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 دهکیچ

رشته دانشگاهی مستقل قدمت طوالنی ندارد. هرچند  عنوانبهترجمه، مطالعات ترجمه  هزارسالهسابقه طوالنی و چندین  باوجود

، مطالعات یشناسزباندیگر، همچون  یهارشتهی آن، همواره از دیرباز تا به امروز در ارشتهنیببه دلیل ماهیت مطالعات ترجمه 

مرتبط با  یهاپژوهشاما سیل عظیم ؛ علوم انسانی مورد پژوهش قرار گرفته است یهارشتهو سایر  یشناسجامعه فلسفه، فرهنگی،

 عنوانبهو پرالتهاب  یجانپرهآغاز شد که رشد سریع این رشته دانشگاهی را در پی داشت و از این دوره  ۰۹۹۱این رشته، از دهه 

 .شودیمنقطه عطف این رشته یاد 

کرد و  یبنددستهرا  هاآن توانیممختلفی  یهاصورتلعات ترجمه بسیار گسترده و متفاوت است و به پژوهشی در مطا یهاحوزه

پژوهشی نوین در مطالعات ترجمه  یهاحوزهاست نگاهی به  موردتوجهدر این مقاله،  آنچهدرباره هرکدام به بحث پرداخت.  یلتفصبه

 و فناوری با پژوهشگران، یاو مترجمان  نمودن آشنا پژوهش حاصل از هدفدر ترجمه است.  و رایانه با توجه به نقش فناوری

 .کند شایانی کمک آنان ترجمه به در موردو یا برای پژوهش  ترجمه حین در تواندمی که است ابزارهایی

 یدیلکلمات ک

 ینی، ترجمه به کمک رایانه، ترجمه ماشترجمه یهاحافظهترجمه، فناوری، رایانه، 
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 مقدمه -1

 ین،نو هاییفناور شودیصنعت نام برده م یک عنوانبهامروزه که از ترجمه 
سرعت  یشقرار داده است و با توجه به افزا یرتأثمترجمان را تحت  بازار کار

ما را  یازدر ترجمه ن یسنت یهاانتشار اطالعات در جهان امروز، استفاده از روش
 ،1یانهبه کمک را رجمهت ینی،مثل ترجمه ماش یمی. مفاهکندیبرطرف نم

 ی،زبان هاییکره، پ3حافظه ترجمه هاییستم، س2ترجمه یطیمح یابزارها
 یهستند که با گسترش فناور یمیمفاه ازجمله غیره و افزارهانرم سازییبوم

اند. هدف در پژوهش شده مطالعات ترجمه یرشته یوارد واژگان تخصص
 یبو معا یامزا سیابزارها و برر ینا برخی از گذرا به یو نگاه یحاضر معرف

 .باشدیم هاآن

از  یتربزرگاز پرسش  یبخش توانیو ترجمه را م یفناور ینب رابطه
که  طورهمان ی،بر زبان دانست. درواقع مطلب و دغدغه اساس یناورف یرتأث

در  کندیماز پژوهشگران بنام مطالعات ترجمه بدان اشاره  (۱۱۱۱) یمپ یآنتون
ابزار ترجمه  یک صرفاً یگردامروزه  در ترجمه یدجد هاییاست که فناور ینا

مترجم،  یشناخت یتفعالدادن  ییردر حال تغ ابزارها ینبلکه ا شوندیمحسوب نم
 یاز تبادل اجتماع یمترجم هستند. ترجمه به حالت یگاهو جا یروابط اجتماع

طبق  (.۴)ص. شودیم وبمحس یزبان یهمبدل شده است و جزو پنج مهارت پا
و ترجمه  خوانندیم ،نویسندیم کنند،یگوش م کنند،یافراد صحبت م یمنظر پ

 یهپنج مهارت پا ینکه در ا بایستییم احتماالًو  تواندیم ی. هرکسکنندیم
 تبحر کسب کند. 

از  یاحوزهو پژوهش در هر  یقکه قصد تحق یهر پژوهشگر ینبنابرا
 ینوارد ا یفناور تبعبهکه  یمیدر ابتدا با مفاه یستیمطالعات ترجمه را دارد، با

 یدیصورت د ینا یرداشته باشد، در غ ینسب یحداقل آگاه اندشدهرشته 
که در آن  یاییامروز خواهد داشت. دن یایمحدود در درک زبان و ترجمه در دن

 شودیم یاد یازن یک عنوانبهدر حال گسترش است و از آن  سرعتبه یفناور
 .یتمز یک صرفاًو نه 

به پژوهشگران و مترجمان در  یمقدمات یدیحاضر دادن د یقهدف تحق
در بخش نخستین مقاله به نقش رایانه در  .باشدیمترجمه  یننو یمورد ابزارها

 هاییستمس یمقاله به بررسدر ادامه . پردازیمیم ترجمه و ترجمه ماشینی
سپس  .پردازیمیم به کمک رایانه ترجمه زاربا ینترمهم عنوانبه ترجمه حافظه

گذاشته است به جای که فناوری بر ترجمه  یراتیتأثبه  با دیدی انتقادی
 .دهیمیمخاتمه  گیرییجهنتبحث را با  یتدرنهاو  نگریمیم

 ینیو ترجمه ماش یانهترجمه به کمک را -2

اما  دانندیم یانهرا شروع مطالعه در مورد ترجمه به کمک را ۱۶۹۱گرچه دهه 
کرد.  یداپ یتجار یجنبه یانهبود که ترجمه به کمک را ۱۶۶۱از اواسط دهه 

 ۶۱که در دهه  یجیتالیانقالب د کند،ی( اشاره م۱۱۱۶) یاکه گارس طورهمان
( و ۱۶۶ص. ) شدترجمه  یدرخواست برا یشدر جهان رخ داد، منجر به افزا

 یآن ابزارها تبعبهبه نام صنعت ترجمه پا گرفت.  یدجد یصنعت ینوعبه
 یانهصنعت ورود کردند و مفهوم ترجمه به کمک را ینبه ا یکیالکترون

 مدخل در ترجمه مطالعات اصطالحات توصیفی فرهنگ کرد. یداگسترش پ
: کندمی تعریف گونهینا 4سیگر تعریف بنا بر آن را «رایانه کمک به ترجمه»
 با را ترجمه فرایند از بخشی مترجم آن در که است ایترجمه راهبردی»

و  شاتلورت به نقل از سیگر) «دهدمی انجام ایرایانه هایبرنامه از استفاده
 (.۱۱۶ ، ص.۱۸۳۱ ،یکاو

 شود،یاشتباه گرفته م ینیبا ترجمه ماش یگاهگه یانهبه کمک را ترجمه
مرتبط با  کامالً یو در مواقع یکدو مفهوم نزد ینکها یندو مفهوم در ع ینا

ترجمه به  ی. ابزارهاروندیدو مفهوم متفاوت به شمار م یهستند ول یکدیگر
 یینند و هدف نهاکیم یفامترجم را ا یارنقش دست ینوعبه درواقع یانهکمک را

است.  یرجم انسانرساندن به مت یاریبلکه  یست،ن یها حذف مترجم انسانآن
 یناست که در آن ماش یآل یدهبه ا یدنرس ینی،در ترجمه ماش یهدف غائ یول
عمل ترجمه را انجام دهد.  یبه مترجم انسان یازو بدون ن ییتنهابه( یانه)را

 ینی،در ترجمه ماش یهاول یکردهایرو برخالف یدجد هاییههرچند در نظر
 یندر ا ینوعبهشده است و  یحذف مترجم انسان یگزینجا ترییمنطق یدگاهد

. با خوردیترجمه به چشم م یندر ح ینانسان و ماش ینلزوم تعامل ب هایهنظر
ندارند و  یچندان یفیتاغلب ک یدارند ول ینیماش یهاکه ترجمه یدیتمام فوا

 یانسان یحو تصح یرایشو یادیبه مقدار ز یازمندن جمهقبل و بعد از عملِ تر
مطلوب و  یفیتکه ک ینیماش صرفاًبه ترجمه  یدنله انسان( هستند و رس)مداخ
به  پردازانهیارؤو  یدداشته باشد در حال حاضر بع یمشابه با ترجمه انسان کامالً
 .رسدینظر م

 یترجمهبا  یانهخالصه گفت ترجمه به کمک را طوربه توانیم پس
انجام  یانهتماماً توسط راترجمه . در ترجمه ماشینی، متفاوت است ینیماش

 یا ویرایشیشپ یقاز طر یموارد، مترجم انسان یدر برخ چندهر ،شودیم
 .کندیممداخله ماشینی ، در عمل ترجمه متون یرایشوپس

و  ینسشده از نمودار معروفِ هاچ یرایشو یکه نمودار ۱شماره  در نمودارِ
و ترجمه  ینیترجمه ماش ینب یزتما باشد،ی( م۱۴۳، ص. ۱۶۶۱سامرس )

است،  شدهدادهنشان  یخوببه هم بادو  ینارتباط ا ینحوه ینو همچن یانسان
حافظه ترجمه  هاییستمس به کمک رایانه و ابزارهای ترجمه یگاهجا ینهمچن

است که در ادامه به بحث در مورد آن  شدهمشخص نمودار یندر ا یزن
 .پردازیمیم
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 ،شوندیمرا شامل  یاگستردهدامنه  یانهترجمه به کمک را ابزارهای
هستند که  «ترجمه یطیمح یابزارها»ابزارها موسوم به  ینا ینترگسترده

که  شودیم یاد یزمترجم ن یزکارم یاکارگاه  عنوانبه هاآناوقات از  یگاه
این ابزارها  .شوندیمدر ترجمه را شامل  یدمف زارهایاز اب یامجموعه درواقع

، یریگغلط هایو ابزار پردازهاواژهساده و ابتدایی همانند  ییابزارها توانندیم
 5ینور خوانیسهنو یابزارها ،یکیالکترون هایالمعارفیرةداو  لغت یهافرهنگ

 هایابزار، افدییپ هاییلفامرتبط با  یابزارها ،یرتصو یرایشگرهایو و
، ابزارهای ارسال صورتحساب برای نگارش رزومه یابزارها، یس گذارییرنوز

برای مترجمان و  یابیکار هاییتسامشتری، اینترنت و ابزارهای آن و یا حتی 
 همچون ترییچیدهپشامل ابزارهای تخصصی و  ینکهاباشند و یا غیره 

و  سازییبوم یابزارهاحافظه ترجمه،  هاییستمس، ینیترجمه ماش هاییستمس
ساز رشته  همگامی زبانی، ابزارهای هایکرهپ ،افزارهانرمزبان در  ییرابزار تغ

تحلیل متن،  یهاماژولو  6واژگان یریتمد یهابرنامهابزارها و ، کاراکترها
 بررسی در ادامه مقاله به مدیریت پروژه، کنترل کیفیت و غیره باشد.

ترجمه  الکترونیکی ابزار ینترمهم عنوانبه ترجمه حافظه هاییستمس
 .پردازیمیم

 ترجمه یهاحافظه -3

 یهاتا از ترجمه دهندیامکان را م ینحافظه ترجمه به مترجمان ا یافزارهانرم
 یافزارهانرماز  یمترجم یوقت درواقعبهره را ببرند.  یتخودشان نها یقبل

است،  یدیکه در حال ترجمه متن جد یزمان کند،یحافظه ترجمه استفاده م
 تریشکه مترجم پ یو متون یدمتن جد یهاحافظه ترجمه، شباهت هاییستمس

که  دهندیامکان را م ینو به مترجم ا دهندیم یصترجمه کرده است را تشخ
با  یاکند و  یابیباز یدمتن جد یرا برا یشینترجمه پ یناًعدر صورت امکان 

 کند. یدرا تول یترجمه مناسب ییراتیاعمال تغ

حافظه ترجمه  هاییستمس یجز اساس یابیتوابع جستجو و باز بنابراین
در  یابیکارکرد توابعِ جستجو و باز یدر راستا یکل یکرد. دو روباشندیم
و « 7جمله محور یکردیرو»اول  یکردحافظه ترجمه وجود دارد، رو هاییستمس
« 8متن دوگانه یکموجود در  اراکترکه بر رشت یمبتن یکردیرو»دوم،  یکردرو

است که از  یفیدو نوع تعر بنا بر یکرددو رو ینا(. ۴، ص. ۱۱۱۸است )گو، 
دو  ین( به ا۱۱۱۱و راسل ) یچکه مک لو طورهمانحافظه ترجمه وجود دارد و 

اول محدود به پردازش در سطح  یف، تعرکنندیاز حافظه ترجمه اشاره م یفتعر
 یهااده از جفتد یگاهپا یککه  یبانیاز ابزار پشت ینوع خاص»جمله است: 

 یکخودکار ترجمه جمالت در  طوربهو  گیردیبرمو مقصد را در  مبدأ یزبان
(. ۱۸۱ .ص) «کندیم یابیرا باز باشدیداده موجود م یگاهکه در پا یدمتن جد

حافظه  هاییستمباشد، س یدمتن جد یکدر حال ترجمه  یاگر مترجم درواقع
و مترجم را  کندیم یسهداده مقا یگاهپا یاتمتن را با محتو یترجمه، هر جمله

 .کندیمشابه باخبر م یجمله ترینیکنزد یامشابه و  کامالً یاز وجود جمله

از حافظه ترجمه  ترییعوس عریفو راسل به ت یچدوم، مک لو یفدر تعر 
گذشته در نظر  یهااز ترجمه یویآرش صرفاًکه حافظه ترجمه را  کنندیاشاره م

 ینا ؛ وها بازاستفاده شوداند تا از آنشده یدهسازمان یوکه به نح گیردیم
که در  یزبان یواحدها یاو  یوآرش یجستجو یاز نحوه فرضییشپ یچه یفتعر
، ۱۱۱۱و راسل،  یچمک لودهد )یبه ما نم گیرندیم ارمورد جستجو قر یوآرش

 ین. در اشودیم یاد یعوس یفتعر عنوانبهاز آن  یلدل ینو به هم (۱۸۱ص. 
پاراگراف گرفته  یاسطوح از جمله  یامکان وجود دارد که در همه ینا یکردرو

 .یماز رشته کاراکترها به جستجو بپرداز یکهر  یاتر و کوچک یهاتا بخش

 ازجملهحافظه ترجمه  ینهزم درمطرح  یافزارهانرم یشترحال حاضر ب در
هم  ییافزارهانرمو البته  کنندیاول استفاده م یکرداز رو 10یژاووو د 9ترادوس

 (12ترنسیو مالت11 ترمی. )مانند الگکنندیدوم استفاده م یکردهستند که از رو

حافظه ترجمه را شرح  یافزارهانرمتر، نحوه کار به زبان ساده یمبخواه اگر
 صورت است که: یدین یمده

 یا)پاراگراف، جمله،  ییهارا به بخش موردنظرمتن  افزارنرمدر ابتدا  -
 .کندیم یم( تقسترکوچک یهابخش

 یهاترجمه یقداده )که از طر یگاهها در پامطابقت یبه جستجو سپس  -
 .پردازدیبه دست آمده( م یقبل

از قسمت  یشینترجمه پ یناًع افزارنرموجود داشت،  کاملاگر انطباقِ  -
 .کندیرا انتخاب م موردنظر

 تواندیدرصد، مترجم م صدکامل و  صورتبهنه  یاگر انطباق وجود داشت ول -
 داده( یگاه)بسته به درصد انطباق با پا را آن یاو  یجاددر متن ا ییراتیتغ
 کند. یجادا یدیو ترجمه جد کند یرایشو

 کامالً یدنکرد، آن بخش با یداداده پ یگاهدر پا یانطباق گونهیچه افزارنرماگر  -
 افزارنرمداده  یگاهترجمه شود و سپس در پا یدست صورتبهتوسط مترجم 

 از آن استفاده کرد. یبعد یهاشود تا بتوان در ترجمه یرهذخ

به سرعت  توانیم سبستم های حافظه ترجمه یایمزا ینتراز مهم
 هایینهو ثبات در ترجمه و کاهش هز یکدستی یجادبه ترجمه، ا یدنبخش

 مشابه به هم نام برد. یاو  بلندمدت یهاترجمه در پروژه

باعث بهبود و  لزوماً یفناورباید به این نکته تیز توجه داشت که  البته
ترجمه  هاییستمترجمه و س یهاحافظه .شودیشدن کارها نم صرفهبهمقرون

 یشقدرت انتخاب و سرعت مترجمان را افزا توانندیم ینکها باوجود ینیماش
 طورهمان آنان بکاهند. یاز درک شهود توانندیم یزدهند اما به همان اندازه ن

سوال  ینپاسخ به ا در که کندیمشاره انکته  ینبه ا یدرستبه( ۱۱۱۱) یمکه پ
 یاچه استفاده ینیترجمه و ترجمه ماش یهاظهفاز حا واقعاًمترجمان  که
از خود  یصورت نگرفته است اما وقت یادیز یو عمل یتجرب یقاتتحق کنند،یم

 سؤال ینیترجمه ماش یاترجمه و  یهامترجمان در مورد استفاده از حافظه
ابزارها، سرعت  ینبا استفاده از ا شانکه به گمان دهندیپاسخ را م ینا شودیم

و  یشتر. واژگان بیشهنه هم لزوماً یکرده است ول یداپ یشدر ترجمه افزا
مانند  یاتیآنان قرار گرفته است ولو با فدا کردن جزئ یاردر اخت ترییعوس

 ی،فناور یهاجنبه یگرهمانند د (.۱ص. ) یحصح یگذارنشانهو  یگذارنقطه
. در ختکه هم برد دارد و هم با است یبازدر ترجمه همانند  یاستفاده از فناور

فناوری و ابزارهای الکترونیکی ترجمه بر عمل ترجمه  یراتتأثادامه به 
 .پردازیمیم
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در  یددارند، شا افزارهانرمابزارها و  ینکه ا یدیگفت با تمام فوا توانیم
همچنین  ها شوند.کاهش دستمزد آن یاباعث استثمار مترجمان و  درازمدت

 یقانون یتعدم شفاف، دهندیم( هشدار ۱۱۱۱که بوکر و فیشر ) طورهمان
در هنگام استفاده از  یو اخالق یمسائل حقوق یاو  رایتیکپقانون  خصوصبه)

مترجم را  یاعتبار و حقوق معنو ،یاحرفه یتوضع یزابزارها( ن یناز ا یبرخ
 (.۹۸)ص.  دهدیمقرار  یرتحت تأث

 مفهوم فناوری، پیشرفت با که است این کرد توجه بدان باید که اینکته
 ایحرفه مترجم درواقع. است شده تغییراتی دستخوش نیز( ایحرفه) مترجم

!( معتبر سازمان یک از گواهینامه یا جواز دارای) شده تصدیق مترجم یک باید
 ندارند، را نامهیگواه این که مترجمانی از دسته آن تواننمی آینده در و. باشد

 پدید مترجمان و ترجمه برای فناوری اینجا در که خطری درواقع! نامید مترجم
 ترجمه هایناوریف که سازمانی با باید اجباربه مترجمان که است این آوردمی

 دارند اختیار در را( ترجمه بزرگ هایحافظه یا و ترجمه ایحرفه افرازهای نرم)
 ولی باشند توانمند ترجمه کار در در عمل هرچند صورت این غیر در و کنند کار

 در قدرت که هاییسازمان با مقابله توان و شوندنمی محسوب مترجم
 مترجمان فناوری، ینوعبه ( معتقد است۱۱۱۱پیم ). ندارند را است اختیارشان

 کسانی به دانندمی ترجمه که کسانی از قدرت درواقع. کندمی تهدید را مستقل
)ص.  یابدمی انتقال کنند،می کنترل و دارند یاردر اخت را نوین هایفناوری که
۱.) 

فناوری و ابزارهای نوین در ترجمه توجه داشت که هنگام استفاده از  باید
 یمثال ممکن است مترجم یبرا یست،ن شدهینتضم کامالًترجمه  یفیتک

حافظه ترجمه  یافزارهانرماز متن را اشتباه ترجمه کند و طبق کارکرد  یبخش
 یادگیری ینمترجم هم تکرار شود. همچن یبعد یهااشتباه در ترجمه ینا

 یاربس یمتبه ق یداست.. با برزمانمترجمان  یترجمه برا زارهایاز اب یبعض
هم  یگانرا یافزارهانرمالبته  -اشاره کرد یزترجمه ن یاز ابزارها یبعض یباال

 را ندارند. یپول یافزارهانرم یفیتک قطعاً یوجود دارند ول

ندارند، وارد  یکیکه نسخه الکترون یتبک یادر ترجمه متون و  همچنین
. )هرچند امروزه است افرسو طاقت  برزمان افزارنرمدر  مبدأمتن  ینمودن دست

استفاده  یبه ما کمک کند ول تواندیراستا م یندر ا ینور خوانیسهنو یابزارها
 است.( برزمانو البته  برینههز یزها ناز آن

 نتیجه -5

داشته است امروزه جزء  همراهبه  فناوری با تمام مزایا و معایبی که برای بشر
اثر گذاشته  ماو بر تمام ابعاد زندگی  شودیمزندگی ما محسوب  ناپذیرییجدا

نبوده است. برای  مستثنااست. ترجمه نیز مانند سایر علوم از اثرات فناوری 
نوین در این حوزه  یهایفناورپژوهش و مطالعه در حوزه ترجمه آشنایی با 

 .نمایدیمامری ضروری 

 یاست که ابزارها ینبدان اشاره شود ا یدقسمت با ینکه در ا یینها نکته
را  یاتازه یهافرصتکه دارند،  یبیو معا یدبا تمام فوا یانهترجمه به کمک را

ابزارها با  ینا یعسر تیشرفپ مساله ینا علت که آورندیم یدمترجمان پد یبرا
(، یانشیرا بانشناسیشاخه ز خصوصبه) یشناسزبانو  یوترگسترش علوم کامپ
ترجمه، ابزارها و  یهاحافظه یافزارهانرم یهاداده یگاهگسترش تبادل پا

 یافزارهانرم، گسترش افزارهانرم سازییبومواژگان،  یریتمد یهابرنامه
با  ینترنتگسترش ا ین. همچنباشدیمبه وب سرورها  یو دسترس بازمتن

به ترجمه وب و  نیاز – ینترنتیا یهاف المعار یرهو گسترش دا یندهسرعت فزا
از  آن دستهشغلی بسیاری برای  یهافرصتباعث بروز  یرهغ و یشبکه جهان

 .افرادی که با این ابزارها آشنایی دارند، شده است
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