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  چکیده
یابی  کم بخشی از مشکالت ترجمه ماشینی، مشخص و ریشه هدف از نگارش این مقاله آن بود تا دست  

ها  حاضر داراي مشکالت فراوانی است که ریشۀ آندر حال » پدیده«ها حاکی از آن بود که  یافته. گردد
ـ ) 2نویـسان؛   نبـود زبانـشناسان مجـرب در گـروه برنامـه       ) 1: توان جستجو کـرد     را در سه چیز می       نحوـ

ضمناً مشخص گردیـد کـه     . هاي ترجمه   نبود قدرت تعقل و تفکر در ماشین      ) 3محوربودن تئوري زبانی؛    
مشکالت نوع دوم با تجدیـدنظر  . ري نیروي متخصص رفع نمودکارگی توان با به    مشکالت نوع اول را می    

توان قدرت تعقل و   نمی-کم در شرایط کنونی  دست-در تئوري زبانی و توجه به معنا قابل رفع است، اما
گیري شد  با وجود این، نتیجه.  قابل حل نیستند3تفکر را به ماشین داد و بنابراین مشکالت مربوط به مورد 

 متون اینترنتی و حجم زیادي از اطالعات، بویژه وقتی هدف درك کلیات مـتن باشـد،     که براي ترجمۀ  
  .تر تر و معقول تر است و هم سریع استفاده از ماشین به جاي انسان هم راحت

ماشین ترجمه، ترجمۀ ماشینی، ترجمۀ انسانی، شیوة میان زبانی در ترجمۀ ماشینی، شیوة : ها کلیدواژه
  ـ فارسی ، ترجمۀ انگلیسی»پدیده«نی، ماشین ترجمۀ انتقال در ترجمۀ ماشی

  مقدمه
هاي مختلفی را که دربارة بخش آغازین عنوان این مقاله وجود دارد، بـاهم          در آغاز اجازه دهید دیدگاه    

طرفداران نظریـۀ نبـود   ) 1: در یک نگاه کلی سه دیدگاه مختلف درخصوص عنوان این مقاله هست   . مرور کنیم 
طرفـداران  ) 3طرفداران تفوق انسان متـرجم بـر ماشـین ترجمـه، و     ) 2ترجم و ماشین ترجمه،     تفاوت بین انسان م   

  .تفوق ماشین ترجمه بر انسان مترجم
آنان . نظران بر این باورند که در ترجمه، بین انسان و ماشین تفاوت چندانی وجود ندارد   برخی از صاحب  

ل عملکرد ضعیف آن نـسبت بـه عملکـرد مترجمـان     ضمن اقرار به مشکالت موجود در کار ماشین ترجمه و قبو  
دارند که در آینده ماشین ترجمـه از عملکـردي بهتـر برخـوردار خواهـد شـد و در توجیـه            متخصص، اظهار می  

ها در انجـام امـور محاسـباتی و ریاضـیات، نـسبت بـه انـسان از         گویند که در شرایط فعلی، رایانه ادعاي خود می 
مـثالً  . ها قادر نیست با ماشین رقابت کند   و به بیان دیگر انسان ابداً در این زمینهسرعت عمل بیشتري برخوردارند   
 کسر و نتیجـه  443954 را در هم ضرب، حاصل را از  8945630 و   12394765تصور کنید که بخواهیم دو عدد       

طـول   دین دقیقـه بـه  مسلماً حتی با استفاده از کاغذ، انجام چنین کاري براي انسان چنـ    .  تقسیم کنیم  12459را بر   
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تواند با دقت الزم و تنها در چند  خواهد انجامید، درحالی که تمام این محاسبات را یک ماشین حساب ساده می   
داننـد و بـر ایـن     این گروه از محققان، یادگیري ریاضیات را دشوارتر از یادگیري زبان مـی     . ثانیه به انجام برساند   

دیک، رایانۀ جدیدي را خلق خواهند نمود که در امر ترجمـه، پـردازش        اي نز   کنند که در آینده     نکته تأکید می  
  .اطالعات و زبان از سرعت عمل و دقتی چون انسان برخوردار باشد

طرفداران تفوق انسان مترجم بر ماشین ترجمه بر این باورند کـه چـون عملکـرد ذهـن انـسان بـا ماشـین                      
گـاه نخواهـد    که انـسان دارد، برخـوردار نیـست، هـیچ       گیري و انتخابی      متفاوت است و ماشین از قدرت تصمیم      

  .توانست بهتر از انسان یا حتی مانند انسان به ترجمه و امور مربوط به آن بپردازد
ها پـیش   طرفداران تفوق ماشین ترجمه بر انسان مترجم نیز بر این باورند که مشکالت ماشین ترجمه سال      

کم انواعی از آن ـ با مشکلی مواجـه    ترجمۀ متون مختلف ـ یا دست ها در  گونه ماشین اکنون این شده و هم مرتفع
  .اي نزدیک خواهند توانست بهتر از انسان به ترجمۀ متون مختلف بپردازند نیستند و در آینده

دسـت   هاي به هاي مختلف نشان خواهیم داد که با توجه به پیشرفت    ها و بحث    در این مقاله و با ارائۀ مثال      
توجه داشته باشـید کـه ایـن گفتـه بـدان      . وم، ماشین قادر نیست مانند انسان به ترجمه بپردازد       آمدة کنونی در عل   

تر ترجمۀ ماشینی در مقایسه با ترجمۀ انـسانی    معنان نیست که ماشین قادر به ترجمه نیست، بلکه بر کیفیت پایین           
  .تأکید دارد

  . ترجمه داشته باشیمگرفته در خصوص ماشین حال نگاهی گذرا به تاریخچۀ کارهاي انجام

  نگاهی کوتاه به تاریخچۀ ماشین ترجمه
رسد که به موضوع ترجمه و ترجمـۀ   ها و مجالت معتبر دنیا مطالب فراوانی به چاپ می          امروزه در کتاب  

 ,Melby. Alan & Terry)» تـري «و » مـل بـاي  « و (Huchins, W.J. 1986)» هـاچینز «. ماشـینی مربـوط اسـت   

Varner C., 1995)انـــد انـــد کـــه بـــه بررســـی تاریخچـــۀ ماشـــین ترجمـــه پرداختـــه  ملـــه افـــرادي از ج .
شناختی و نظري مرتبط با ماشین ترجمه را به تفصیل شـرح    موضوعات روش(Nirenburg, S. 1986)»نیرنبرگ«

هایی را ارائه کننـد کـه باعـث بهبـود      کوشند راه می(Gerber, Laurie) »گربر« و (kay, Martin)»کی«. دهد می
 نقش و مـشکالت مربـوط بـه واژگـان را در ترجمـۀ      (Dorr, B.J. 1993)» دور«. ترجمۀ ماشینی شودکیفیت 

هـاي رایانـه در     بـه نـاتوانی  (Dreyfus, Hubert, 1992)» دري فـاس «دهـد،   ماشینی موردبحث و بررسی قرار می
  ...کند، و انجام برخی امور اشاره می

هـاي ترجمـۀ اولیـه     ماشـین .  آغـاز شـد  1940انه در دهـۀ  کار بر روي ماشین ترجمه همزمان با اختراع رای   
نامـۀ دوزبانـه اسـتفاده     صورت طراحی شده بودنـد کـه بـراي ترجمـۀ متـون مختلـف، مـستقماً از یـک واژه          این  به
شد و از ترجمۀ ساختار نحوي زبان مبدأ یـا مقـصد نیـز          ترجمه نیز تنها به ترجمۀ واژگانی محدود می       . کردند  می

 چندین سامانۀ ترجمه به بـازار  1980با این همه در دهه     . نامیدند  وع روش ترجمه را مستقیم می     این ن . خبري نبود 
علت استفاده از لفظ غیرمستقیم صرفاً بدان علت . کردند عرضه شد که در ترجمه از روش غیرمستقیم استفاده می

کنند، بلکه ابتـدا مـتن از زبـان     ه نمیها متن را مستقیماً از زبان مبدأ به زبان مقصد ترجم     گونه ماشین   است که این  
. رسـد  شود؛ بنابراین، ترجمه در دو مرحله به انجام مـی   و سپس به زبان مقصد ترجمه می3»زبان  میان«مبدأ به یک    

هـا و عبـارات مـبهم     هایی تعبیـه شـده تـا بـه شناسـایی سـاختار واژه و جملـه، و واژه        ها برنامه گونه سیستم در این 
  .بپردازند

                                                
3 . Interlingua 



 اشـاره  4»انتقـال «و » زبـانی  میان«توان به دو شیوة   ستقیم داراي انواعی است که از آن جمله می        روش غیرم 
  .پردازیم در ادامه به صورت اجمالی به معرفی این دو روش می. کرد

  زبانی و انتقال هاي ترجمۀ میان روش. 1
تقـال ـ ـ سـاختار بینـابینی مـتن       متن مبدأ ـ ـ تجزیه ـ ـ ساختار بینابینی متن مبدأ ـ ـ ان      : روش انتقال. 1ـ1

  مقصد ـ ـ ترکیب ـ ـ متن مقصد
  زبان ـ ـ ترکیب ـ ـ متن مقصد متن مبدأ ـ ـ تجزیه ـ ـ میان: زبانی روش میان. 2ـ1

در روش انتقال، ساختار بینابینی معمـوالً کـار تجزیـه و تحلیـل دسـتوري مـتن را برعهـده دارد و هربـار                 
زبانی، متن را بـدون توجـه بـه زبـانی خـاص       از سویی دیگر، روش میان . کندتواند تنها یک جمله را بررسی         می

هـاي نـسبتاً پـایین،     توان با صرف هزینـه  زبانی این است که می مزیت روش میان . مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد     
یابـد کـه بـین     این کار صرفاً با استفاده از قوانینی تحقق می   . هاي جدیدي را نیز به ماشین ترجمه اضافه کرد          زبان

  .برقرار است» زبان میان«زبان جدید و 
هـاي موجـود در ماشـین     اما در دیدگاه انتقال، حیطۀ کار این قوانین و قواعد، زبان جدیـد و دیگـر زبـان     

در ایـن مقایـسه،   . آیـد  در روش انتقال، تنها بـین دو زبـان مبـدأ و مقـصد مقایـسه بـه عمـل مـی        . باشد ترجمه می 
شوند؛ سپس با استفاده از قواعد انطباقی سـعی      ختارهاي نحوي دو زبان با هم مقایسه می       واحدهاي واژگانی و سا   

ایـن قواعـد   . (Tusjii, 1990)شود ساختار بینابینی زبان مبدأ به ساختاري مشابه در زبان مقـصد تبـدیل شـود     می
در شـیوة انتقـال، عمـق و    . شوند هاي دانش ذخیره می ها یا پایگاه ، در لغتنامه...همراه با دیگر اطالعات معنایی و       

هرچـه  : بودن دو زبان بـستگی دارد  میزان تجزیه و تحلیل از پیش مشخص نیست، بلکه به میزان قرابت و نزدیک       
  .تر باشند، از عمق تجزیه و تحلیل نیز به همان میزان کاسته خواهد شد دو زبان به هم نزدیک

بیم، باید پا را از تجزیه و تحلیـل نحـوي یـا تجزیـه و      اي کیفی دست یا     اما براي این که بتوانیم به ترجمه      
براي انجام ترجمۀ کیفی، سیستم بایـد بتوانـد معنـاي واقعـی جملـه را نیـز              . تحلیل معنایی سطحی فراتر بگذاریم    

را در دو زبان فارسی و » معلم امتحان گرفت «و  » آموز امتحان داد    دانش«اي چون     مثالً جمالت ساده  . درك کند 
  :معادل این دو جمله در انگلیسی بدین قرارند.  نظر بگیریدانگلیسی در

The student took the test. The teacher gave the test 
ها الزم است کـه   گونه جمالت را نیز به خوبی درك کند و براي درك آن    ماشین ترجمه باید بتواند این    

غالباً چنین اطالعاتی در بخشی از . اتی داشته باشدگرفتن در انگلیسی و فارسی اطالع      دادن و امتحان    درباة امتحان 
در این مرحله سیستم ترجمه براي شناسایی عناصر جمله به تجزیه . شود  ذخیره می5هاي حالت سیستم به نام قالب

گـر معنـایی بـا اسـتفاده از نمـودار       تجزیـه . و تحلیل معنایی، قواعد انتقال معنایی، و قواعد دیگري نیازمند اسـت          
استخراج شده از جمله در زبان مبدأ را بـه  » قالب حالت«کند و مرحلۀ انتقال نیز   الب حالت را تولید می    نحوي، ق 

  .کند معادل در زبان مقصد تبدیل می» قالب حالت«
نتیجۀ این تجزیه و تحلیل یک بازنمود . تري نیازمندیم به تجزیه و تحلیل مفصل    » زبانی  میان«اما در روش    

گیـري جملـۀ    مزیت این استقالل آن است که ترکیب اجزا و شـکل  .  از زبان مبدأ است    انتزاعی است که مستقل   
بنابراین در این روش، اطالعـاتی ممکـن   . تواند بدون شناخت زبان مبدأ صورت پذیرد        معادل در زبان مقصد می    

عات بویژه البته افزودن اطال. است به جمله اضافه شود که به صورت واضح و آشکار در جملۀ مبدأ وجود ندارد    
یـا  » پایگاه دانـش «اطالعات معنایی غالباً در یک . اطالعات معنایی و فرازبانی، کاري بس دشوار و وقتگیر است       

                                                
4 . Transfer 
5 . Case Frames 



 ;Nirenberg, J., Garbonell, J.c., Tomita, M)و دیگـران  » نیرنبـرگ «. شـود  ذخیـره مـی  » نامۀ مفهومی واژه«

&Goodman, K., 1992)6»89تـی ـ    ام بی کی«طالعات معنایی، در سیستم ترجمۀ  بر این باورند که از این نوع ا 
براي رسیدن به این بـازنمود  . زبانی که عاري از ابهام نیز باشد استفاده شده است     و براي رسیدن به بازنمودي میان     

ی، گراي واژگـان  ابتدا و با استفاده از یک دستور نقش» 89تی ـ   ام بی کی«: زبانی، باید از چند مرحله گذشت میان
هـاي واژگـانی را بـه     کند، سپس با استفاده از یـک لغتنامـۀ مفهـومی، مـدخل           تجزیه و تحلیل نحوي را آغاز می      

زبانی  در مرحلۀ بعد، پس از اعمال تغییرات ساختاري، ساختارهاي میان. کند شان ترجمه می  زبانی  هاي میان   معادل
  .شود زبان مقصد محقق میشوند و در پایان با ترکیب اجزا، بازسازي جمله در  حاصل می

تر از  زبانی، افزودن زبان جدید به ماشین ترجمه بسیار راحت  گونه که پیشتر ذکر شد در روش میان         همان
هـاي   زبانی مطلوبی به بازار عرضه نشده و تمـامی سیـستم   با این همه، تاکنون هیچ سیستم میان . روش انتقال است  

کنند و از این رو حیطۀ  اند، مراحل آزمایشی خود را سپري می  شدهزبانی که تاکنون طراحی ترجمۀ ماشینی میان 
هرچند تحقیقـات انجـام گرفتـه در خـصوص     . رود نمونه، فراتر نمی ها از چند صد واژه یا چندهزار پیش    کار آن 
مستقل زبان اندك نبوده، اما هنوز روش مشخصی ارائه نشده تا با استفاده از آن بتوان به یک بازنمود معنایی  میان

یابی به چنین بازنمودي نیز شک و تردید بـسیار وجـود دارد           البته، درخصوص امکان دست   . از زبان دست یافت   
(Whorf, B.L., 1956; Nirenbuerg, S.et al., 1992; Hovy, E.H. & Nirenburg, J., 1992). 

ت و هـم نیـازي بـه    تـر اسـ   شود، چـون هـم سـاده      هاي علمی، از روش انتقال بیشتر استفاده می         در سیستم 
زبانی از کارآیی بیشتري برخوردار  همین امر سبب گردیده تا این روش در مقایسه با روش میان        . زبان ندارد   میان
هاي مختلف موجود، سیـستمی واحـد و چنـدموتوره ارائـه      ها و دیدگاه به تازگی سعی شده با تلفیق روش  . باشد
جمالت موردنظر براي ترجمه بـه چنـدین موتـور ترجمـۀ      : ه باشد رسد انجام این کار بسیار ساد       به نظر می  . گردد

گردند و درنهایت، بهترین  شوند و در پایان، بروندادهاي موتورهاي مختلف با هم ترکیب می   موازي فرستاده می  
  .شوند ها انتخاب، و سپس در قالب جمالت زبان مقصد، بازسازي و بازنویسی می ترین بخش و مناسب

یا ) زبانی میان(هاي ترجمه از یکی از سه روش گفته شده ـ مستقیم، غیرمستقیم   مام ماشینامروزه تقریباً ت
»  که توسط کمیسیون مجامع اروپـایی 8»یوروترا« و 7»آریان«هاي ترجمه  مثالً در ماشین. کنند انتقال ـ استفاده می 

هـاي آسـیایی ماشـین      براي زبان در ژاپن  1980در اواخر دهه    . اند از روش انتقال استفاده شده است        طراحی شده 
کرد، اما این پروژه با شکست مواجه شـد و شـاید دلیـل        زبانی استفاده می    اي ساخته شد که از روش میان        ترجمه

  .دانست... هایی چون ژاپنی، چینی، و هاي نوشتاري زبان عمدة این شکست را بتوان ساختار خاص و پیچیدگی
هاي ترجمه باید در نهایت جایگزین انـسان متـرجم شـوند و         نشد که ماشی     چنین تصور می   1990تا دهه   

اکنون دچار تغییر و تحـول   هایی را تولید کنند که از قابلیت چاپ برخوردار باشند، اما چنین تصوري هم   ترجمه
جاي انـسان متـرجم نیـست،     ها به هاي ترجمه، جایگزینی آن     امروزه دیگر هدف اصلی از ساخت ماشین      . شده است 
  .ها است گونه ماشین ، هدف نهایی این)هم در حجم بسیار زیاد آن(تر و سریعتر  هاي ارزان دن به ترجمهبلکه رسی

هاي ترجمۀ انگلیسی بـه فارسـی خـواهیم پرداخـت کـه مـدعی        در بخش بعدي به بررسی یکی از ماشین    
دور  واژه بـه  به رجمۀ واژهدهد و بنابراین از بسیاري از مشکالت ت را مدنظر قرار می» جمله«است در ترجمه، واحد   

  .است

                                                
6 . KBMT-89 
7. Ariane 
8. Eurotra 



  »پدیده«ماشین ترجمه 
هـا صـحبت کـردیم، قـادر نبودنـد متـون        اي که در بخش پیشین این مقالـه دربـارة آن   هاي ترجمه  ماشین

این ماشین ترجمه . از چنین قابلیتی برخوردار است» پدیده«انگلیسی را به فارسی ترجمه کنند، اما ماشین ترجمه        
عالوه بر تایپ جمالت یا متون موردنظر، . اي مطلوب ترجمه نماید گونه است جمالت را به  مدعی است که قادر     

این ماشین ترجمه ضمن .  باشد به ماشین داد و منتظر پاسخ ماند9یا متن» اف دي پی«توان فایلی را که به فرمت      می
  .ک دقیقه ترجمه کند صفحه را تنها در ی400گیري از آخرین دستاوردهاي هوش مصنوعی، قادر است  بهره

هـر مـدخل معنـاي    .  مـدخل دارد 000,500,1هـا و عبـارات،      در بانک اطالعاتی خود براي واژه     » پدیده«
براي ترجمۀ یک جمله، این ماشین نخـست  . گردد فارسی واژه، مفاهیم دستوري و چند عنصر دیگر را شامل می 

دست آمده را به واحـدهاي دسـتوري،    پس نتایج بهدهنده، عبارات و نمادها تقسیم و س هاي تشکیل آن را به واژه 
ایـن موتـور   . شـوند  کند؛ سپس نتایج حاصله به یک موتور برونداد فرسـتاده مـی   سازي ارسال می واژگانی و واژه 

  .نهایی، مسئول تولید و ارائۀ ترجمۀ فارسی است
مختلف را از فارسـی  خواهد توانست متون » پدیده«اي نزدیک  گویند در آینده   سازندگان این ماشین می   

  .هاي دیگر به فارسی برگرداند به انگلیسی یا از زبان
  »پدیده«عملکرد ماشین ترجمه 

 نوع مختلف از جمالت انگلیسی را به 18بردن به چگونگی عملکرد این ماشین ترجمه، محققان          براي پی 
  .داختندهاي فارسی تولیدشده پر عنوان نمونه وارد ماشین کردند و سپس به بررسی ترجمه

  .پردازیم هاي حاصله می گانۀ جمالت انگلیسی و ترجمه هاي هجده در ادامه به بررسی گروه
نامیم چون در  این جمالت را ساده می. اند  همگی جمالت ساده5 تا 1جمالت  : جمالت ساده . 1گروه  

اي  توري پیچیـده وجود نـدارد و در ضـمن داراي سـاختار دسـ           ... المثل، استعاره، و      ساختارشان، اصطالح ضرب  
  ...اند، و نیستند، تنها داراي یک فعل

  .I will go to the cinema this weekend .1  .رفت من به سینما این آخر هفته خواهم
 !What long eyelashes she has .2  !هاي بلندي را دارد او چه مژه

 .I believe in God .3  .من به خدا ایمان دارم

 .He went on the table .4  .او روي میز رفت

 How old is his father .5  پدرش چه سنی است؟

 1ترجمۀ جمله : رسیم هاي فارسی تولیدشده به نتایج زیر می  و ترجمه5 تا 1با نگاهی به جمالت انگلیسی 
آغاز معموالً در زبان فارسی قید زمان را در  . فهم است، با این همه ترتیب اجزاي جمله درست نیست           کامالً قابل 

گوینـد   مـی » من به سینما این آخر هفته خـواهم رفـت   «جاي    آورند و بنابراین بیشتر سخنوران فارسی به        جمله می 
ترجمـۀ  . »رم سـینما  ایـن آخـر هفتـه مـی    «اي   هـاي محـاوره     یا در گونه  » من این آخر هفته به سینما خواهم رفت       «

» بلنـدي «پـس از واژه  » را«ترجمـه وجـود حـرف    اشکال این .  نیز کامالً قابل درك است    2شده براي جمله      ارائه
 از نظـر معنـایی و دسـتوري کـامالً     4و3جمـالت  !). هاي بلندي دارد او چه مژه(است که باید آن را حذف نمود     

 نیز کامالً قابل درك و دسـتوري اسـت؛ بـا ایـن همـه،        5جمله  . اند و نیاز به هیچ تغییر یا اصالحی نیست          درست
پـدرش چـه سـنی    «جـاي   معموالً بـه . رود  در ترجمه، ساختاري کامالً رایج به شمار نمیشده کار گرفته  ساختار به 

                                                
9. TEXT 



  .»پدرش چند سالشه؟«اي  هاي محاوره یا درگونه» پدرش چند ساله است«گوییم  می» است؟
دهـد کـه ایـن ماشـین قـادر اسـت         نـشان مـی  5 تـا  1شده براي جمالت  هاي ارائه نگاهی دوباره به ترجمه 

اند و نه معنایی و بنـابراین   با موفقیت ترجمه کند و اشکاالت موجود، بیشتر اشکاالتی ساختاري     جمالت ساده را    
  .کنند در امر ارتباط خللی ایجاد نمی

 در سـاختار خـود داراي نـوعی    13 تا 6هریک از جمالت    ...: ها، و   المثل  اصطالحات، ضرب . 2گروه  
گونه جمالت، انسان مترجم بایـد   دن به معناي درست اینبراي رسی. اند المثل، یا ساختاري مشابه   اصطالح، ضرب 

تـوان از جمـع عـددي     ها آشنایی داشته باشد، چون معناي چنین جمالتی را نمـی  از پیش با چگونگی کاربرد آن     
 منظور نویسنده این نبـوده کـه فـردي دمـاغ     12مثالً در جمله    . ها مشخص کرد    دهندة آن   هاي تشکیل   معانی واژه 

او «کرد، بلکه منظور او این بوده که بگویـد    استفاده میhas که در آن صورت بایست از فعل         بزرگ دارد، چرا  
  .»ها است گنده از آن کله«یا » فرد بسیار مهمی است

 .I was tired to the backbone .6  .من به ستون فقرات را خسته بودم

 .Let’s stretch our legs .7  .پهناي اجازه دادن به پاهایمان

 .He is wet blanket .8  . یک پتوي خیس استاو

 .He is in the red These days .9  .او این روزهاي بدهکار است

 .He kicked the bucket .10  .او به سطل لگد زد

 .Playing tennis is my cup of tea .11  .ام است  فنجان چاییtennisدر حال بازي 

 .He is a big nose .12  .او یک دماغ بزرگ است

 .He took French leave .13  .او جیم شد

ترجمـه  . انـد  معنـا و غیردسـتوري    کـامالً بـی  11 و 7، 6شده براي جمالت     هاي ارائه   در این گروه، ترجمه   
  :اند از درست و البته پیشنهادي این سه جمله به ترتیب عبارت

  .کامال ًخسته بودم. 6
  .برویمبیایید کمی خستگی در کنیم یا کمی راه . 7

  .ام است تنیس ورزش مورد عالقه. 11
توانـد   که دلیل آن مـی ( را ترجمه نکرده tennis ارائه داده واژه 11اي که براي جمله    در ترجمه » پدیده«

 را playingضمناً نتوانسته اسـم مـصدر بـودن    ). نبود معادل فارسی براي این واژه در واژگان ماشین ترجمه باشد     
علت بروز چنین اشکالی را باید در نقـص  .  آن را به اشتباه فعل استمراري درنظر گرفته       رو،  از این . تشخیص دهد 

  .هاي دستوري تعریف شده براي ماشین جستجو کرد برنامه
جمـالت  . رسـانند  اند، اما منظور اصلی گوینده یـا نویـسنده را نمـی      همگی دستوري  12 و   10 ،   8جمالت

گونه جمالت تـوجهی نکـرده    به معناي اصطالحی این» پدیده«ن دیگر،   به بیا . اند  اللفظی ترجمه شده    کامالً تحت 
  :ترجمۀ پیشنهادي سه جملۀ باال به قرار زیر هستند. است

  .زند همیشه ضدحال می/ خواند همیشه آیۀ یأس می . 8
  .سقط شده/ او به درك واصل شد. 10
  .ها است گنده از آن کله/ او فرد مهمی است. 12

او (حذف گردد » روزها«باید از آخر » ي «9اند، هرچند در جملۀ  ی ترجمه شده به درست 13 و   9جمالت  
  ).این روزها بدهکار است



در ترجمۀ ترکیبات اصـطالحی داري  » پدیده«دهد که     نشان می  2شده در گروه      هاي ارائه   بررسی ترجمه 
  .کند ها توجه می واژهاللفظی   به معناي تحت13جاي معناي اصطالحی، جز در جملۀ  اشکال است، چرا که به

معموالً در نوشتار یـا گفتـار بـراي جلـوگیري از      . شود  دانیم که ضمیر جانشین اسم می       می: one. 3گروه  
 آن اسـت کـه   oneدر انگلیسی، یکی از موارد کـاربرد  . توان از ضمیر مناسب استفاده کرد     تکرار یک اسم، می   

مـثالً  . تواند نقش ضمیر نامشخص را نیز بازي کنـد   میoneضمناً . 14گیرد، مانند جملۀ      جلوي تکرار اسم را می    
هـاي   ترجمـه ). که ممکن است به هر فردي اشاره داشته باشـد    (ترجمه کرد   » آدم«توان     را می  one،  15در جملۀ   

  :اند از شده توسط ماشین براي این دو جمله عبارت ارائه
  .The first step is the most difficult one .14  .ترین یک است قدم اول مشکل

  One should always be careful .15  .یک با دقت همیشه باید باشد
اللفظی ترجمه کرده و نتوانسته کاربرد این  صورت تحت  را به one،»پدیده«بینیم که  در این مورد نیز می

  :شوند هاي زیر پیشنهاد می براي این دو جمله ترجمه. واژه را در دو جمله تمیز دهد
  .ترین قدم است دم اول مشکلق. 14
  .آدم همیشه باید مواظب باشد. 15

One اشاره دارد» ها تمام انسان« به 15و در جملۀ » قدم« به 14 در جملۀ.  
 در .U.S(اند   هر دو داراي عالئم اختصاري  17 و 16جمالت  : عالئم اختصاري و اختصارات   . 4گروه  

 17 را به درستی ترجمـه کنـد، ولـی در ترجمـۀ جملـۀ      16ۀ توانسته جمل » پدیده«). 17 در جملۀ    US و   16جملۀ  
  .ناموفق بوده

  The U.S. government .16  حکومت آمریکا
  The US government .17  محرك غیرشرطی حکومت

، وقتـی پـس از هـر حـرف     »U.S.» «پدیـده «از نظـر  . کنـد   در اینجا امالي کلمات نقش مهمی را ایفا می        
» محـرك غیرشـرطی  «بدون نقطه به معناي   » US«د، به معناي آمریکا است، ولی       اي وجود داشته باش     بزرگ نقطه 

(Unstimulated)       بنابراین در واردکردن اطالعـات بـه ماشـین و     . شود   است که به حوزة روانشناسی مربوط می
رعایت امالي درست کلمات باید دقت کنیم، چرا که بـرخالف انـسان، ماشـین قـادر نیـست خطاهـاي امالیـی               

محـرك  «شـود کـه    رو متوجه نمـی  ضمناً ماشین به بافت و متن حساس نیست و از این         . کلمات را تشخیص دهد   
ضـمناً  . نیست» US«شود، ترجمۀ درستی براي  اي که به اخبار یا سیاست مربوط می    ، آن هم در جمله    »غیرشرطی

شـده، و بـه همـین     ایز قائـل  تمـ ) »We«ضمیر مفعولی   (» us«که با حروف بزرگ نوشته شده و        » US«ماشین بین   
  .استفاده نکرده است» ما«از ضمیر » محرك غیرشرطی«جاي  دلیل به

اند، اما از نظر معنایی تنها   هر دو دستوري19 و 18دو جملۀ :  از فعلtoاسم مصدر و مصدر با . 5گروه 
  . درست است18جملۀ 

  .He remembered to lock the door .18  .او به یاد آورد در را قفل کند
  He remembered locking the door .19  .شدنی را به یاد آورد او در قفل

اما معناي جملۀ .  بدین معنا است که فرد، قبالً در را قفل نکرده بوده، پس رفت ودر را قفل کرد18جمله 
 ماشـین  19در جملـۀ  . خـاطر آورده اسـت   کـردن در را بـه    آن است که او قبالً در را قفل کـرده بـوده و قفـل    19

 the locking«را بـا  » locking the door«ماشـین عبـارت   . نتوانسته تحلیل نحوي درستی از جمله ارائه دهـد 
door «        که یک گروه اسمی است یکی فرض کرده و چون این گروه اسمی پـس از فعـل آمـده، آن را مفعـول



ترجمـۀ درسـت   . »lock«دار فعـل  »ing«صفت است و نه صورت » locking«پس، از نظر ماشین  . مستقیم دانسته 
  : از این قرار است19جملۀ 

  .او به یاد آورد که در را قفل کرده بود
تواند  می» پدیده«این بدان معنا است که . ، هر دو دستوري و بامعنایند21 و 20جمالت : ضمایر. 6گروه 

  .شودبدرستی بین انواع مختلف ضمایر، از جمله ضمایر مفعولی و انعکاسی تمایز قائل 
  .He washed him .20  .او او را شست

  He washed himself .21.  .او خودش را شست
شـده توسـط انـسان      درست است، با ترجمۀ ارائـه     20براي جملۀ   » پدیده«شده توسط     هرچند ترجمۀ ارائه  

اورند، به جاي را دوبار پشت سرهم بی» او«که ضمیر  این معنا که مترجمان غالباً به جاي آن   مترجم یکی نیست؛ به   
او «یـا  » علـی او را شـست  «کنند ـ مثالً   یکی از ضمیرها از طریق جستجوي در متن، اسم مناسب را جایگزین می

توان گفت که ماشین ترجمه قادر نیست از امکانات مـتن اسـتفاده کنـد، یـا بـه بیـان               بنابراین می . »علی را شست  
  .دیگر، از حد جمله فراتر رود

انـد کـه داراي تلفـظ و     هایی نوشت واژه آوا ـ هم  هاي هم واژه: نوشت آوا ـ هم  هاي هم واژه. 7گروه 
کـردن مـو، عـضوي از بـدن، شـانۀ       اي بـراي مرتـب   که به وسـیله » شانه«باشند، مثل  صورت نوشتاري یکسانی می  

 نوشـت  آوا ـ هـم   بـدیهی اسـت بـین معـانی مختلـف واژة هـم      . کند اشاره می... مرغ، قسمت خاکی جاده، و تخم
  .ارتباطی وجود ندارد

  .The Bank of a river .22  .بانک یک رودخانه
ترجمـۀ  . نوشت، توجه به متن و بافت ضروري اسـت  آوا ـ هم  بردن به معناي موردنظر از واژة هم براي پی

همین امر سبب شده تا . قادر نیست از حد جمله فراتر رود» پدیده« نادرست است، چون 22شده براي جملۀ    ارائه
  . ارائه دهد22را به عنوان معادل فارسی جملۀ » بانک یک رودخانه«، »حاشیۀ یک رودخانه«ه جاي ب

معنـا، و    بـی 24ترجمـۀ  .  غیردستوري اسـت  24 و   23ترجمۀ جملۀ   : امال و فاصلۀ بین کلمات     . 8گروه  
  . معنادار است، هرچند نیاز به اصالحات ساختاري و واژگانی نیز دارد23ترجمۀ جملۀ 
  ?Can you cancan .23  توانید؟ آور می قص فرانسوي نشاطآیا ر
  ?Can you can can .24  توانید کنسرو بکنید کنسرو بکنید؟ آیا می

که بتواند براي جمالت فوق ترجمـۀ درسـتی ارائـه دهـد بایـد بتوانـد بـین معـانی           ماشین ترجمه براي این   
» cancan«جمله فعل کمکی اسـت، در حـالی کـه    در آغاز » can «23در جملۀ . تمایز قائل شود » can«مختلف  

بـدون  » cancan«توجه داشـته باشـید کـه در ایـن مـورد      . (در آخر جمله به نوعی رقص اشاره دارد و فعل است      
نکتـۀ جالـب آن اسـت کـه     ). نیز استفاده کرد» can the can«توان به جاي آن از  البته می. شود فاصله نوشته می

بنویسیم، دیگر ماشین ترجمه قادر نیست این عبارت را بـه  » can can« و به صورت را با فاصله» cancan«وقتی 
 را جـدا فـرض   you موجـود پـس از   canترجمه کند، بلکه هر یـک از دو      » آور  رقص فرانسوي نشاط  «صورت  

بنابراین نگارش درست جمـالت در هنگـام ورود اطالعـات بـه ماشـین از            . کند  نماید و به کنسرو ترجمه می       می
توانند از طریـق بررسـی مـتن و بافـت، اشـکاالت تـایپی و        هاي مترجم می  انسان. میت بسیاري برخوردار است   اه

امالیی احتمالی را تشخیص دهند، منظور اصلی نویسنده را درك و ترجمه کنند، ولی ماشـین از چنـین قـابلیتی        
  .برخوردار نیست

دارنـد کـه بـسته بـه بافـت و جایگـاه، بـه        هاي بـسیاري وجـود    در زبان، واژه  : مقولۀ دستوري . 9گروه  



  .هاي دستوري مختلفی تعلق دارند مقوله
25. Like you I don’t like him. 

  .پوشانم به او عالقه داشته باشد  داشته باشید من تی ـ را می به شما عالقه
 فعـل  himپـیش از  » like«کـه   اسـت، درحـالی  » مثل و ماننـد « به معناي youقبل از » like«در این جمله    

هایی که به بیش از  در تشخیص مقولۀ دستوري واژه    » پدیده«مشخص است که    . »داشتن  دوست«معناي    است و به  
  .یک مقوله تعلق دارند، موفق نیست

یکـی  . توان اسم مرکب ساخت هاي مختلف می در انگلیسی به شیوه  : اسامی ساده و مرکب   . 10گروه  
  .هم بپیوندیم ترکیب کنیم، یا دو اسم را بهها آن است که اسم را با فعل  از این شیوه

 .Fruit flies like peach .26  .کند میوه عالقه داشتن را هلو پرواز می
اشـاره دارد، بنـابراین   » حشرات میـوه «یا » مگس میوه«اسم مرکب است و به » fruit flies«، 26در جملۀ 

و » like peach«دن بـه بخـش دوم یعنـی    کـر  از سـویی دیگـر، بـدون نگـاه    . باید آن را اسم بـه حـساب آوریـم   
» flies«فاعل است و مفـرد، و  » fruit«، ممکن است تصور کنیم که  هاي معنایی در کاربرد یک واژه   محدودیت

رسـیم کـه فعـل اصـلی      اما وقتی بخش دوم جمله را نیز مدنظر قرار دهیم به این نتیجه می       . شخص مفرد   فعل سوم 
» پدیده«. آمده اسم مرکب است و نه فاعل و فعل    » like« درواقع آنچه پیش از      و» flies«است و نه    » like«جمله  

را فعل اصلی درنظر گرفتـه  » flies«را فاعل و » fruit«را اسم مرکب درنظر بگیرد، » fruit flies«که  به جاي آن
بنـابراین  . دهرا مـتمم فـرض کـر   » peach«آمده مفعـول مـستقیم و       » flies«را که پس از     » like«رو    است، از این  

هاي  مگس:  از این قرار است26ترجمۀ پیشنهادي جمله . در زمینۀ اسامی مرکب نیز عاري از خطا نیست» پدیده«
  .میوه هلو را دوست دارند

تـوان معنـاي جملـه و     اند، با وجود این می  هردو دستوري28 و 27هاي   جمله: جمالت سببی . 11گروه  
  .منظور اصلی گوینده را فهمید

 .I had my car washed .27  .شینم را داشتم شسته شدهمن ما

 .I had my hair cut yesterday .28  .کردن مویم را داشتم دیروز من کوتاه

 و نقـش آن در  haveتعریف نـشده و فعـل   » پدیده«رسد ساختار جمالت سببی به خوبی براي        به نظر می  
دیـروز  «و » ماشینم را دادم بشویند«هایی چون    ترجمهرو به جاي      از این . جملۀ سببی به درستی درك نشده است      

  .هاي فوق تولیدشده است ، ترجمه»دیروز مویم را کوتاه کردم«یا » رفتم سلمانی
توان چندین صفت را پیش از اسم قرار داد که البته در  هاي اسمی می در گروه: توالی صفات. 12گروه 

ضمناً در انگلیسی، فعل و فاعل از نظر عـدد و شـخص   . اردها قواعد خاصی وجود د مورد ترتیب قرار گرفتن آن  
  .با هم مطابقت دارند
 .Two large red wooden bottles .29  هاي چوبی قرمز بزرگ دو بطري

بـه راسـتی ترتیـب واقعـی صـفات در زبـان فارسـی        .  غیردستوري، اما قابل درك اسـت 29ترجمۀ جملۀ   
 large red«یـسی بـه فارسـی کـامالً بـرعکس کـرده، یعنـی        ترتیـب صـفات را از انگل  » پدیـده «چگونه است؟ 

wooden «   مطابقـت عـدد بـا اسـم را بـدون      » پدیـده «که  نکتۀ دیگر این. تبدیل نموده » چوبی قرمز بزرگ  «را به
برخالف انگلیسی که در آن عدد بـا اسـم مطابقـت دارد، در فارسـی     : تغییر، از انگلیسی وارد فارسی کرده است   

رسد در این زمینـه برنامـۀ دسـتوري     ، و به نظر می ...)یک سیب، دو سیب، سه سیب، و        (ست  اسم همواره مفرد ا   
  .مناسب به ماشین داده نشده

، دستوري است، اما معناي موردنظر گوینـده یـا نویـسنده را             30ترجمۀ جملۀ   : جمالت امري . 13گروه



  .کند منتقل نمی
 !Give me the book over there .30  .همانجا به من کتاب را بدهید

» که آنجاسـت «دچار اشتباه شده و آن را به جاي ) »over there«یعنی (در ترجمۀ عبارت پایان » پدیده«
. »کتابی را که آنجا است به من بدهید  «: ترجمۀ پیشنهادي این جمله از این قرار است       . ترجمه کرده » جا  همان«به  

مفعول غیرمـستقیم را  » پدیده«. آید  مفعول غیرمستقیم میضمناً در فارسی معموالً مفعول مستقیم پیش از متمم یا     
 Give me the«: اي مثـل  با این همه، ماشین در ترجمۀ جملـۀ امـري سـاده   . پیش از مفعول مستقیم آورده است

book «      کند، هرچند در این  ترجمه می» به من کتاب را بدهید«را به صورت    با مشکل چندانی مواجه نبوده و آن
  .عوض شود» به من«و » کتاب را« جاي مورد هم باید

احتماالً به این برنامه، اطالعـات دسـتوري مناسـب          :  در آغاز جمالت، عالمت تخفیف     Nor. 14گروه  
  . پرهیز نمود10ضمناً باید کلمات را به صورت کامل تایپ کرد و از تخفیف. داده نشده است» nor«دربارة 

31. I don’t like him, nor do I know him. 
  .پوشانم به او عالقه داشته باشد، همچنین من او را حتماً بشناسم ن تی ـ را میم

رو در  دانـد و از ایـن   را مفعـول مـی  » t«را فعـل و  » don«آورد؛  را دو واژه به شمار مـی      » don’t» «پدیده«
فاعل و فعـل  شدن توالی  ضمناً نتوانسته درك کند که علت وارونه. شود مشاهده می» تی ـ را «اش عبارت  ترجمه

  :شود  ترجمۀ زیر پیشنهاد می31براي جملۀ . است» nor«تأکید نیست، بلکه به خاطر وجود » do I«کمکی در 
  .شناسم آید و نه او را می نه از او خوشم می

) an یـا    a(یکـی از کاربردهـاي حـرف تعریـف نـامعین            : حروف تعریف معـین و نـامعین      . 15گروه  
  .کنند امی اعضاي یک طبقه یا گروه داللت می است، یعنی به تم بودن آن 11عام

  .A child should be polite .32  .یک بچه باید با ادب باشد
  .The old should be honored .33  .مجبوربودن کهنه بزرگ است

در آغاز جمله، غیرعادي است؛ یعنی ماشین ترجمه این نکتـه  » یک« دستوري است، اما کاربرد  32جملۀ  
شـده   بینیم که ترجمه ارائه  نیز می33در جملۀ . »یک بچه«و نه » ها تمام بچه«یعنی » a child«ته که را نادیده گرف

درحقیقـت  . باشـد » old«شاید عامل این خطا، نبود اسم پس از صفت     . معنا است   کامالً اشتباه، غیردستوري و بی    
»the old « یعنی»the old people« شده را ترمیم کند، ولی ماشین نتوانسته این قسمت حذف.  

. شـود  قـول غیرمـستقیم اخبـاري نامیـده مـی            در انگلیسی نقل   35جملۀ  : قول غیرمستقیم   نقل. 16گروه  
  .معنا است براي این جمله، غیردستوري و بی» پدیده«شده توسط  ترجمۀ ارائه

32. He said that he had gone to the cinema the day before. 
  .رفته بود قبالًاو گفت او به سینما روز 

دانیم کـه در   می. باشد» the day before«رسد عامل اصلی بروز چنین مشکلی وجود عبارت  به نظر می
شـود، ولـی    تبـدیل مـی  » the day before«بـه  » yesterday«تبدیل جملۀ خبري از مستقیم به غیرمستقیم واژة 

ر کنـد و درنتیجـه ترجمـۀ نادرسـتی را تولیـد کـرده       اي برقرا نتوانسته بین این دو ساختار متفاوت، رابطه     » پدیده«
  .است

 را حـذف  ifتـوان   دانیم که در جمالت شرطی انگلیـسی مـی          می : ifجمالت شرطی بدون    . 17گروه  
  مــــــثالً. شـــــود  در ایـــــن حالـــــت جــــــاي فعـــــل کمکـــــی و فاعـــــل عــــــوض مـــــی      . کـــــرد 

»if I were you « به»were I you «شود و تبدیل می...  
                                                

10. Contraction 
11. generic 



  .Were I rich, I would buy a car .36  .خرم یک ماشین میمن ثروتمند بودم، من 
رسد عامل بخشی از این اشـکال،   به نظر می. معنا است براي جملۀ فوق، غیردستوري و بی » پدیده«ترجمۀ  

ترجمـه  » خرم می«را » would buy«ضمناً پدیده .  باشد(were) و فعل کمکی (I)جایی فاعل   و جابهifحذف 
درواقع جملۀ فوق جملۀ شرطی نوع دوم است و دربارة چیزي خالف واقعیت صـحبت  . ستکرده که نادرست ا  

 ترجمـۀ زیـر   36بـراي جملـۀ   . تواند ماشین بخـرد     مثالً در جملۀ فوق، فرد ثروتمند نیست و بنابراین نمی         . کند  می
  .خریدم اگر ثروتمند بودم ماشین می: گردد پیشنهاد می

 را دو واژه don’t» پدیـده « مشاهده گردیـد،  31 و مثال 14گروه گونه که در  همان: مالکیت. 18گروه  
 نیـز پدیـده   37در جملـۀ  . درنظر گرفـت » t«و مفعول مستقیم » don«فرض کرد و بنابراین آن را به صورت فعل          

  .چنین اشتباهی را تکرار کرده است
 .I went to Ali’s .37 من به علی رفتم؟

 to«اي برقرار کند و بنابراین  رابطه» Ali’s house«و » Ali’s«بین نتوانسته » پدیده«شود که  مشاهده می
Ali «   فرض کرده و نتوانسته هویت » اي حرف اضافه«را عبارت»s «معـادل زیـر   37براي جملۀ . را مشخص سازد 

  .من به خانۀ علی رفتم: گردد پیشنهاد می
  »پدیده«مشکالت ماشین ترجمۀ 

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ، می»پدیده«ت ذکرشده براي ترین دالیل بروز مشکال از جمله مهم
گاهی مخاطبان یک متن را افـراد عـادي تـشکیل    . این ماشین ترجمه نسبت به مخاطبان حساس نیست  . 1

  کند؛ پدیده براي هر دو گروه به یک شکل ترجمه می. اي دهند و گاه افرادي متخصص و حرفه می
و محدود که موضوع و سبک خاصی را داشته باشند، موفق است،   در ترجمۀ متون تخصصی     » پدیده«. 2

  باشد؛ تر دچار مشکل می ولی در ترجمۀ متون عام
به همین خـاطر اصـالح مـداوم برنامـه و واژگـان ماشـین           . کند  ها تغییر می    با گذشت زمان معناي واژه    . 3

  باشد؛ هاي بسیار می ترجمه ضروري است که البته نیازمند صرف هزینه
هـاي   رو در برخورد با موقعیـت  ، سخنگوي بومی یک زبان خاص نیست، از این»پدیده«شین ترجمۀ   ما. 4

  جدید موفق نیست؛
مثالً ممکن است دو مفهـوم در یـک   . هاي مختلف یکسان نیست ها در زبان بندي و تحول واژه   تقسیم . 5

حاشـیۀ  « در زبـان فارسـی بـه معنـاي     bankمـثالً واژة  . زبان با یک واژه بیان شـوند و در زبـان دیگـر بـا دو واژه         
یـا در  . شـود   نـشان داده مـی  bankاست، ولی در انگلیسی هـر دو مفهـوم توسـط         » یک مرکز مالی  «و  » رودخانه
ولی این دو ... و» نام یک غذا، مثل ماهی با پلو«است و هم » موجودي زنده در آب«هم به معناي  » ماهی«فارسی  

  .شود نشان داده می) خوراك ماهی (pescadoو ) ماهی زنده (pezمفهوم در اسپانیایی با دو واژة 
آوا ـ    هـاي هـم   در تفکیـک و تـشخیص معـانی مختلـف یـک واژه، بـویژه واژه      » پدیـده «ماشین ترجمـۀ  

  . مشکل دارد12نگاشت هم
  :اند از اند عبارت با آن مواجه» پدیده«هاي ترجمه از جمله  سه اشکال عمده که اکثر ماشین

 در متـون  busمـثالً  . ها در تمیز بین کاربردهاي عام و تخصـصی یـک واژه   گونه ماشین ینناتوانی ا ) الف
  .اشاره دارد» بخشی از رایانه«است، ولی در متون تخصصی مربوط به رایانه، به » اتوبوس«عام به معناي 
 The pen is in the«مـثالً جملـۀ   . هـاي عـام   ناتوانی در تمیز بین کاربردها و مفاهیم مختلـف واژه ) ب

                                                
12. Homonym 



box « و»The box is in the pen «را درنظر بگیرید .Pen اي براي نوشـتن  وسیله« در جملۀ اول هم به معناي «
» شـود  نیـز کـشیده مـی   ... تخت بازي بچه که دور آن حـصار چـوبی یـا    «و هم به معناي ) قلم داخل جعبه است (
یعنـی  .  دوم یکی از این دو معنا نامربوط استاما در جملۀ). باشد بندي می  داخل بسته / تخت بچه در جعبه است    (

ماشـین  . »جعبه روي تخت بچـه اسـت  «توانیم بگوییم  ، بلکه فقط می»جعبه در خودکار است   «توانیم بگوییم     نمی
  .تواند چنین جمالتی را درست ترجمه کندکه از اندازة نسبی اشیا نیز باخبر باشد ترجمه تنها در صورتی می

  . و مخاطبنبودن به بافت حساس) ج
  گونه مشکالت در چیست؟ آیا به تئوري زبانی اشکالی وارد است؟ اما ریشۀ این

  تئوري زبانی
حتـی در دسـتور جهـانی،    . کنـد  تئوري زبانی غالـب، بـر روابـط دسـتوري در جملـه و نحـو تأکیـد مـی                 

بـه نظـر   . دهـد  مـی داند و بحـث دربـارة معنـا را در حاشـیه قـرار       نحو را خودکفا و مستقل از معنا می      » چامسکی«
  .هاي ترجمه باشد رسد این نوع تئوري مبتنی بر نحو، عامل بخشی از مشکالت ماشین می

کند و جملۀ منفرد را که توسط گوینده در محیط زبان آرمـانی تولیـد     تئوري زبانی به بافت توجهی نمی     
 که دستور و نحو به تنهـایی  باید اذعان کرد. دهد شود مبناي مطالعه قرار می    گردد و توسط شنونده درك می       می
اي نیاز است کـه همزمـان بـه     درواقع، به برنامه. اي چون انسان مترجم وادارند  توانند رایانه را به تولید ترجمه       نمی

  .ماشین ترجمه باید نسبت به معنا حساس باشد. نحو و معنا بپردازد
د؟ براي انجام این کار الزم است توان در ماشین ترجمه، نسبت به معنا حساسیت ایجاد کر           اما چگونه می  

. هاي ترجمه، قـدرت تعقـل و تفکـر را وارد کنـیم      شده براي ماشین هاي زبانی موجود و برنامۀ تعریف       در تئوري 
رایانه در انتخـاب کـاري کـه انجـام     . قدرت انتخاب و تعقل همان موهبتی است که انسان از آن برخوردار است      

. گوید چه کاري را انجام دهد و چه کاري را انجـام ندهـد    که به ماشین میاین برنامه است  . دهد آزاد نیست    می
ویژگی مهم دیگـر تعقـل و تفکـر آن    . دهد عاجز است که ماشین از درك کاري که انجام می ن تر از همه آ  مهم

 تواند در بیش از یک حوزه کار کند و فرد داراي قدرت تعقل بر این نکته واقف است که        است که همزمان می   
  .در مورد یک پدیده یا واقعیت، بیش از یک تفسیر ممکن است وجود داشته باشد



  گیري نتیجه
  .دهد و ماشین فاقد آن است تعقل و تفکر اساس کار زبان انسان را تشکیل می

  :هاي ترجمه را باید در سه چیز جستجو کرد ریشۀ مشکالت امروزي ماشین
اطالعـی   اطالعـی یـا بـی    هـا ناشـی از کـم    شـود و بیـشتر آن   هاي نادرست که به ماشـین داده مـی        برنامه. 1
نویـسان، زبانـشناسی    هاي مناسـب، در گـروه برنامـه    ضمناً ضروري است براي داشتن برنامه. باشد نویسان می   برنامه

مجرب نیز گنجانده شود تا با تحلیل ساختارهاي مختلف زبان، الگوهاي مناسب را بـراي تهیـۀ برنامـه در اختیـار       
  .نویسان قرار دهد برنامه

حتـی  . توان زبان را جداي از معنا بررسی کـرد  با ضعف موجود در تئوري زبانی، طبیعی است که نمی     . 2
هاي زبان  هاي کمینه را براي تعیین واج مثالً جفت(کنیم، به معنا نیازمندیم  وقتی دربارة آواهاي زبانی صحبت می

تـوان بخـش    اي اصالح گردد که معنا را نیز لحاظ کند مـی   به گونهبنابراین چنانچه تئوري زبانی). بریم  کار می   به
  .البته انجام چنین کاري بسیار دشوار، اما شدنی است. هاي ترجمه را حل کرد دیگري از مشکالت ماشین

اگر بتوانیم به شکلی فقدان چنین قدرتی را ـ یعنی همان نعمتی را که خدا به ما عطا کرده ـ در اختیار   . 3
هـاي ترجمـه را    مـشکالت ماشـین  ) رسـد  که البته دستیابی به این هدف بسیار بعید به نظر مـی   (رار دهیم،   ماشین ق 

بنابراین باید انتظار داشته باشیم کـه بـا توجـه بـه دانـش کنـونی بـشر، حتـی در صـورتی کـه               . توان رفع نمود    می
  .نندمشکالت دستۀ اول و دوم رفع گردند، مشکالت دستۀ سوم به قوت خود باقی بما

توان مطرح کرد آن است که اگر به فرض بتوانیم چنین قدرتی را به ماشین بدهیم  سؤالی که در اینجا می
آیا خواهیم توانست هروقت که بخواهیم آن را از ماشین بازپس بگیریم؟ یا از ماشین بخواهیم که برخالف میل      

 را که ما بخواهیم، به انجام برسـاند؟ چنـین   هر کاري) که به خاطر داشتن قدرت تعقل، پیدا نموده    (و ارادة خود    
اگـر  : نویـسد  او مـی .  به خوبی به تصویر کشیده است(Robinson, Douglas, 1992)» رابینسون«وضعیتی را 

ماشین ترجمه بتواند مثل انسان ترجمه کند و از قدرت تعقل و تفکر برخوردار باشـد، آیـا تـرجیح نخواهـد داد                
پاي تلویزیـون بنـشیند و فـیلم چـارلی را تماشـا      ... به جاي ترجمۀ متن تجاري یا خیزد،  صبح که از خواب برمی    

  .»!کند؟
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