کـامالً           یابی نیز می    مرجع
  : به مثالهاي زیر توجه کنید. مشخص نباشد

  . میمون سیب را خورد چون آن گرسنه بود). 28(
  . میمون سیب را خورد چون آن رسیده بود). 29(

(30). Me Killed her. 
) 28(بنـابراین، در مثـال   . گـردد  برمـی » سـیب «بـه  ) 29(و در مثـال     » میمـون «به  » آن«ضمیر  ) 28(مثال  در  

سـازد کـه    آوایی مشخص مـی    ، چرا که محدودیتهاي هم    »سیب رسیده بود  «) 29(و در مثال    » میمون گرسنه بود  «
ولـی در  . رسیده باشد) میوهبرخالف (تواند  و میمون نمی ) برخالف انسان و حیوان   (تواند گرسنه باشد      سیب نمی 

» او او را کشت«با مشکل دیگري مواجه هستیم؛ بدین ترتیب که ترجمه ماشینی این جمله به صورت ) 30(جمله 
علت ایـن امـر آن اسـت کـه در جملـه      . بینیم که ابهام این جمله از جمله زبان مبدأ بیشتر است          خواهد شد و می   

کنیم، ولی در زبان فارسی براي هر دو جنس از ضمیر     استفاده می  انگلیسی براي مذکر و مؤنث از ضمایري جدا       
براي رفع این مشکل، باید ضـمن  . بنابراین، جمله ترجمه شده ابهام بیشتري را در خود دارد . شود  استفاده می » او«

 جـک مـري را  «، »او مري را کشت«یافتن مرجع این دو ضمیر، دست کم یکی از آنها را رمزگشایی کنیم؛ مثالً     
یابی از سطح جملـه و گـسترش کـار بـه بنـد و       طبیعی است با خروج مرجع    ... . و  » او آن زن را کشت    «،  »کشت

  . گردد یابی دشوارتر و براي ماشین تا حد زیادي ناممکن می کار مرجع... صفحه و 
  خالصه

هامها بـراي  گونه اب در این مقاله، ضمن بررسی ابهامهاي واژگانی و ساختاري، سعی شد مشکالتی که این        
از . زدایـی معرفـی گردیـد    در پایان نیز شش روش مختلف ابهام      . کنند، تشریح گردد    ماشینهاي ترجمه ایجاد می   

اي مناسـب   توان چنین استنباط نمود که سیستمهاي ترجمه براي کارایی مطلوب باید از نظریه           آنچه گفته شد می   
وفق خواهد بود که بتوانـد ماننـد ذهـن یـک انـسان در      ضمناً سیستم ترجمه در صورتی م. و جامع استفاده نمایند  

... هنگام مواجهه با پیچیدگیهاي زبانی از اطالعات نحوي، واژگـانی، معنـایی، بـافتی، دانـش جهـان پیرامـون و                 
دهد که تاکنون محققان کشور در ایـن خـصوص    نبود ماشین ترجمه فارسی به انگلیسی، نشان می. استفاده نماید 

هاي زبـانی از سـوي محققـان     با توجه به اینکه بیشتر نظریه  . اند  داري را به انجام نرسانده      دنبالهتحقیقات منسجم و    
حتی دستور زبان چامسکی نیز پس از گذشت حدود نیم قرن نتوانسته جـاي خـود را در   (انگلیسی ارائه گردیده    

ایـن مـوارد   . راوانی مواجـه اسـت  حتی براي زبان انگلیسی و زبانهاي مشابه آن نیز با مشکالت ف) مدارس باز کند  
اي بـه   شناسـی رایانـه   دهد براي رسیدن به ماشینهاي ترجمه مناسب هنوز باید کار بسیاري در حیطه زبان             نشان می 

اي در دانـشگاههاي ایـران تـدریس     گونه که پیشتر نیز ذکر شد، در حال حاضر چنین رشته    انجام برسد که همان   
  . شود نمی
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