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  ∗چاپ ايران فارسیهای روسی به   نامه  لغتهاي نارسايي
  

  پور عليرضا ولي
  هاي خارجي دانشگاه تهران استاديار دانشكدة زبان

  
  ٢٥/٧/٨٣: تاريخ وصول

  ٢٥/١١/٨٣: تاريخ تأييد نهايي
  

  چكيده
 سـتاندارد يـة ا  فارسـي را بررسـي و رو   ـ هـاي روسـي   نامـه   لغـت يت وضعايم، ه، در يک فعاليت تحقيقي فشرده بر آن بودنويسي فرهنگاهميت با توجه به 

هـای روسـی ـ فارسـی، نـواقص متعـددی        نامـه  دهد كه در لغـت  های ما نشان می  بررسي،ها جستجو و معرفی كنيم آنمناسبي براي تجديد نظر در جهت ارتقاء 
ـ   ي و متني در آن است که ايـن دستورهاي تشريحي، دو زبانه، بسامدي،     هنام اهميت لغت . وجود دارد  ـ  عنـوان منـابع بنيـادين،    ه هـا ب هـاي    فعاليـت ةمـصالح اولي

  ترجمـة ماشـيني  هاي زباني را که شامل آمـوزش، ترجمـه، و يـا سـاخت پارسـر      ، ديگر فعاليتشان ها و يا نامناسب بودن  فقدان آن  كهدهند   زباني را تشکيل مي   
آوري و  هـاي جمـع   دن واژگـان و يـا حتـي روش   بنابراين، به علت نياز روزافزون ملي و با لحـاظ آگـاهي از منـسوخ شـ            .دهند  ميالشعاع قرار     تحت را شديداً 

ـ    تنظيم لغات، در اين مقاله سعي بر آن نموده         ـ      دوكاو ايم که با تبين اهميـت موضـوع و کن انـداز   ، چـشم ة پيـشنهادهايی در نقـاط ضـعف منـابع موجـود، بـا ارائ
در  پژوهـشي  ةهـاي بالنـد   سـاماندهي فعاليـت  سـاز   زمينـه  و كنـيم ه هاي ذکر شده ارائ هاي مناسب در عرصه نامه مناسبي به منظور ايجاد انگيزه براي تدوين لغت    

  .اين باره باشيم
  

  .دستورية نام  دو زبانه، پردازش واژگان، لغتةامن  بسامدي، پارسر، لغتةنام لغت :هاي كليدي واژه

                                                        
ت مـالی  يـ  کـه بـا حما  ۳/۱/۴۶۰۵۰۰۹  ة بـه شـمار  »هـا   معاني جديد با احتساب كلمـات منـسوخ آن  ةهاي روسي به فارسي و ارائ نامه نقد و بررسي لغت   «ن مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان       يا ∗

  .گاه تهران انجام شده استمعاونت پژوهشی دانش
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  مقدمه
ي هـر كـشور   زبـاني در جهـان معاصـر بـراي     ريفنـاو يي بنيادين و  از نيازها،نحوي تحليلگر ، متني و، بسامدي دو زبانه  ايه  هنام  تأليف لغت 

 باعـث ارتقـاء علمـي و    ،بـه ايـن امـر   دادن نويسي و اهميـت       المللي حاكي از آن است كه توجه به ارتقاء فرهنگ           آمارهاي بين . شود  محسوب مي 
وجـود نداشـته   اين باره رين مناسبي در در كشور ما متأسفانه تا به امروز دكت. دشو هاي بنيادين در علم و فرهنگ هر كشوري مي         ساز پيشرفت   زمينه
 اقـدام  شـود، تـا بتوانـد   انداز مناسبي ترسـيم   چشمنيز تدوين و براي ريزي ثابت و دائمي   برنامهتا كند،    در صورتي كه اهميت آن ايجاب مي      . است

 زبـان  ةنام داشته که مهمترين آن عدم تدوين لغتهاي فراواني وجود  از قديم كاستي، ارتباط با زبان روسي در. زمينه انجام پذيرد   در اين    اي  شايسته
  . مندان زبان روسي در ايران است هروسي مناسب براي دانشجويان و عالق

هـا   اين پيـشرفت . هاي بزرگ و کاربردي مهمي دست يافته است شناسي به پيشرفت  علم زبان، جهانةدر بسياري از کشورهاي پيشرفت    امروزه  
 نظـارت  . ايشان منجـر شـده اسـت   يمنافع ملتر از توليدات علمي در زبان آن کشورها و به نفع مردم و   مناسبةتفادباعث ارتقاء دانش زباني و اس  

هـا و   هـاي مناسـب و تبيـين روش    نامه  ماشيني، تهيه و تدوين لغتةهاي ترجم منظاهاي استخراج شده در     آگاهانه بر تغييرات زبان، استفاده از داده      
 با درک ايجاد ،از سوي ديگر. گيرد  است که در اين علم صورت ميينيهاي بنياد  زبان، همه و همه مرتبط با پژوهش     متدهاي مناسب براي آموزش   

اي در اين  هاي قابل مالحظه موجب پيشرفت ،شناسي شناسي و ديگر علوم مانند پزشکي، فيزيک، رياضيات و روان        ن زبان مياارتباط الزم و مناسب     
هاي مرسـوم و متـداول کـه توسـط بخـش       نامه  هر ساله عالوه بر نگارش لغت، جهانةوسيه و ديگر کشورهاي پيشرفت در ر . شود  رشته از علوم مي   

سسات تحقيقاتي دولتي و يـا بـا سـفارش دولـت توسـط بخـش       ؤهاي بنيادي بر روي لغات توسط م      گيرد، فعاليت  خصوصي و دولتي صورت مي    
هاي مهم  هاي ساليانه در حيطه نامه هاي بسامدي و لغت نامه لغتة توان به تهي ها مي ن فعاليتاز مهمترين اي  . پذيرد طور دائم صورت مي   ه  خصوصي ب 

هاي مربوط به آن   براي شناخت و درک بهتر از ساختار زبان و استخراج لگاريتم    مرتبط هايي همچنين فعاليت . و مورد نياز علوم مختلف اشاره کرد      
 زنده، فعال و بسيار متغير است که شناخت از ة يک موجود پيچيد همانندزبان«مروز بر اين باورند که شناسان معاصر جهان ا زبان. پذيرد صورت مي

  ).١٤٢، ص ١٩٩٨ياکوبسن، (» هاي دقيقي دارد پردازي چگونگي تغييرات آن محتاج به نظريه
شود  گيرد، مشخص مي  مورد تحليل قرار ميسال در زبان روسي  کار گرفته شده در طي يک ههاي وارد شده و ب براي مثال وقتي مجموعه لغت

هـا و    روش،هـا تـصميمات    سپس بر اساس ايـن داده ؟اين نياز تا چه حد طبيعي بودهه است، و  اتفاق افتاد  هايي عمالً   فرهنگي بسيارکه هجوم چه    
 ،نـد ا هـاي ديگـري    ماشـين ةي كه توليدكنندساز هاي مادر ماشين که در صنعت هر كشوري وجود دستگاه قدر همان. گردد  ميهايي اتخاذ    ريزي برنامه

د، نبـود و يـا   شـو   مي هر کشوري علمي صنعتي ومي در ساختار  ئ موجب وابستگي و ضعف دا     ها  از آن ند و محروميت     استمرار توليد  ةکنند تضمين
ـ   ،ها، و يا كتب مربوط به علوم پايه نيز ها، فرهنگ المعارف ةكمبود كتب و منابع و مآخذ مرجع، مانند داير   وجـود آورده و رونـد    ه همـين وضـع را ب

  .بخشد توسعه نيافتگي را استمرار مي
 تـأليف انـواع   ، ضـرورت فنـاوري  ماشيني و احتياج گسترده به اين ةترجمة  پيشرفت روزافزون در عرصةواسطه بشناسي معاصر نيز      در زبان 

  .استير ذناپ اجتناب ،)رپارس(نحوي  گر تحليلهاي مخصوص برای  نامه لغت
 در  مـشكالت   از ايـن   بعـضي . د مخصوص به خود را دار     ها و مشکالت    ويژگي ، زبان  هر   هاي   واژه   صرفي   و تحليل   تجزيه  کلمات و   ازشپرد

چند معنايي، تعين سبک و مشخص کردن حدود  : مانند مشکالتي;  ندارند   اختصاص   خاص   زباني  د و به  نصورت مشترک وجود دار   ه  ها ب   زبان ةهم
جـز در مـواردي محـدود، مقـدور نيـست و      ها،  واژه يك به يك  ة چون بعد فرهنگي را نيز در بردارد، معموالً ترجم         ، لغات ةضوع ترجم  مو ، اما آن

  و١  صـورتي   در هـر زبـان    و گفتـه  هـر كـالم   «.شـود   مزيت محسوب نمـي نيز و اصرار بر آن  نامه وجود ندارد ضرورتي هم براي اين كار در لغت
های صرفی و زنجيری نخواهد بود، مفهوم کلمات نيز از  م با تساوی نشانه أ تو اً لزوم ،ای به زبان ديگر    که برگرداندن جمله   چنان  آن ، و  دارد ٢محتوايي

  ).١٢٢، ١٩٩٥بارخودارف، (»  همگن نخواهد بودزبانی به زبان ديگر، کامالً

  بحث و بررسي
شود، كه محقق دست به تـأليف فرهنـگ     هنگامي مضاعف مي، و مقصدأ مبدهاي زبان  دقت و توانايي در اطالع از ويژگي  احتياج به ضريب  «

ـ   در نتيجه خانواده نباشند و    و مقصد آن همأهاي مبد اي بزند كه زبان دو زبانه  لغـت ـ   ةاو مجبور باشد عالوه بر استفاده از اطالعـات خـود در زمين

                                                        
1- форма 
2- содержание 
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 موضوع حركت با افعال ، بيانزبانان براي مثال براي ما فارس ).٧٣، ص١٩٨٣، دولينين(» ي زبان نيز توجه كندختشنا  به موضوع روان،صرف و نحو
شود و اگر گوينده قصد داشته باشـد بـه     از فعل رفتن استفاده مي، گوينده قصد دور شدن از مكاني را داشته باشدگيرد، چنانچه   صورت مي خاصي  

روم ـ مـن فـردا بـه      من فردا به مسكو مـي : مثالً. كند از فعل آمدن استفاده ميفرد ديگري خبر حركت خود را اعالم كند و او را مخاطب قرار دهد 
  ).اگر مخاطب وي در مسكو باشد(آيم  مسكو مي

س از مشخص شدن سمت حركـت   حرکتي پگيرد و معناي فعل   موضوع حالت ديگري به خود مي، فعلة گونةدر زبان روسي با وجود مقول   
 معنـا كـرد، متأسـفانه    آنچـه كـه گفتـيم،   تـوان بـدون لحـاظ كـردن       را نمـي идти فعل   براي نمونه، ). ٦٤، ص   ١٩٨٩ملچوک، (معلوم خواهد شد  

توجهي به خاطر عـدم شـناخت     اين بيكهاند  توجه بوده  بي،اي دارد العاده شناسي زبان اهميت فوق رواننويسان روس به اين نكته كه از بعد   فرهنگ
 آشـفتگي  زمينه در اين ،ها هاي تأليفي توسط روس نامه در لغت . فارسي بوده است زباننحو ت فارسي و كلمام با ظرافتأ سبک و کاربرد تون از آنا

 فارسي ـ روسي  ةهاي دو زبان نامه  لغتة تهي كهتجربه نشان داده است زيرا .سازد فراواني وجود دارد كه فراگيران ايراني را به شك و ابهام دچار مي
 دچـار مـشکالت و ابهامـات فـراوان       ،هـاي ايرانـي    دان وسي براي ايرانيان، بدون مشارکت و همکاري روسـي        و تحرير دستورهاي آموزش زبان ر     

  .)١٦٢، ص ١٣٨٣پور، ولي( کافی مورد توجه قرار نگرفته است ةی زبانی به اندازها  زيرا تفاوت. ددگر مي
  .ته باشد، آن هم دو معناي متضاد به مثال زير توجه كنيد كوتاه چگونه ممكن است دو معنا داشةبراي فراگير مبتدي دشوار است كه يك جمل

      .....я иду    آيم من مي
     .....я иду  روم من مي

توان اين جمله را ترجمه كرد، بايد گفت كه هميشه اين طور نيست و در مكالمات روزمره        بدون درج قيد مكان نمي     ،ممكن است گفته شود   
 به موقعيت و در واقع اين موضوع بايد توجه داشت كهشود،  شود ولي معنا حذف نمي  از اجزاي جمله حذف مي بسياريهو يا در يك متن به قرين

 Овчинникова هاي روسي به فارسي افچنينکووا نامه براي مثال نگاه شود به لغت .نامه نبايد از اين رويه استفاده شود     گردد و در لغت     متن باز مي  
  . آمدن ـنوشته شده است، رفتن  идти رتباط با معناي فعل در اكه ، )١٩٦٥، افچنينکووا(

  ! آمدنـ رفتننوشته شده است،   идти نيز در ارتباط با معناي فعل)١٩٧٥ سکانيان،او( سکانيانادر فرهنگ روسي به فارسي و
  .کند  و اين متضاد معنا کردن براي دانشجوي ايراني ايجاد ابهام مي

  افعال مـشابه گـروه   بسياري از مثالً.خورد  فراوان به چشم مي،هاي روسي به فارسي نامه شود در لغت هامات ميگونه موارد که باعث اب از اين

выйти دار بودن يـا نبـودن    منشاء ديگر که تفاوت اندازه و يا سقف داراي منظور دو وجهي از حرکت در روسي است، حرکت از يک منشاء به 
زبانـان   دانيم که براي فـارس   ولي ما مي،شناسي زباني است  يک بحث روان  ،دهد  به اين موارد اهميت مي     که چرا ذهن يک روس     مد نظر باشد، اين   

  .شود اين مفهوم در زبان خودمان متصور نمي
نـا  بايـد مع   براي معناي چنين كلماتي كه با نوشتن يك كلمه معموالً مي، دو زبانه ةنام  با اين حال ممكن است اين سؤال پيش آيد كه در لغت           

اي نوشـت و بـراي روشـن      در چنين مواردي بايد توضيحات الزم را به جاي معناي كلمـه رسد،  ميبه نظر . بايست اتخاذ شود  شود، چه روشي مي   
حرکـت  «تر باشـد، يعنـي    تر درج شود، مناسب رسد اگر معناي کلي نظر ميه  حتي در چنين مواردي ب . برد شدن موضوع از چند مثال مختلف بهره      

 لغات مقدور نيست و ضرورتي ة لغات چون بعد فرهنگي را نيز در بردارد، معموالً ترجمه يك به يك در مورد همةموضوع ترجماز طرفی  .»کردن
  ).٦٣، ص١٩٩٦گاسپاروف،  (نامه وجود ندارد هم براي اين كار در لغت

در حين كار با دانشجويان .  بيشتر بروز خواهد كرد،باشند زباني متفاوت ةطور كه گفتم در هنگامي كه دو زبان از دو خانواد اين موضوع همان
شد كه چرا قادر نيست برخي كلمات را با يك يـا دو كلمـه     بارها شاهد آن بودم كه دانشجو ناراحت و مضطرب مي  ،زبان روسي در درس تحقيق    

مات و افعال معناي واحد متقابل وجـود نـدارد و   گشت كه براي برخي كل  شد و براي او محرز مي       ترجمه كند، ولي وقتي توضيحات الزم داده مي       
تري  بينانه و عميق يافتند و با ديد واقع  از سردرگمي رهايي مي، آنانشناسي زبان است هاي روان اي و جنبه هاي فرهنگي و منطقه علت آن هم تفاوت

كند و بـه    علمي و پژوهشي دانشجويان كمك شاياني ميةاتخاذ اين روش به تقويت بني. كردند  كلمه مزبور اتخاذ ميةروش مناسبي را براي ترجم  
 را ای هي كلمـ نمعـا اعتراف كـرد،  دانشجويي ، براي نمونه در حين انجام كار تحقيق      . بخشد  پذيري مناسبي مي    انعطاف ، در جريان انجام ترجمه    آنان
 روسـی  спутник هبود و مانند کلمـ  окольныйنظر  کلمة مورد . تعيين كندتواند  نمی معادليبرخی کاربردهای آنتواند بفهمد و براي  نمي

  .باشد دارای معنی منسوخ نيز می
 و يست و ضرورتي بر انجام آن ناست يك به يك اشتباه ة معلوم شد كه در بسياري موارد توقع بر ترجم      مزبور  معنايي كلمات  ةبا دقت دربار  

 و کاربردهای اوليه، مجازی و منـسوخ را از يکـديگر متمـايز      دست آورد  همله ب بهتراست ترکيبات آن را در ج     در نتيجه   و   يا امكان آن وجود ندارد    
  .ايم ای که در منابع معتبر علمی رايج است و ما نيز مانند مثال زير از آن تبعيت کرده شيوه. ساخت
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окольн║ый -ая, -ое گرداگرد، دورتادور 

 ~ая дорога راه دورتادور، مسير پيراموني  
2. перен. با حيله و نيرنگناشايست ،  
 действовать ~ыми путями رفتار ناشايست كردن 
 узнать ~ым путём با حيله و نيرنگ فهميدن  
3. уст. دوروبر، همسايه 

  
 ةاي که اصرار بر ارائ نامه شود، لغت  فارسي کامالً مشخص ميـهاي لغت روسي    کلمات در فرهنگگونه دست آوردن معناي اين هبا دقت در ب

  .کنند گونه کلمات را حذف مي لمه معادل دارد، در بسياري موارد اينيک ک
 جديـدي توسـط   وسي به فارسية رنام ها اخيراً لغت بعد از مدت.  آن است درعدم درج اختصارات الزم   ،ها  نامه  از نكات منفي در تدوين لغت     

 ةنامه به سبك كاربردي كلمات اشاره نشده و اين موضوع به جنب در اين لغت.  قدير گلكاريان به چاپ رسيده است دکتر دانشيار به همت انتشارات
 .ها افزوده است زند، به خصوص كه كلمات در قالب مثال در جمله نيز نيامده و بر ابهام كاربرد آن نامه صدمه فراوان مي كاربردي اين لغت

نوشته شده، البته در برخي معنا و توضيحات کـاربردي در  ها تأليف شده، هر دو گونة افعال   که توسط روس فارسيـروسي  هاي  نامه در لغت
و افعـال   خـورد   اين مطلب به چشم نمي فارسي دانشيارـلغت روسي برابر گونة مطلق و در برخي نيز جلوي گونة استمراري آمده، اما در فرهنگ 

کار رفته با اين افعال  ه ترکيبات ب قاعدتاًبسياري ديگر و ..... وпрочитать-, обставить ، مانند. اند گونة مطلق با بسامد بسيار زياد حذف شده
  .ايم  در دست تدوين خود معاني و ترکيبات ذيل را براي آن استخراج و درج کردهةنام که ما در لغت نيز وجود ندارد، در صورتي

прочитать сов. что.  

1. тж. без. доп.خواندن;~ть книгу كتاب خواندن;~ть вслух   را خواندن،بلند چيزي 

2. перен.پي بردن، خواندن، ديدن; я ~л на его лице испуг  من در صورت او ترس را ديدم   

)خواندن(شعر را قرائت كردن ть стихотворение~ ;سخنراني كردن، خواندن .3 ;  

  نصحيت كردن، تنبيه كردن ть юстицию~ ;كردن، گفتن .4

 گفتن، خواندن، بيان كردن، اظهار كردن .5

6. тж. без доп. مدتي خواندن; он ~л всю ночь او تمام شب را كتاب خواند 
 
обставить сов.  

1. кого-что  اطراف دور تا دور گذاشتن، آراستن،چيزي را پوشاندن  

~ трибуну цветами اطراف تريبون را با گل آراستن  
 //что перен. (сопроводить)  تفصيل دادن  

 ~ рассказ подробностями داستان را جزء به جزء شرح دادن  

2. что (меблировать) مبله كردن; ~ квартиру خانه را مبله كردن  

3. что перен. (создать условия, обстановку) شرايط را فراهم كردن  
торжественно ~ приём гостей از مهمانان پذيرايي كردن) با شكوه(به طور رسمي  

4. кого- что прост. (обогнать) پيشدستي كردن، جلو افتادن  
5. кого. прост. (обыграть) برنده شدن 
 6. кого-что прост. (обмануть) فريب دادن، گول زدن 

  
درج  کـالم اسـت، زيـرا    يدسـتوري بـراي اجـزا   دم درج اختصارات ، عنامه   لغت  اين  منفي در تدوين   بسيار از نكات طور که گفته شد،      همان
  . ضروري است براي زبان صرفي روسي و هر زبان ديگر صرفي کامالًدستورياختصارات 

  .توان فهرست لغات ناميد و نه فرهنگ لغات هايي را مي  در اين مقاله آمده، چنين مجموعهاًبا توجه به مطالب گفته شده و مطالبي که متعاقب
 الجرم بـه برخـي مـوارد از    ، مستنداتة پژوهش مورد نظر و اراي خاصي نيست، اما به لحاظةنام البته قصد ما در اين مقاله نقد و بررسي لغت  
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  .يمكن هاي موجود اشاره مي ها و اشکاالت موجود در لغتنامه کاستي
در صفحات توضيحات وي . است كوتاه خود دچار خطاهايي شده كه وجود آن براي كتاب مرجع غيرقابل اغماض ةنامه در مقدم مؤلف لغت

  : كهنوشته شده استوي . است زير بيان داشته است كه كامالً غلط درج شده مطالبي را به شرح
در . در صورتي كه بايد گفته شود محل ضربه در اكثر كلمات روسـي ثابـت نيـست          ) ١ص( حركت جايگاه خاصي ندارد      ،در كلمات روسي  

  :همان صفحه درج شده است
اي در زبـان   در صورتي كـه چنـين پديـده    (!) ند،صدادار د، نيمهن ندارمشابهنيز هاي ديگر     و در زبان  اند    برخي حروف كه نشان دهندة اصوات     

  !ها است؟ صدادار كدام اين حروف نيمهكه كند   محترم نيز در ادامة بحث خود ديگر اشاره نميةندارد و نويسندروسي وجود 
هـا مثـل    در برخي زبان)  دو مصوتادغام(گ دهد و آنچه تحت عنوان ديفتون در زبان روسي ادغام دو مصوت روي نمي   ـ   که بايد توجه کرد  
  . روسي نيستهاي  واکه قابل تعميم به،شود انگليسي مشاهده مي

 А у е о ы з ъ :صداي خشن در زبان روسي عبارتند از شود كه حروف بي  مؤلف به دانشجويان متذكر و يادآور مي،در ادامه
منظـور   كه ممكن است گفته شود. ي و سختي ربطي به حروف صدادار ندارددر صورتي كه اين موضوع كامالً غلط است و اصوالً پديدة نرم     

 ولـي  ،صدا سخن به ميان آورده اسـت   از حروف بيوي، بايد در پاسخ توضيح دهم كه      واکه بوده است و نه حروف       سختصداي     حروف بي  وي
  !گر صوتی نيست و بيانستنيز فقط عالمت مفارقه ا ъو دار واک зهاي ارائه شده همه به غير از  مثال

 خلط مبحث اسفناك ادامه ، اين عدم درك از مرز هويتي حروف و اصواتةبه واسط» ب«در ادامه نيز اشتباهات ادامه يافته است و در قسمت 
روسي اسـت  هاي تركيبي اصوات زبان  ها همه اشتباه و موارد ذكر شده نشانه صداي نرم سخن به ميان آورده كه مثال يافته است و باز از حروف بي 

 صداي ماقبل ،، نشانة نرم بودناند ، اما در مواردي كه دال بر يك صوتاند  نشانة دو صوت و در برخي موارد دال بر يك صوت،كه در برخي موارد
رادران آميز ب اين دوگانه عمل كردن برخي حروف روسي از تفكرات نبوغ .است صداي ديگري ة و يا نرم كننداستكه خودش نرم  نه اينآن است، 

نامه هيچ كدام   سرچشمه گرفته و به وجود آمده و براي زبان روسي بسيار اقتصادي و مفيد شده است، اما متأسفانه مؤلف لغت»ميفيدي« و »كريل«
 .ه استداد ارائه  نيز بلكه اشتباه فهميده و توضيحات اشتباهي،از اين منظورهاي ظريف را درك نكرده

اي كه سرتاسر غلط و گمـراه كننـده اسـت و باعـث       شايد قابل گذشت باشد، اما مقدمه      ،نامه  لغتيك   ةمقدم يك يا دو غلط در       ،بايد بگويم 
 بهتـر  رسد، میشود و به نظر  پذيري از طرف نويسندة آن محسوب مي   يك نوع عدم مسئوليت،شود تشويش ذهن نوآموزان و دانشجويان روسي مي 

  .آوري و تصحيح گردد ب جمع از بازار كتا،توسط مراجع ذيصالحبود كه  مي
است و نـه  » ژ« هميشه در روسي سخت است در صورتي كه اگر منظور صداي  ж »ژ«دهد كه برخي صداها مثل  در ادامه مؤلف توضيح مي

 : مانند،شود نرم تلفظ مي» ژ« و در موارد فراواني يست، اين برداشت صحيح ن»ژ « ж حرف
Позже [пож′ь] 

Езжу [йеж′у] 

  ذكر كرده، هر [л] و ل [п]  هايي كه صداي پ مؤلف در مثال. اي فاحش است هاي ديكته  غلط،تباهاتي كه در مقدمه وجود دارد اش ديگراز
  ! نوشته است[п]  دو صورت را به حرف پ

  :اند  يادداشت مترجم، ايشان نوشتهمةدر ادا
دار و حروف خفه تقـسيم   صدا نيز به حروف تن كه حروف بيد بلنشو بندي نمي هاي نرم و خشن تقسيم در زبان روسي كلمات فقط به شكل 

يـا  ! توان چنين چيزي را تصور كرد ميآيا  و چگونه كلمات روسي به نرم و خشن تقسيم شده است و اصوالً يبايد از ايشان پرسيد از ك    . دنشو  مي
گيرد و نه حروف   نه مقولة كلمه را در برمي،شود وط ميآنچه به نرمي و سختي مرب. توان حتي از حروف نرم و خشن سخن به ميان آورد           اصالً مي 

گيرد كه متأسفانه مؤلف با كمال تعجب اين سه مقوله را مخلوط كرده و متعاقباً ذهن  صدا را در زبان روسي در برمي را، بلكه فقط برخي اصوات بي
  .كند  خواننده را مشوش مي

گيرد و حروف با  دهد كام دهان و زبان در يك سو قرار مي پردازد و توضيح مي  خفه ميدار و  نويسنده به تفاوت تلفظ در حروف تن،در ادامه
هاي ثابت گويايي است و حركت زبان به سمت كام ربطـي    بايد گفت، كام از ارگان ،در تفسير اين توضيح مبهم و غلط      . شود  صداي بلند تلفظ مي   

 برخـي  ويضـمناً  .  خطور كرده استمترجماين تصورات غلط چگونه به ذهن شود كه  يدار بودن و يا خفه بودن ندارد و براي من معلوم نم به تن 
بـود از   اند كه بهتـر مـي    در حالي كه كنار هم نوشته، با حروف كوچك و برخي را با حروف بزرگ نوشته،دار را در توضيحات خود   صداهاي زنگ 

  :اند در ادامه ايشان فرموده. كردند يك رويه پيروي مي
در صـورتي كـه ايـن مطلـب بـه      . شـود  دار مـي  ها به حروف خفه يا تـن  بندي آن  كرد كه حروف بعدي اين حروف موجب تقسيم  بايد توجه 
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 در همـين  نـامبرده . گـشا نيـست   شود و اين توضيح مبهم به هـيچ وجـه راه     در كلمه مربوط مي    همخوانو  واکه  هاي مشخص قرار گرفتن       موقعيت
د، در صورتي كه اين چنـين نيـست و فقـط شـش     نشو دار تلفظ مي دار، غالباً تن   صداي تن   مقابل حروف بي  صدا    تمام حروف بي  : اند  قسمت نوشته 

  .تواند پيدا كند جفت از صداها در زبان روسي چنين وضعيتي مي
دار  ه تـن  كه به ادعاي ايشان هميـش است، в-ж-п توضيح در مورد حروف ، در اين مقدمه درج شدهمترجماز اغالط آموزشي بارز كه توسط    

عجيب است كه مؤلف (د ندار و هم خفه تلفظ شو تواند هم در كلمه تن چنين مطلبي به هيچ وجه صحت ندارد و اين سه حرف مي        . شود  تلفظ مي 
!!)  را بـا صـداي خفـه ترانـسكريپ كـرده اسـت      нрав» اخـالق « و муж  »مـرد «خالف توضـيحات و ادعاهـاي مطـرح شـده كلمـاتي ماننـد       

  )١٧٨ ـ ٢٢٢ ص، ١٣٨١گلکاريان،(
 داده مجدداً ايشان حروف و صداها را از هم تفكيك نكرده و توضـيحات كـامالً غلطـي ارائـه     ،در بحث توضيحات در مورد حروف صدادار      

د، بـه  نصـدا باشـ    خصوصيات منحصر به فردي دارند و حروف بعدي خود را، اگـر از نـوع بـي    я-ю-у-ёكه حروف   اند    ايشان توضيح داده  . است
 و اصوالً چنين چيزي كه صدايي صداي بعـد  ندكنندة حروف بعد از خود نيست اوالً بايد گفت اين حروف، به هيچ وجه نرم . آورد  رميصورت نرم د  

دهـد كـه صـدا يـا       فقط در مواردي نشان مـي ،كند اي در كالم ايفا مي اين حروف كه نقش دوگانه.  در زبان روسي وجود ندارد   ،از خود را نرم كند    
تر اين كه نه صدا و حروف بعد از خود را بلكه ماقبل  دهد كه صداي مربوطه نرم است و مهم دقت شود فقط نشان مي( نرم است حرف ماقبل خود

 :براي تفهيم بهتر مطلب به دو مثال زير توجه كنيد) ددهن  توضيح ميخود را
Язык- пять  

 نـرم  пدهـد    نشان ميя» پنج «пять باشد، اما در كلمه   نرم مي استз بيانگر آن نيست كه حرف بعد از خود كه я» زبان «язык در كلمة
 و اين شود  نرم تلفظ ميяكند و خودش نرم است و اصوالً قبل از   را نرم نميп حرف  я قرار دارد و نه بعد از آن ضمناً حرفя قبل از п. است

  !ثير بگذاردأ بر آن تяآيد که  دست نمي هامکان ب
مين آب أطور که دولت نسبت به ت کيد کنم، همانأخواهم بر اين نکته ت  دانشيار وجود دارد، مية تازه منتشر شد  ةنام با ذکر نواقصي که در لغت     

کنـد،   مين آن در شکل مناسب باشد، به بخش خصوصي واگذار ميأو نان و نيازهاي اساسي مردم حساس است و فقط در مواردي که اطمينان از ت      
 .گاني نيز اين رويه بايد لحاظ گردددر مورد نيازهاي بنيادين و هم

شد و اين مهم بـه صـورت يـك     ها با اصالحات الزم تجديد چاپ مي در اتحاد جماهير شوروي سابق هر ده سال كتب مرجع در همة زمينه         
شده و براي   ارائه مي كه در دو جلد صرف و نحوگرامر كامل زبان روسيبراي مثال كتاب .  دائمي به آكادمي علوم شوروي واگذار شده بودةوظيف

اين كتاب منبـع و مرجـع همـة    .  هر ده سال يك بار تصحيح و تجديد چاپ شده است، و شده   استفاده مي  ادانتصحيح و تكميل آن از بهترين است      
تعيـين مـرز   شود و در برخي موارد كه اختالف نظر در اصول كـاربردي ماننـد،    دستورنويسان روس است و براي مقاطع مختلف از آن استفاده مي        

 تعـديل كننـده و   ،نظرات ارائه شده در اين كتـاب   هاي مربوط به آن، بيان الگوهاي گفتار و غيره وجود داشته باشد، نقطه            هجا، تعيين واج و روش    
  .شود ر مييسكه امكان استفاده تلفيقي از مواردي خاص با استناد به اين مرجع م د و يا اينشو  آراء ديگران ميةكنندنزديك 
شـود، عـدم تفکيـک لغـات از حيـث کـاربرد زمـاني         نگاري ما محسوب مي نکات مهم ديگري که متأسفانه کمبود و نقص در کار فرهنگ  از  

شوند، بلکه از نظـر   کلمات نه تنها از نظر بار معنايي خود در مسير زمان دچار تغييرات مي «اين موضوع از آن رو حائز اهميت است که          . هاست  آن
هـاي زبـاني ماننـد ادبيـات و      ، در روسيه، در برخـي حيطـه  )٤٣، ص ١٩٧٩کوژينا،  (،»کنند  ي مختلف و حتي تلفظ نيز تغيير مي       ها  کاربرد در سبک  

هايي براي محدودة زماني خاصي وجود دارد و در واقع نوع گفتار عادي در قرني خاص و يا نيم قرن خاصي مـورد توجـه قـرار              نامه  داستان، لغت 
اي از يک منبع قديمي را داشته باشد، خصوصيات کـاربردي و تلفـظ    ها اگر يک گروه تئاتر، قصد اجراي نمايشنامه نامه غتاند، با کمک اين ل   گرفته

کلمات در محدودة زماني خاص مهيا است و اصالت اجراي يک برنامة هنري، با شناخت و آگاهي و امکان تمرين و فراهم آوردن تمهيـدات الزم   
  .شود به خوبي تأمين مي

ـ . دوي و سعي در تحقق آن طبق برنامـه معينـي شـ   ي شناسا ، زباني ةرسد، در کشور ما نيز بايد نيازهاي بنيادين درحيط         نظر مي به    کنـوني  ةروي
  مـديران مند شناخته، پيشنهاد وسپس مورد تأييـد واقـع شـود، زيـرا     ه ابتكار افراد مبتكر و عالقة ملي فقط به واسط    ةچندان صحيح نيست، كه پروژ    

آن را همـوار  بـه  هـاي اقـدام    نيز تعريف و راهرا هاي ملي  بايست بر اساس نيازهاي ملي، پروژه هاي علمي هر كشوري مي    ناظر بر فعاليت  كارگزار  
  .سازند

هاي ملي هر كشور براي هميشه بايد باشد و شوروي از اين اصل  روژهپ به روز رساندن اطالعات مهم و بنيادين جزء        ،طور كه گفته شد    همان
  .كرد  ميتبعيت

هاي سياسي و اجتماعي كشور تغيير پيدا كرد، ديوار آهنـين    حدود نيازها و اهم في االهم برخي نيازها بر اساس ديدگاه           ،با فروپاشي شوروي  
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 ارتباط با غرب در روسيه گسترش يافت و از سـوي ديگـر طبـق دكتـرين       . فرو ريخت و بعد از آن نيز انفجار اطالعات در دنياي كنوني روي داد             
  . ارتباط با كشورهاي جهان سوم تغيير پيدا كردة محدود،جديد

 گسترش فراواني پيدا كرد، اما در كنار آن ،پس از فروپاشي نگاه به غرب عوض شد و چاپ كتاب و منابع مرجع كه مرتبط با تمدن غرب بود
هـاي مرجـع زيـادي بـراي       قبـل از آن در شـوروي كتـاب   تا.  متوقف و كنار گذارده شد،هايي كه در ارتباط با كشورهاي در حال توسعه بود      طرح
هاي روسي  براي مثال فرهنگ. كرد شد كه نيازهاي علمي و فرهنگي و عمومي را تا حد قابل قبولي تأمين مي ها تدوين مي زبان ها و فارس زبان عرب

ها كه در روسيه  بان روسي و دانشجويان ديگر رشتهها ايرانيان و به خصوص دانشجويان ز   به فارسي و فارسي به روسي تهيه شد كه بيش از روس           
  .اند مند شده ا بهرهه ند از آنا آموزي كردند و يا االن مشغول به علم كسب علم مي

 . و نياز ملية شخصيگردد؛ عالق بيشتر به دو موضوع بازمي نويسي امهن  لغتةانگيزآنچه که مشخص است، 
 بـوده اسـت و   نياز مليهاي فردي به   يا حتي کشف توانايي وة شخصي عالقن و وصل کردن در روسيه وظيفة مديران امور پژوهشي گره زد       

  .اتخاذ اين روش نتايج پر باری دربرداشته است
  ؟اشته است اما آيا در ايران نيز اين رويه وجود د-

ـ  ييرغم عالقه و توانا     خير، و علي   يافتة  ی توسعه متأسفانه در مقايسه با کشورها     هـايي بـه فعـل      چنـين قـوه  ،حمايـت الزم علـت عـدم   ه ها، ب
 ، تـاکنون نرسيده و تسهيالت الزم براي عملي شدن آن به عنوان طرح ملي به نتيجه) نامه ليف لغت أت( هايي  قبوالندن چنين طرح   انجامد و عمالً   نمي

  .محقق نگرديده است
قيـق و فراگيـر باشـد و همـه علـوم و فنـون بنيـادی و         و د كارشناسانهبايد  اي و مقطعي باشد و         سليقه  نبايد بندي نيازهاي ملي   موضوع طبقه 

 و   هميشه وجود دارد امـا، مختـصه    دستوري  يا واژگان  قواعد ساختاري   فرهنگ   تدوين   امكان  توان ادعا کرد که     اگر چه مي   .کاربردی را شامل شود   
 باشد،   زبان آن  هاي  واژه ة هم ة دربر دارند  كه  را يافتـ هر چند مبسوط ـ  نگي فره توان  نمي  از زمان اي  برهه  درهيچ  كه  است اي  گونه  به  زبان ويژگي

در روسـيه  .  شـود   افـزوده   زبـان   آن  واژگـان  ة مجموعـ   و به  جديد خلق هايي  واژه  كه   انتظار داشت   توان   مي   زايا و هر زمان      است  اي   پديده   زبان  چه
رسـيان  پهاي دستوري آ اي زاليزنياك و لگاريتم  گرامري صد هزار كلمهةنام شكل گرفت و تكميل شد و لغتهاي گرامري از نيم قرن پيش   نامه  لغت

اهميت تحقيق بر  اما.  ما نيز اين نياز مانند روز روشن استةبراي آيند .اند  مصرف رسيده، اما راه زيادي را طي كرده و كامل شده          ةامروزه به مرحل  
  .کند ين ديگری نيز، خودنمايی میروی لغات، امروزه در ابعاد نو

 در  شـود كـه    مـي   تـشكيل   اجزايـي   خود از مجموعـه  ةنوب   نيز به  وجود دارد و هر مؤلفه  اصلي   مؤلفه   سه   ماشيني  ة ترجم  هاي   نظامدر ساختار   
هـر     بـراي   نـوين  شناسي  زبان  علم  كه  سطح اظر با سهالذكر در تن  فوق هاي مؤلفه. كنند  مي  عمل اصلي   مؤلفه  سه  آن هاي  يا نقش    نقش   تحقق  راستاي

 : عبارتند از  سطح  سه اين.  قرار دارند،  است  قائل  و زنده  طبيعي زبان
    معناشناسي- ج  نحو و ساختار-ب   واژگان- الف

   مـتن  ، نحـو و سـاختار و معناشناسـي    واژگان  تصات مخ   ارتباط بين    عدم   مبين ،  سطوح   اين   تفكيك   كه  نظر داشت   را در    نكته   اين  بايد همواره 
  ).٣،ص ١٣٦٥خداپرستي،  ( تار و پود يكديگرند  در حكم،خود  بعدي  چند  مراتب  در سلسله  سطح  هر سه ، بلكه نيست

 مركز   در انستيتوي معناشناسی واژگان و ة بررسيخود را در زمين  هاي  پژوهش و،  بودند ميالدي   پنجاه  ة در ده    عرصه   اين  ها پيشگامان   شوروي
  ة ترجمـ   براي جامع الگوريتمي   Бельская ها بلسكايا   سال  در همين .  دادند    مي   انجام   الكترونيك  سازي   مدل  و آزمايشگاه  VINITY  علمي  اطالعات

ـ   انگليسي ة دوسوي ماشيني    تحقيقات،  مورد بحث  متعدد موضوع هاي  در زمينه ، روسي  فرماليست شناسان زبان   شصت ة ده  در طي. كرد  ارائه  روسي 
 و   و معنـا، تجزيـه    مـتن  طـة هـا، راب   نـشانه   و تحليـل  شناسي وتجزيه  نشانه  ة در زمين    آنان  ة گسترد  هاي  پژوهش  غنا و عمق  .  دادند  سامان را    اي  ارزنده
  كـرده   را حـل  معنـايي   و  واژگـاني  هاي  ابهام  مربوط به  و مشكالت ها مسائل وس ر  كهبود   بيانگر آن معناشناختي  و ، نحوي  مرفولوژيكي هاي  تحليل

   تجزيه ة در زمين  قوي الگوريتمي Молошная مولوشنايا و Кулагина  كوالگينا  سرپرستي  به  مسكو نيز گروهي  ايالتي  در دانشگاههمزمان. بودند 
 بـود    كسي  اولين٣ خارجي وينيتي هاي زبان  پژوهش  در انستيتوي  نامدار روسي شناس  زبان  ملچوك. كردند  ابداع  و ساختاري مرفولوژيكي و تحليل 

  و مورد  ثمر نشست  به١٩٧٦  ها در سال  شوروي  كاربردي ة ترجم  ماشين  نخستين باالخره ، تا كار بست ه ب  ماشيني ة را در ترجم  معنايي هاي   مؤلفه  كه
  )٣، ص ١٣٦٥خداپرستي،  ( رفت قرار گ  همگان ةاستفاد

  . ماند پوشيدهد،  شدن  پناهنده  غرب  به از همكارانش   و يكي  ملچوك  كه  تا زماني  ماشيني ة ترجم منظا راز و رمز  كه  آن  مهم ةنكت
ويچ مـارچوک   کالي ماشيني در روسيه براي مدتي با رکود مواجه شد، اما با تالش و همت پروفسور يوري نيةپس از ملچوک موضوع ترجم  

ويچ مارچوک روش کار را تا حد فراواني تصحيح و ارتقاء داد و پارسـري بـسيار    پروفسور يوري نيکالي. تحقيقات قبلي ادامه يافت و تکميل شد   
                                                        

3- ВИНИТИ 
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  ٤.وجود آورده اي ب مرحله) ٢٢(مد با روش بيست و دوآکار
 در دو بعـد زبـاني و   نيازهـاي ايـن فنـاوري     احتياج به تأمين پيش ماشيني  ة ترجم فناورياما بايد به اين نکته توجه کنيم که براي دستيابي به            

هاي گرامري، بسامدي،  نامه  لغتة تأمين کمبودها در زمين،شود نويسي است، آنچه که به بحث ما، يعني طرف زباني اين پيش نيازها مربوط مي برنامه
واضح است که اگر مـا درصـدد   .  پرداختن به آن بسيار ناچيز و ضعيف استةگذاري شده است، موضوع مهمي که در کشور ما سابق          متني و نشانه  

 تا اطالعات اوليه ،وجود آوريمه  بنوينيهاي محکم و  اي نداريم که زير ساخت ، چاره يمارتقاء سطح استفاده از زبان در ابعاد جديدتر و امروزي آن          
  . در ارتباط دو سويه با ماشين فراهم آيدهاي مورد نياز زباني و يا براي استفاده و ضروري براي پردازش

   طبيعـي  هـاي   زبان  ويژگي ترين  شده ها، شناخته  واژه  بودن معنايي چند  مشكل،  ماشيني ة ترجم بر سر راه ساخته شدناز موضوعات مهم  يکي  
 چنـد معنـا، بـا     ة واژ  برخورد به  هنگام  به مترجم.  است يافتهاشتهار  ٥ اقتصاد كالمي  عنوانباشناسي   در زبان  كه  است  قانوني ةزائيد  امر  اينكه  است
  بنابراين.   است اييتوان   فاقد چنين رايانه.  دهد و برگزيند  را تشخيص  واژه  واقعي  معادل،تواند  مي  متن بافتار و موضوع خود و ٦  زباني  بر توانش تكيه

  اين.  كند  بتواند خأل موجود را ترميم  آن  از طريق  يازد كه  دست تمهيداتي  به;   سازد و در الگوريتم  فراهم  مقدماتي  ناگزير است  ترجمه  ماشين  طراح
ـ    يعنـي ،  مرحله د و تا آخرينشو و نحو و ساختار آغاز       واژگان  ة از مرحل    يعني   پردازش  مراحل    بايد از نخستين    تمهيدات    و تحليـل   تجزيـه  ةمرحل

 كرد، بـا ذکـر     مختصر تشريح  را در اين  معناشناسي  انتزاعي و كامالً پيچيده  ة پروس توان  نمي  كه  واقعيت  اين  با پذيرش .  يابد  داوم ت   متن  معناشناختي
  .مثالي از کتاب استاد ارجمند، پروفسور مارچوک، موضوع را بررسي مي کنيم

The fish was bought by the river - The fish was bought by the cook 

 غلط ترجمه خواهد شد، اما اگر  جمله، به در يکي از آن دو by  ةد، حرف اضافكن اگر پارسر نتواند ساختار جمله را درک ،در اين دو جمله
د از که مشخص شد اگر بعـ   بعدي را نيز در نظر بگيرد و بعد از آنة رسيد، کلم by  ة وقتي به حرف اضافريزي شده باشد که پارسر طوري برنامه

 . اسم جاندار نبود، قيد مکان محسوب شود by  فاعل واقعي جمله محسوب کند، و اگر بعد از حرف اضافه ، اسم جاندار بود byفةحرف اضا
 و توصـيه  كرد،هاي خود رويکرد جديدي نسبت به سطح استفاده از پارسر بيان       پژوهش با اين حال پروفسور مارچوک در آخرين مقاالت و        

هـاي متنـي    نامـه  ، منطقي است که در شرايط کنوني لغـت ها فرسا و مشکل بر روي پارسر  هاي طاقت  نويسي گذاري و برنامه   ي سرمايه کند به جا   مي
هـا بـود،    سازي واژگان و سرعت کـم رايانـه   علت محدوديت ذخيرهه   قبل ب  ة ايشان گرايش به پارسر در ده      ة زيرا به گفت   ،گسترش و تقويت شوند   
 هاي متني بهتر تضمين نامه کارگيري لغت هشود، و به نظر ايشان اطمينان از ترجمه بهتر با ب ندارد و روز به روز نيز تقويت ميچيزي که امروز وجود 

تر، بهتر آن است که عبـارات و   آل اي را به پارسر داد و در شرايط ايده شود و ضرورت ندارد براي عبارات و جمالت رايج و تجربه شده، برنامه    مي
هاي بزرگ متني به آن متصل کرد، به گفتـة پروفـسور مـارچوک رايـج شـدن اسـتفاده از هـوش               نامه  ايج و تجربه شده را در قالب لغت       جمالت ر 

 ).١٢٧، ص ١٩٨٣مارچوک،(مورد آن باشد  کارگيري بي مصنوعي نبايد فريبنده براي به
تـر کـار خواهـد کـرد و در      تر و طبيعی ه شود، سيستم روانهای متنی خاص ترجمة ماشينی ساخت       نامه  بر اساس اين رويکرد جديد، اگر لغت      

تر و درسـت   متنی سريع نامه در لغت by the cookپارسر با لحاظ درج  عملکرد   The fish was bought by the cook هنگام برخورد با جملة
  .خواهد بود

واند داشته باشد، و بـه درد بـازار عمـومی فـروش کتـاب      ت های متنی خاص ترجمة ماشينی، استفادة عمومی نمی نامه واضح است، چنين لغت 
 .خورد، اما برای سيستم ترجمة ماشينی ضروری است نمی

کند، که در اين جا مجال پرداختن به آن   نيز صدق می معناشناسي زبان و نحو و ساختاراين مسئله در مورد ديگر اجزاء ياد شدة زبانی، يعنی، 
  .نيست

بسته و نامة  آمريکا، بر پاية لغت سيستم مربوط به دانشگاه جورج واشنگتن ، ماشينيةقوي ترجمالعاده  فوق  سيستمبه گفتة پروفسور مارچوک، 
کـه   پيکر متـرجم، بـيش از آن   شود، و در واقع اين ربات غول اي که هر روز ترکيبات جديدي به آن افزوده مي       نامه  ة متني استوار است، لغت    محرمان

  .د حلم استنتيجة علم باشد، دستاور
تـرين نـوع مـتن بـراي       شعر و رمان هم كه مشكلة ماشيني حتي در زمين   ة ثابت شده كه ترجم    ،هاي علمي و آماري     امروزه بر اساس ارزيابي   

 و نجيـري  زكه لگاريتم موضوع دقيق و تحليل معنايي دقيقي از متن و ارتباط لغات و پيوندهاي     به شرط آن   پذير است،   امكان ، است ماشيني ةترجم

                                                        
ک به تفـصيل  ي نزدةگيرد، اميدوارم در آيند  و مقصد صورت میأای با احتساب تجزيه و تحليل صرفی و نحوی در زبان مبد       مرحله) ۲۲(بيست و دو   روش   ةبارر توضيح د  -١

  .مند ارايه نمايم هپژوهان عالق ای در اين ارتباط تقرير و به دانش مقاله
5- économie langagière 
6- compétence 
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  ).٣٧، ص ١٩٨٣مارچوک، ( نجيري صورت پذيردززبر
نيازهـاي کنـوني    بـراي  ،شناخته و تعريف شـده بـود  و معناشناسي ي رنجيزشناسي قرن اخير به عنوان روابط زنجيري و زبر    آنچه كه در زبان   
  .كاربرد چنداني ندارد

 ماشيني روسي به فارسي، ة ترجمةپروژ . روسيه منعقد شد ماشيني روسي به فارسي بين ايران وة قرار داد ساخت سيستم ترجم١٩٩٧در سال 
 اين .هاي بزرگ ايراني اهميت آن معلوم شد و قصد تحقق آن در شرف انجام بود   ملي نبود و توسط بخش خصوصي و يكي از شركت          ةيك پروژ 

دسـت نيـاورده بـوديم،     نيازهاي آن را بـه   پيشپروژه به چند دليل محکوم به شکست شد، اما مهمترين اشکال آن اين بود که ما يعني طرف ايراني             
مـا تـأليف و    هـا بـراي   هـا را نيـز روس   هاي تخصصي بود و توقع داشـتيم آن  نامه نامة متني و لغت نيازهايي که شامل فرهنگ بسامدي و لغت پيش

  !رمزگذاري كنند
تـر   نامة مناسب براي آن بود و جالـب   ساختن لغتگرفت،  قرار مي ماشيني روسي به فارسي   ةسيستم ترجم اولين موضوعي که در دستور کار       

نامـه بـا احتـساب     بايست در اختيار ايشان قرار گيـرد، تـا لغـت    هاي مورد عالقه براي ترجمه مي که طرف مجري روس خواستار آن شد که متن  آن
که احتمال فقدان  ر بروز خواهد کرد، يکي آنکلمات موجود در آن شکل گيرد، زيرا اگر اين کار انجام نشود دو اشکال اساسي در مرحلة نهايي کا           

در ارتباط با کلمات و اصطالحات کليـدي در هنگـام ترجمـه، بـا     ) گر نحوي تحليل(که کار پارسر  معناي کلمات افزايش خواهد يافت و ديگر آن       
اولين واريانـت آن روي مـانيتور بـرود،    ه ككار و در حالي كه چيزي نمانده بود  % ٤٠و پيشرفت   ماه   بعد از چند     .خطاهاي فراوان توأم خواهد شد    

 پيام داد كه اين كار را نبايـد انجـام دهـد وگرنـه     ،شركت مايكروسافت به شركت روسي آرسنال كه ما طرف قرار با آن بوديم         . همه چيز تمام شد   
آرسـنال  . وع قرار خواهـد گرفـت  الشعاع اين موض  تحت،اي از مايكروسافت در روسيه بود     حمايت و همكاري آن شركت كه ديگر آن موقع شعبه         

  .تسليم شد و پروژه تعطيل
  .هايي که داخل کشور هم تهيه کردن آنها ميسر بود نامه ها صرف شده بود، لغت نامه بيشتر وقت ما روي تهية لغت

ب و در شـأن  اميدوارم باالخره اهميت اين موضوع براي مسئولين ذيربط مشخص شود و با تخصيص بودجه و امكانات امكان حركت مناسـ      
  .فراهم آيدطور دائم در اين حيطه   بهكشور عزيزمان ايران

 در آن  شد، خواهدنياز برآوردهي استفاده از پارِسرهاي مناسب محروميم، اما دير يا زود اين    فناورهاي خود از       در دانشگاه  در حال حاضر، ما   
  .ايم هاي مربوط را فراهم نکرده امهن  و لغتموقع نبايد حسرت آن را بخوريم كه چرا اطالعات خام نداريم

  يگير نتيجه
هايي براي  حل  ابعاد مختلف مشخص و راه نويسي در هاي فرهنگ ، نياز و ضرورت توجه به فعاليت    در اين مقاله    شده ارائهبا توجه به مطالب     

ـ توجه و مستحق حمايت هاي ما به سه دليل مستلزم    نويسي طبق ارزيابي   تحقق آن ارائه شد، فرهنگ     خـاطر تغييراتـي کـه در اجـزاي      هاست، اول ب
 نيازهـاي  ةخاطر توسـع  ه، دوم بشود دهد و ضرورت ويرايش و تصحيحات متوالي قطعي مي        خصوص در سطح واژگان روي مي      همختلف زبان و ب   

ـ   ر مـي ناپـذي  هاي دو زبانه را اجتنـاب  نامه ملي هر کشور ضرورت ارتقاء کميت و کيفيت منابع و مآخذ بنيادي مانند لغت      د و بـاالخره بـه خـاطر    كن
هـاي غيرمتعـارفي از     شـيوه مده، که اين مورد آخروجود آ هها ب   انتقال اطالعات به ماشين و اخذ از آن        ةواسطه  وجود آمدن نيازهاي جديدي که ب      هب

  .دكن نويسي را ايجاب مي فرهنگ
ـ      مي امروزه نياز به منابع علمي دو سويه بيش از پيش احساس      ،در ايران و روسيه    التحـصيالن   منـدان و فـارغ   هشـود و بـراي بـسياري از عالق

 اما تحقق ايـن   وجود دارد،،هاي گوناگوني که مورد نياز هر دو کشور است     نامه ليف لغت أ فعاليت براي ت   ةهاي کارشناسي ارشد و دکتري زمين      دوره
  .مهم منوط به اخذ تمهيدات الزم و در اختيار گذاردن تسهيالتی است

شناسی زبان و ديگر عوامـل   هاي زباني و روان نامة روسي ـ فارسي اگر بدون توجه به تفاوت  قيق بيانگر آن است، که تأليف لغتتجربه و تح
توجـه   ها رعايت اصول و استانداردهای جهانی الزامی است و بی  نامه  در تهيه و تدوين لغت    . مرتبط انجام گيرد، نتيجة مناسبی در بر نخواهد داشت        

 .در پي خواهد داشت منفی آموزشی و پژوهشی به آن عواقب

  منابع
 . دانشگاه شيرازانتشارات ٦٦-١٣٦٥ ،ابداع نخستين تجزيه وتحليلگر نحوي ،اهللا فرج ،خداپرستي  -١
  .١٣٨١ انتشارات دانشيار،،فرهنگ دو سويه روسي ـ فارسي، گلکاريان، قدير  -٢
هـاي    پـژوهش زبـان  ةفـصلنام : ها وت در زبان روسي و فارسي و چگونگي تطبيق آن ضرورت توجه به مقوالت لغوي و دستوري متفا      رضا، پور، علي  ولي  -٣

Archive of SID 

www.SID.ir



 .١٣٨٣تهران،  ،١٧  شخارجي،
4-  Апресян Ю. Д. Конверсивы как средст во синонимического преобразования языковой информации. - В кн.: 

Проблемы прикладной лингвистики. М. Тореза, 1998. 
5-  Арутюнова Н. Д. Коммуникат ивная функция и значение слова. - "Филологические науки", 1973, № 3. 
6-  Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М.: Межд. отношения, 1995. – 239 
7-  Восканян Г.А Русско-Персидский словарь. – М 1975. 
8-  Богданов В. В. Иллокут ивная функция высказывания и перфорат ивный глагол. Калинин, 1983. - 166 с.  
9-  Виноград Т. Работ а с ест ест венными языками. М.: Высшая школа, 1986 
10-  Гальперин И.Р. Текст  как объект  лингвист ического исследования. М., "Наука", 1981 
11-  Гаспаров Б.Н. Лингвист ика языкового сущест вования. М.: 1996.  
12-  Долинин К.А. Имплицит ное содерж ание выказывания "Вопросы языкознания", 1983, № 4 
13-  Звегинцев В.А. Предлож ение и его от ношение к языку и речи. М., Изд. МГУ, 1976. 
14-  Комиссаров В.Н. Современное переподоведение. М.: 1999 
15-  Кожина М.Н. Соот ношение ст илист ики и лингвист ики т екст а. М. 1979  
16-  Марчук Ю.Н. Проблемы машинного перевода. М., Наука, 1983 
17-  Мельчук. И.А К пост роению дейст вующей модели языка "Смысл - Текст". М., 1989. 
18-  Овчинникова И.К . Русско- Персидский словарь. – М 1965.  
19-  Якобсон Р. В поисках сущност и языка. - В кн.: Сборник переводов по вопросам информационной теории и 

практики. № 16, 1998, М., ВИНИТИ. 
 

Archive of SID 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

