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 مقدمه 
ر در  ييـ ن تغ يا. اند  شده يرات جد يي چند سال گذشته دستخوش تغ     ي ترجمه ط  يها پژوهش

 ي، مفهـوم  »نـد ترجمـه   يفرا«اصـطالح   . ف بوده اسـت   يش پژوهشگران به سمت توص    يواقع، گرا 
 يهـا  ارشناسان مختلف، به گونـه    ك مختلف و توسط     ياه ه در بافت  كرسد، چرا    يمبهم به نظر م   

نـد ترجمـه    يه فرا كـ ن باور است    يبر ا ) 2000(1ريجكملم. ف شده است  يف و توص  يمتفاوت تعر 
 يا ناخودآگاه ي خودآگاه   ي شناخت يندهاي باشد، از جمله فرا    يم مختلف ي مفاه ةرنديتواند دربرگ  يم
  ).163(ند يآ يت در ميه به هنگام ترجمه به فعلك

ه كـ  اسـت    ييهـا  تي فعال يف تمام ي و توص  ي حاضر، بررس  يفي پژوهش توص  ي اصل ةدغدغ
 بـه انجـام     ي به فارسـ   يسي از انگل  يحي متن توض  يك ةند ترجم ي فرا ي ط يرانيار ا ك مترجمان تازه 

 يتبـ ك انتقـال  ةليه در پژوهش حاضر، ترجمه عبارت است از وسـ    كر است   كان ذ يشا. رسانند يم
 ةنـ يه در زمكـ  ين بررسـ يـ در ا. گري د ين و فرهنگ به زبان و فرهنگ       زبا يكا معنا، از    يام  ي پ يك

 و مـصاحبه  ييرگـو كها به سه روش مشاهده، فن ف رد، دادهيگ يقرار م  ترجمهيفيمطالعات توص
ن، يهمچنـ . شوند ي م يبند  و طبقه  يدگذارك به دست آمده     يها  شده و داده   يآور مرورنگر جمع 

 فـوق بـه   ةوي حاصل از سه شيها ل دادهي تحلين براردك ين پژوهش، از راهبرد چند وجه   يدر ا 
  .ج به دست آمده استفاده خواهد شديع نتايجهت تجم

 يق و چارچوب نظري تحقةنيشيپ
ه كـ  ي ترجمه به عنوان محصول    ة ترجمه عبارت بود از مطالع     يةدر گذشته، پژوهش در نظر    

 و  يزيات تجـو  يـ  نظر ةجـ ي از ترجمـه، نت    ين برداشت ين چن يا. ديآ يند ترجمه به دست م    ي فرا يط
ا عـدم   يـ  با متن مقصد از لحاظ وجـود         أه در آن متن مبد    ك بود   يا  مقابله يشناس  زبان يها ليتحل
 ي بررسـ . 2)150-149، 2000، هـاوس (شـدند   يل مـ يـ  و تحليه، بررسـ يود تعادل دوسـو ـوج

ن يـ  بر اي مبتنياتيم موجب آن شد تا محققان به فرض  ك مك محصول محور    ةوين ش يها با ا   ترجمه
 آوردنـد  يرو» گر ترجمه شـود ي به متن ديرد تا متنيگ ي انجام مييندهايان چه فراين ميدر ا «ه  ك
ند ترجمـه عبـارت اسـت از    يه فراكن مبنا يردند، بر اك ارائه ياتينه فرض ين زم يها در ا   آن). 150(

ه كـ  شـد  ز ارائهي گوناگون ترجمه نيها وهين رابطه شي و مقصد و در ا   أان متن مبد  ي م يپل ارتباط 

                                                           
1- Malmkjær 

2- House 
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 محصول محـور ارائـه      يها ه مدل كن  يبا وجود ا  . دنديچرخ ياغلب حول محور توانش مترجم م     
 أ با توجه به متن مبـد      ييد محصول نها  يند تول ين فرا ييم و تب  يترس« بر   يشده راجع به ترجمه سع    

 راجع بـه جعبـه   ي تجرب يها ين، بر عدم بررس   يشي پ ي ارائه شده سنت   يها ثر مدل كرا داشتند، اما ا   
ند ترجمه از منظر محصول     ي فرا ين، بررس يعالوه برا ). 150(» ردندك ياه ذهن مترجم داللت م    يس

ج آن شده   ي نتا يارآمدكق و نا  ير تحق يده شدن مس  يشكراهه  يب«توانست منجر به     يمحور صرف، م  
نـد  ي موفـق در فرا    يارهـا ك راه ةل و ارائ  ك چون حل مش   ييها ده انگاشته شدن جنبه   يو باعث ناد  
د آمـد   يـ  عمده در مطالعات ترجمه پد     يرييجه، تغ يدر نت ). 179 ،1999،  1ينيبرنارد (»ترجمه شد 

 و نامـستدل بـه      يزي تجو يها ها و روش   هي محققان از نظر   ةر توجه و عالق   ييه عبارت بود از تغ    ك
ش روزافـزون   يت باعث افـزا   ير جهت عمده، در نها    يين تغ يا. ي و علم  يفي توص يها  روش يسو

 . ند ترجمه شديژه در حوزه فرايبه و ي و علميمطالعات تجرب

 ند ترجمهيت فرايماه
ه در ذهـن متـرجم هنگـام       كـ  به آنچه    يابي  دست يند ترجمه، محققان، در پ    ي فرا ةدر مطالع 

د مـتن   يـ  و تول  أل مـتن مبـد    يـ  و تحل  كتواند شامل در   يند م ين فرا يا. باشند يگذرد، م  يترجمه م 
گـذرد بـه    ي در ذهن مترجمان هنگام ترجمه م    هك بردن به آنچه     يپ. ا همان ترجمه باشد   يمقصد  

ژه بـه   يـ هـا و فنـون و      جه محققـان بـا اسـتفاده از روش        يد، در نت  ينما ين م كرمميم، غ يطور مستق 
 2نگر  درون يها وهيها را ش   ن روش يا. پردازند ين ترجمه م  يم ذهن مترجم در ح    يرمستقي غ يبررس

ـ    يه برگرفته از علم روانشناس    كنامند   يم ـ  ي بوده و اول روانـشناس   3لهلـم وونـت   يار توسـط و   ن ب
 ).150 ،2000، هاوس(ار گرفته شده است ك  و بهي در اواخر قرن نوزدهم معرفيآلمان

 اسـتخراج اطالعـات بـه جهـت مطالعـات           يها ن روش ياربرد تر كن و پر  يتر  از مهم  يكي
د ريـ گ ينگر قـرار مـ    درونيها وهي شةر مجموعيه در زكباشد  ي م4ييرگوكفن ف ند ترجمه،يفرا
» ، همزمان با انجام ترجمـه توسـط خـود مترجمـان           ي ذهن يندهايان فرا يب«ه عبارت است از     ك
 يآور  جمـع  ي بـرا  ين فن بـه عنـوان روشـ       يه ا كر است   كالزم به ذ  ). 179 ،1999،  ينيبرنارد(

. 5)108 ،2002،  ننيلكجاسـ (ها   ل داده ي تحل ي برا يشود، نه به عنوان روش     يار برده م  ك ها به  داده
                                                           

1- Bernardini 
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ـ البداهـه، و   ي فـ  ي ذهن يها انين فن، استخراج جر   يف ا در واقع هد   ش نـشده و ناخودآگـاه      يراي
، ين مقصود، الزم است تا مترجمان مورد بررس       يل به ا  ي ن يبرا. ن ترجمه است  يمترجمان در ح  

واضح اسـت   . ندي الزم را احراز نما    يها ها و مهارت    فن، آموزش  يقبل از انجام ترجمه و اجرا     
ـ نـد و ا يآ يش نشده به دست م    يراين فن، به صورت نامرتب و و      ي مستخرج از ا   يها ه داده ك ن ي

 از يكـي امـروزه  . ها، نظـم و معنـا ببخـشد    ين نابسامانيه به ا  كفه محقق است    يت و وظ  يمسئول
 ي از چگـونگ   ي درست كدن به در  يند ترجمه رس  يرامون فرا ي پ يق و بررس  ين اهداف تحق  يتر مهم

ن عمل ترجمه صـورت     ي در ح  ييندهايه چه فرا  كن معنا   ي است بد  أش ترجمه از متن مبد    يدايپ
نـد  ي فرايهاوس در بررس.  ترجمه حاصل شودييرد تا متن مقصد به عنوان محصول نها    يپذ يم

ه بـا  كـ نـد بل ي فرايـك  نه تنهـا بـا   ين بررسيم در اينكد فراموش   يه نبا كشود   ير م كترجمه متذ 
ه خـود تحـت     كـ م  يا  مواجه لك و حل مش   يريگ مير تصم يده، نظ يچي پ يندهاي از فرا  يا مجموعه

 انـد   خـاص ييها تيط و موقعي در شراياربردشناسك، ي چون معناشناسير عوامل گوناگونيثأت

)150 .(  
هـا را شـامل      تيـ  از فعال  يعيف وسـ  يـ نـد ترجمـه ط    يه فرا كن باور است    ير، بر ا  يجكملم

ـ  ينـدها يشود، از فرا   يم ـ  فعـال خـود آگـاه        ي ذهن  ن ترجمـه گرفتـه، تـا    يا ناخودآگـاه در حـ     ي
ـ  بـا متـرجم و در نها       ير تمـاس مـشتر    يـ  نظ يكيزي ف يها تيفعال  از يمنـد  تيت اعـالم رضـا   ي

» نـد يفرا «ةه واژ كـ ند  ك ي، خاطرنشان م  )1989 (1نوين راستا سگ  يدر هم ). 163 (ييمحصول نها 
 متن ترجمه شـده و      يكيزي و ف  يجيد تدر ياول، تول :  دو معنا باشد   ةرنديتواند حداقل در برگ    يم

ـ  خودآگـاه    ي، شناخت ي ذهن يردهاك عمل ها و  تيدوم، فعال  ن يه در حـ   كـ ا ناخودآگـاه متـرجم      ي
 يتـر  را بـه مفهـوم گـسترده      » نـد يفرا«اصطالح  ) 2000( 2واكزابالبس). iii(دهد     يترجمه رخ م  

، أ پـروژه ترجمـه، انتخـاب مـتن مبـد       يـك  يمراحـل طراحـ   «ه عبارت است از     كبرد   يار م ك هب
ـ جمـان، تحو   بـه متر   أل متن مبـد   يانتخاب مترجمان، تحو   ل مـتن ترجمـه توسـط مترجمـان،         ي

» اربرانكـ  آن بـه  ةع ترجمه و ارائيگر اعم از چاپ و نشر و توز       يش متن و تمام مراحل د     يرايو
ات يـ عمل«توانـد بـه      ين مـ  ينـد ترجمـه همچنـ     يه فرا كـ دهـد    يح مـ  ياو در ادامه توضـ    ). 118(

و سـفارش   أ  مبـد  محدود به خـود متـرجم در مواجـه بـا مـتن               ةطي در ح  ي و ذهن  يشناخت زبان
  ). 118(» ديترجمه اشاره نما

                                                           
1- Séguinot 

2- Zabalbeascoa  
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 ند ترجمهي در پژوهش فرايديلكم يمفاه
ه به صورت   ك يكيترونك با محاسبات ال   ييل آشنا يبه دل «ه  كشود   يادآور م ي )2001 (1مپلك

ل بـه نظـم   يـ م متمايـ  داريه از پـردازش ذهنـ  كز ي نيرند تصوريگ ي وار انجام مياضي و ر يخط
نـد ترجمـه و   يه فراكـ ن باورنـد    يـ ه محققان بر ا   كحال آن ). 31(»  است يالي و پردازش سر   يخط
 انجـام شـده     يهـا  يبررس.  ندارد ير خط يرد، ابداً س  يگ ين ترجمه انجام م   يه در ح  ك يند ذهن يفرا

تـر   دهيـ چيار پين ترجمه، بسي شده در حي طيندهايفرا«ه كن است ي از ا  كيز حا ينو ن يتوسط سگ 
 ي و سـاختارها   ي محاسـبات  يها ها فرمول   آن ي بتوان برا  هك بوده   ي و خط  يالي سر ياه از پردازش 

 يج مـشابه  ينه بـه نتـا    ين زم يز در ا  ي ن )1994 (2وبرتين). 146،  2000(»  را در نظر گرفت    يخاص
  .ابدي يدست م

به عنـوان مثـال،   . افتنديج فوق دست ي متفاوت از نتايجيگر به نتاين وجود، محققان د   يبا ا 
هـا   ه آن كـ افت  ي از مترجمان در   يا  شده توسط عده   ي ط ياـهندي فرا يررسـدر ب ) 1995( 3يرالك
ب بـه وجـود آمـدن    يروند و به ترت يش مي پي متن به صورت خط   يك ة در ترجم  يطور اساس  هب

ـ     ي مناسب را ارائه م    يارهاك در ترجمه، راه   يلكهر مش  ه بـه  كـ د يـ آ يش مـ يدهند و به نـدرت پ
 يهـا  يز در بررسـ يـ  ن)1999(4جنـسن ). 87(ننـد  كا مقصد رجوع ي أ در متن مبد ي قبل يواحدها

ن يـ قات انجام شده توسط ا    يبا توجه به تحق   ). 111(افت  ي دست   يرالك منطبق با    يجيخود به نتا  
بـا  . ستندي دوگانه ن  ي بودن تقابل  يرخطي بودن و غ   يه خط كافت  يتوان در  يگران، م يدو محقق و د   

 از افـراد    يه برخـ  كـ انـد    هردكـ ، مشاهده   يا  مقابله يها ين وجود محققان در مطالعات و بررس      يا
ـ كبـه نقـل از      (نگـز   ير. اند ردهك عمل   يه به صورت خط   يمتر از بق  كا  يشتر  يب ه كـ افـت   يدر) يرال

  .نندك ي عمل ميشتر به صورت خطي بيا رحرفهيمترجمان غ
ن يـ بـر ا ) 1997 (7و دانـسِت ) 2000 (6تيانـد كانن كـ ري، ت)1993 (5 چون لورشر  يمحققان

ل ك به حل مـش   يه به نوع  كشوند   ي اطالق م  ييها تيمواره به فعال   ترجمه ه  يندهايه فرا كباورند  

                                                           
1- Campbell 
2- Neubert 

3- Kiraly 

4- Jensen 
5- Lörscher 

6- Tirkkonen-Condit 

7- Dancette 
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ه متـرجم بـه هنگـام       كـ  ي نگرش به عناصر مختلفـ     يها  از راه  يكين  يبنابرا. انجامند يو مسئله م  
توان  ين راستا، م  يدر ا . الت ترجمه است  كن مش يشود، پرداختن به هم    يها مواجه م   ترجمه با آن  

ن يـ  مترجمان به هنگـام مواجهـه بـا ا         يياروي رو يها روشن  يالت و همچن  كبه تعداد و نوع مش    
ـ    يكتوان به توانش     ي، نم )1993(م  ياز نظر پ  . الت ترجمه، پرداخت  كگونه مش   بـرد   ي متـرجم پ

ـ  ك ييها تيد وجود دارد، موقع   ي و ترد  كه در آن ش   ك يطيدر شرا «جز   ار و  كـ  راه يـك ش از   يه ب
خاطرنـشان   1ننياركـ رن و هايل سـ كف مشيدر تعر). 29(»  مترجم قرار دارديش رويانتخاب پ

  :ندك يم
ه بـدون   كند  ك ي اشاره م  يبه طور عمده، به عناصر مختلف متن      ل  كمشدر مطالعات ترجمه،    

اوش و  كـ نـد   ي عبارتـست از فرا    لكحـل مـش   پس  . ستندي قابل ترجمه ن   يشياند او و ژرف  كندوك
ا حـذف آن    ي و   أمبد موجود در متن     ي معادل با عنصر متن    ي متن ي عنصر ةه به ارائ  ك يشياند ژرف

  .)76(انجامد  يم
ن يز باشد، به همـ ي نين منف ي مضام ةرنديتواند دربرگ  يم» لكمش«ن حال، اصطالح    ياما در ع  

 يتوانـد برخـ    ي ترجمـه، مـ    التك مـش  ز شدن بر  كه متمر كن باورند   ي از محققان بر ا    يل برخ يدل
ز كـ د و تمر  كيأت«د  يگو يم) 1989(نو  ين راستا، سگ  يدر ا .  داشته باشد  يز در پ  ي را ن  يعواقب جانب 

 أتواند منجر به بغرنج شدن مـتن مبـد      ياوش و چالش همراه است م     كه در ترجمه با     ك يبر نقاط 
 يل محـور  ك اجتناب از مش   ي برا يگريل د ي دل ةبه ارائ ) 2002(نن  يلكن جاس يهمچن. )144 (»شد

ن يتـر  رسد به مهـم  يه به نظر م  كند ترجمه   ي فرا يها يژگيو«ه  كن مبنا   يپردازد، بر ا   يدر ترجمه م  
» باشد ي آن نم  يالت ترجمه در مفهوم سنت    كند، الزاماً مربوط به مش    ك ي اشاره م  ي فرد يها تفاوت

ه كـ د  يـ نما يشنهاد م يپ» لكمش «يرا به جا  » نقاط توجه « اصطالح   يريارگكنن، به   يلكجاس). 80(
رده و كـ فـه  جـاد وق ي ترجمـه ا يار و روال عـاد كند خوديه در فراك يآن موارد«عبارت است از  

نـد  يه فرا كار را دارد    ين اخت ين مترجم ا  يبنابرا). 73(» شود يز مترجم م  كباعث جلب توجه و تمر    
 و  ينـد عـاد   يفرا. نـد كمتوقف  » التكمش«رمشخص ترجمه را به جهت پرداختن به        ي و غ  يعاد
نتـرل در   كر قابـل    يـ ، و غ  ي آسـان، خودبخـود    ينـدها يفرا«رمشخص ترجمه عبارت است از      يغ

 بدون درنگ أس از متن مبدي روان و سليا د ترجمهيا تولي و أد بلند خواندن متن مبد  ترجمه مانن 
 نقاط توجه از يا رمجموعهي به عنوان زالتكمشف ارائه شده، يدر تعر). 73(» يشيو ژرف اند

  ).73(شوند  يفته مردر نظر گ
                                                           

1- Sirén & Hakkarainen 
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 ييهـا  وشسته شود، آنگاه ابزارهـا و ر      يل نگر كند حل مش  ي فرا يكاگر به ترجمه به عنوان      
از . ار در نظر گرفتـه شـود  كتواند به عنوان راه يشود، م يار گرفته م ك ل به كن مش ي حل ا  يه برا ك
 بـالقوه و    يا وهيشـ «ه عبـارت اسـت از       كـ پـردازد    يار ترجمه مـ   كف راه ين رو، لورشر به تعر    يا

 زبـان بـه زبـان       يك از   ين ترجمه بخش  ي فرد در ح   يكه  ك يا ا مسئله يل  ك حل مش  يآگاهانه برا 
، يل محـور ك، مـش ين از نظـر و يبنـابرا ). 76، 2002نن، يلكجاسـ (» شـود  يگر با آن مواجه م    يد

 يدگاهيـ ن د ين چنـ  يا. باشد يار ترجمه م  ك بارز راه  ة بالقوه، سه مشخص   ي و آگاه  يهدف محور 
ف ارائـه   يـ تعر«ه  كن جهت   يابتدا از ا  . نن از دو منظر مورد انتقاد واقع شده است        يلكتوسط جاس 

ه در آن ترجمـه     كـ  ييهـا  تـ حل مسئله پرداختـه و قـسم       يارهاكح راه يتشرح و   يشده به توض  
ن بـاره اشـاره بـه    يـ  در ايو). 109(» ده انگاشـته اسـت  يـ رد را ناديـ گ يل انجـام مـ    كبدون مـش  

 مناسـب  ياركـ  منجـر بـه ارائـه راه   يل خاصـ كن ترجمه، بدون مـش يه در حك دارد   ييندهايفرا
نن بـر   يلكجاسـ . دار جالـب توجـه باشـد       لكارد مـش  تواند به اندازه مـو     يه از نظر او م    كشود   يم

ن مـورد  يدوم. رديگ ي ترجمه در نظر ميارهاك را به عنوان راه   ين مراحل يخالف نظر لورشر، چن   
 ين آگـاه  يچنـ «ه  كـ ستند چـرا    يـ  ن يا م آگاهانـه  يارها مفاه كنن، راه يلكه به نظر جاس   كن است   يا

ت ناخودآگـاه متـرجم توسـط       مايه تـصم  كـ ست، همـانطور    يـ  ن يشه قابـل بررسـ    ي، هم يا بالقوه
هـا را مـورد    تـوان آن  يه بـه روش مـشاهده مـ     كـ  نبوده، حال آن   ي قابل بررس  يالمك يها گزارش

دام كـ ه هـر  كـ افـت  يتـوان در  يبا توجه به اظهارنظر محققان مختلف م    ). 109(» مطالعه قرار داد  
  .دارند ينگيبه نسبت به موضوع يدگاه متفاوتيد

  ها ل دادهي تحلةويش
 و ك دريه از آن بـرا كـ  اسـت  يفكي يرديك، روين بررسيق در ا ياس روش تحق  مبنا و اس  

 اسـت اسـتفاده   ي بـشر يهـا  ينشك ها و هم تيل فعالـه حاصك ي اجتماع ةديچي پ يها دهين پد ييتب
 مهـم و    يهـا   از روش  يكـي ه  كـ شود   ي استفاده م  1ادي داده بن  يةها از نظر   ل داده ي تحل يبرا. شد يم
 ية نظر ي پژوهش يلي تحل ةويه ش كدارند   يان م ي ب 2ولنكنين و ل  ي دنز . است يفكيقات  يج در تحق  يرا

هـا اسـت، تـا       ل داده ي و تحل  يآور  جمع ي برا يي منظم و استقرا   يها اد مشتمل بر رهنمون   يداده بن 
ن يـي  شـده را تب    يآور  جمـع  يهـا  ه داده كرد  كاد  ـجي را ا  ي نظر يها له بتوان چارچوب  ين وس يبد

                                                           
1- Grounded Theory 

2- Denzin & Lincoln  



  1391پاييز و زمستان ، 2شمارة  ، 2، دورة هاي خارجي زبانهاي زبانشناختي در  پژوهش 50

  . نندك يم
 مـداوم  يبنـد  مي و تقـس ينـد رمزگـذار  ي فرايـك ن روش، ي در ا يا ل داده ي تحل ي اصل ةويش
شـوند   ي م ياده شده خط به خط بررس     ي پ يها  آغاز خواهد شد و داده     يل با رمزگذار  يتحل. است

ن پژوهش با توجـه بـه   يدر ا. ردكف يها را بتوان تعر س شده در آن ك منع يدادهايتا اعمال و رو   
 از  يا ار، مجموعه ك  مترجمان تازه  ييرامون شناسا يپ متعدد ارائه شده توسط محققان       يها شاخص

ر سـازگارتر بـه نظـر       ـاضـ ـ ح يررسـ ب ياـم بر فض  كط حا يها و شرا   تيه با محدود  ك ييارهايمع
  .رسند استفاده شده است يم

.  باشـد  يسيها انگل   و زبان دوم آن    يها فارس   آن يد زبان مادر  ينندگان با ك تك شر ةهم) الف
شـود   ي اطالق مـ   يسي زبان انگل  ي مترجم يارشناسكان ترم آخر    يشجو به دان  »ارك تازه«صفت  ) ب
ار كـ  متـرجم تـازه  ) پ. رده باشـند كـ سب ك را »يعال« ةات ترجمه نمري و نظر  يه در درس مبان   ك

  . را به چاپ نرسانده باشدينون اثرك ترجمه داشته و تاةمتر از چهار سال سابقكد ين بايهمچن
 ي مـشهد بـرا    يهـا  ار زن و مرد از دانشگاه     ك  تازه  فوق، هشت مترجم   يارهايبا توجه به مع   

 ترجمـه، بـا   ي انتخاب متن مورد نظر بـرا    ين برا يهمچن. ده شدند ين پژوهش برگز  يت در ا  كشر
  . ر در نظر گرفته شدي زيارهايات گوناگون محققان، معيتوجه به نظر
 و  ي ذهن ياندهيده و فرا  يشكه مترجم را به چالش      ك باشد   يزانيد به م  ي با أ متن مبد  يدشوار

چ يد نسبت بـه موضـوع مـتن مـورد نظـر هـ      يند و مترجمان نباكل ير و دخي را درگ ي و يشناخت
 يـك د توسـط  ين، متن مورد نظر بايهمچن. گر داشته باشند  يديك نسبت به    ي قبل يي و آشنا  يبرتر

االت ك از اشـ ي روان و شـفاف بـوده و عـار         ي زبان نگاشـته شـده باشـد و متنـ          يسيلف انگل ؤم
را در يـ  باشـد، ز يش از حد طـوالن يا بيوتاه و كش از حد يد بيمتن مورد نظر، نبا   .  باشد ينگارش

 ي افراد در ترجمه نبـوده و در حالـت دوم باعـث خـستگ              ييحالت اول قادر به نشان دادن توانا      
متن مورد نظر راجع بـه مـسائل   . شود يج به دست آمده مياهش اعتبار نتاكجه يمترجمان و در نت  

نندگان با موضوع تـا     ك تك شر ي حداقل ييلعات ترجمه باشد، تا بتوان از آشنا       مطا ةمربوط به رشت  
  .نان داشتي اطميحدود

 اثـر   ه ترجمـ  يهـا  هيـ  در نظر  يگـشتار تـاب   ك 143 فوق، سه بند از صفحه       يارهايبنابر مع 
 واژه اسـت  330 جملـه و  15ن متن شامل يا.  استفاده شد أ به عنوان متن مبد    )2010(م  ي پ يآنتون

هـا بـا     دام از آن  كـ چ  ينندگان ه ك تك شر ةبنا به گفت  . پردازد ي ترجمه م  يل پسااستعمار ه به مسائ  ك
 ير عوامل مختلفـ   يثأه تحت ت  ك بود   يحي توض يمتن انتخاب شده متن   . اند  نداشته يين متن آشنا  يا

  . ق در نظر گرفته شده استين تحقي ايبرا
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ود صورت گرفتـه در   مشابه و محديارهاكرامون ي انجام شده پيها يبا توجه به بررس   
 صـورت   ي ادب ة ترجم ةني انجام شده در زم    يارهاكشتر  يه ب ك برده شد    يته پ كن ن يران، به ا  يا

 عوامـل  ي متـون و بررسـ  ة بـر مقابلـ  ي مبتنـ ي سـنت يهـا  وهيل رواج ش يه به دل  كگرفته است   
 ةجـه نپـرداختن بـه مـسئل    ي مطالعات ترجمه و در نت   ة رشت يريگ لكل ش ي در اوا  يشناخت زبان

م گرفتـه شـد تـا در    يجه تصميدر نت .  بودن متون انتخاب شده صورت گرفته است       يداربرك
ـ  ا ي ادب ةگر راجع به ترجم   ي مهم د  ةتكن.  از متون پرداخته شود    يگريق به نوع د   ين تحق يا ن ي

ه كز برخوردار باشد    ي ن ي ادب ةحيد از ذوق و قر    يه عالوه بر توانش ترجمه، مترجم با      كاست  
ـ نندگان ا ك تك انتخاب شر  يبرا يط اصل ين عامل جزء شرا   يا جـه  يست، در نت  يـ  ن ين بررسـ  ي

 يارهـا ي بتـوان از مع    يه در آن تـا حـدود      كـ  از مـتن گرفتـه شـد         يم به انتخاب نوع   يتصم
ر يپـذ  انكـ  ام ينـ ي ع يارهـا يز بـا مع   ي ن يحي و سنجش متون توض    يابيارز.  بهره برد  يتر ينيع

 متون بـه حـداقل      ن نوع ياب در سنجش ا   يق و نظرات شخص ارز    ي سال ياست و تا حدود   
  .رسد يم

 و ي، علمـ ي متـون دانـشگاه  ةران بـه ترجمـ  يـ شور اكـ از مبـرم و روزافـزون   يبا توجه به ن  
 باشد به   كيمكق  ين تحق ي ترجمه در ا   ي برا يحي توض يه انتخاب متن  كرسد   ي به نظر م   يتخصص

 ن نوع متـون در    ي ا ةت آموزش ترجم  ي بردن به اهم   ي و پ  يحير پرداختن به متون توض    ك تف ةاشاع
  .شورك

  قيابزار تحق
 ة، مشاهده و مصاحب   ييرگوكوه فن ف  يانات موجود از سه ش    كن پژوهش با توجه به ام     يدر ا 

  .مرورنگر استفاده شد
بـه  (ن انجـام عمـل      يننـدگان در حـ    ك تك شر يالمك عبارت است از گزارش      ييرگوكفن ف 

 1)1987من،  يسون و سـا   يكـ به نقل از ار   (س  يين بار توسط لو   يه اول ك) عنوان مثال، عمل ترجمه   
شتر و يـ  بيل و بررسـ يـ مـورد تحل  )1987(من يسون و سـا يك شد و پس از آن توسط اريمعرف
 ةه هنگام ترجمه دربـار    كها خواسته شد      از آن  ييرگوك فن ف  ي اجرا يبرا.  قرار گرفت  يتر قيعم

 يهـا  ن روش، گزارش  يدر ا .  ارائه دهند  يحاتيرده توض كده، جستجو و احساس     يشيه اند كآنچه  
ل يـ شود تا محقق بتواند بـه هنگـام تحل         ي ضبط و ثبت م    يبردار لمين ف يافراد توسط دورب   يالمك

                                                           
1- Ericson & Simon  
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ن يـ هـدف ا  .  را با دقت نظر بـه انجـام برسـاند          يها به مرور اظهارات افراد پرداخته و بررس        داده
ان وجـود دارد،    ـنندگـ ك تك در ذهن و عمـل شـر       يه به طور ضمن   كار ساختن آنچه    كروش، آش 

  .باشد يم
 مترجمـان بـه     يهـا  نشكـ  رفتار و    ةن مطالعه عبارت است از مشاهد     ي در ا  روش مشاهده 

ـ ) 2009( 1نـگ يركه  كـ رد  يتواند صـورت پـذ     ي م يمشاهده به طرق مختلف   . ام ترجمه ـهنگ ه ـب
ـ        كـ ه شامل پروتو  كپردازد   ي آن م  يبند هـطبق ، يبـردار  لمين فـ  يل مـشاهده، ضـبط توسـط دورب

ـ ات و تغ كـ  حر ة، مشاهد يا انهيل را كپروتو ـ  و مـشاهده تغ ي چـشم راتيي  يرات امـواج مغـز  يي
انـات  كق با توجه بـه ام     ين تحق يدر ا  .2)142 ،2011،  ستنسنيرك، به نقل از     350(مترجم است   

ل مـشاهده،   كـ در پروتو . شـود  ي اسـتفاده مـ    يبردار لمين ف يل مشاهده و دورب   كموجود از پروتو  
 يات وكــو حررده و از رفتارهـا  كـ  ين ترجمـه مـشاهده و بررســ  يمحقـق، متـرجم را در حــ  

 ي ضـبط رفتارهـا  ي بـرا يبـردار  لمين فـ يگر، استفاده از دورب يروش د . ندك ي م يبردار ادداشتي
ـ  دارد و آن ا يتيه نسبت به روش مشاهده مز     كباشد   يمترجم م  ه محقـق قـادر بـه    كـ ن اسـت  ي

  .رر استك مي و بررسينيبازب
 يهـا  گـزارش جـزء   ) ستنسنيركبه نقل از    (نگ  يرك مرورنگر بر اساس نظر      ةروش مصاحب 

وه ين شـ  يا. رديپذ ي ترجمه صورت نم   يرا مصاحبه، همزمان با اجرا    ي است، ز  ي برون خط  يالمك
ه به طرق مختلـف  ك يگري ديفكي يها مل دادهكبان و ميه پشتك يفكي ييها  به دادهيابي دست يبرا
لوس، ل  ياُبر(شوند   يار برده م  كاند، به    گر به دست آمده   يد ن يـ ا. 3)چيامپوس، پـاولو  كـ  ينيپارين، اَ
 يهـا  نشكرامون عمل ترجمه و رفتار و ي توسط محقق پييها وه عبارت است از طرح پرسش    يش

 محقـق در هـر      ي، چنانچـه بـرا    يبـه عبـارت   . ن ترجمه سرزده است   يه از مترجم در ح    ك يخاص
 ي مبهمـ  ةتـ كزنـد، ن   ين ترجمه سر م   يه از مترجم در ح    ك ينشكمرحله از انجام ترجمه و در هر        

ند ك يرده و پس از اتمام ترجمه در مصاحبه از مترجم درخواست م           كادداشت  يرا  د آن   يايش ب يپ
وه بالفاصـله پـس از اتمـام ترجمـه          ين شـ  يبهتر است ا  .  را ارائه دهد   يحاتيه راجع به آن توض    ك

. ه انجام داده است، داشته باشـد      ك نسبت به آنچه     يشتريرد تا مترجم حضور ذهن ب     يصورت بپذ 
ن يند ترجمه توسط دورب   يورت عدم حضور ذهن مترجم با ضبط فرا       ص توان در  ين حال م  يدر ع 

 .ردكها را مرور  ندها و گزارشي، فرايبردار لميف
                                                           

1- Kring 

2- Christensen  
3- O’Brien, Alves, Liparini Campos, Pavlovic   
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ق يـ  تحقيهـا  وهي افـراد بـا شـ   ي جهت آموزش و آشناساز ي پژوهش، جلسات  يقبل از اجرا  
 اسـتقرار متـرجم در      ي مناسب برا  يالس مورد نظر محل   ك پژوهش در    يهنگام اجرا . برگزار شد 

، بـه صـورت   ي بـه فارسـ  يسي و انگل  يسي به انگل  يگرفته شده و انواع فرهنگ واژگان فارس      نظر  
هـا    بتوانـد بـه آن     يه متـرجم بـه راحتـ      ك قرار داده شد     ي، در محل  يكيزيتال و به صورت ف    يجيد

 يه چنانچه از فرهنگ واژگـان خاصـ  كها هماهنگ شد  ن قبالً با آن يهمچن.  داشته باشد  يدسترس
ه فقـط دو نفـر از مترجمـان    كـ ز همراه خود داشته باشـند  ينند، آن را نك يه م ترجمه استفاد  يبرا

تـال  يجي انـواع فرهنـگ واژگـان د   يـة فرهنگ واژگان مورد نظر خود را همراه خود آوردنـد و بق        
ن يهمچنـ .  همراه خود را به عنوان فرهنگ واژگان مالزم مناسب دانـستند           ينصب شده در گوش   

ن ي جـستجو و همچنـ  ينترنـت و انـواع موتورهـا   يتوانـستند بـه ا    ي همراه م  ةانيق را يها از طر   آن
ـ           يريگيپس از جـا   .  داشته باشند  ي گوگل دسترس  ةترجم ن ي متـرجم در محـل مـورد نظـر، دورب

 رفتـار و    ة و مـشاهد   يامال به مترجم جهت بررسـ     كه  كشد   يه م ي در محل تعب   يتال به نحو  يجيد
سپس .  انجام شده با آن مشرف باشد       اعمال يانه جهت بررس  ين به صفحه را   ي و همچن  يگفتار و 
 170ه در مجمـوع  كـ تـاب  كل كـ پ شده بود بـه همـراه   ي تا12ه با قلم زر در اندازه   ك أمتن مبد 

  . صفحه بود به مترجم ارائه شد
ات يـ  مترجم را با جزئ    يها نشك قرار گرفت تا بتواند رفتارها و وا       يشخص محقق در محل   

ر وجـود   يثأاهش تـ  كش از حد به مترجم به جهت        ي بودن ب  يكن حال از نزد   يند، در ع  كمشاهده  
ه حـضور محقـق     كدر ابتدا به مترجم خاطر نشان شد        .  شد يمحقق و اضطراب مترجم خوددار    

ر كـ الزم بـه ذ . ابدياهش كن حضور ير ايثأ بوده تا تي احتماليالت فنك مواجهه با مش  يصرفاً برا 
 اجـرا، بـه طـور    يطـ . اجرا شـد  جلسات برگزار شده، به دقت ي تمام ين مراحل برا  يه ا كاست  

ش آمـده پاسـخ     ياالت پ ؤ شده و به س    يبردار اداشتي مترجم توسط محقق     ينامحسوس رفتارها 
 گـزارش   ةستاد توسـط محقـق بـه ادامـ        يا يه مترجم از گفتار باز م     ك ين زمان يهمچن. شد يداده م 

  . شد يق مي تشويالمك
ه بـه   كز مترجم درخواست شد     ه، ا يس اول ينو  دست يعني ترجمه   ية اول ةپس از انجام مرحل   

 يهـا  ز بـه گـزارش    يـ ن عمـل ن   يـ  ا ي مبادرت ورزد و ط    يي نسخه نها  ة ارائ يردن برا كس  ينو كپا
ه آزادانه به آنچـه     كبالفاصله پس از اتمام ترجمه از مترجم خواسته شد          .  خود ادامه دهد   يالمك
ن ترجمـه مواجـه   يها در حـ  ه با آنك يالتكن از مشي ترجمه انجام داده است و همچن   يه در ط  ك

 ة راجـع بـه مرحلـ      يالتسـؤا ن  يهمچنـ .  حل مـسئله بپـردازد     ي برا  ارائه شده  يارهاكشده و راه  
رات ييـ ان علـت تغ  كه در حد ام   ك و اصالحات مطرح شد و از مترجم درخواست شد           يسيبازنو
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  . ندكح ي را تشريي نهايسياعمال شده در مرحله بانو
ار خـود را بـه      كـ ه اف كـ نتخاب را داشـتند     ن ا ينندگان حق ا  ك تكهنگام انجام ترجمه، شر   

 را  ي زبـان فارسـ    يعنيشان   يها زبان مادر    آن ةنند اما هم  كان  يدو ب  ا هر ي يسي، انگل يزبان فارس 
ـ يهـا  ييرگـو كن مرحله، فيدر ا. دنديار خود برگزكان افي ب يبرا ـ  ك ت  افـراد بـه دقـت بـه     كت

سره انجـام نگرفـت     يك صورت   ار افراد به  ك اف يساز ادهيپ. شوند ي م يساز ادهيتوب پ كصورت م 
 يـك امل و بـه صـورت       كته به صورت    ك ن يكداد   يص م يه محقق تشخ  ك يا ه در هر نقطه   كبل

 اظهـارات  ي بـاق يبـه بررسـ   گـر يبـار د  توب ساخته و كرده و آن را م    كث  كان شده، م  يواحد ب 
 شـده صـورت     يبنـد  مند و طبقـه    ار به صورت نظام   ك اف يساز ادهيب پ ين ترت يداد و بد   يادامه م 
  . گرفت
 قابـل   يز بـر اسـاس واحـدها      ينندگان ن ك تك شر يه تمام كن است   ي جالب توجه ا   ةتكن
ص در ترجمه، مانند واژه، عبارت و جمله، عمل ترجمـه را انجـام داده و اظهـار نظـر                    يتشخ

گـر  ي واحـد بـه واحـد د       يـك ه مترجم از    كهر گاه   . ردندكان  ي واحدها ب  يز بر مبنا  يخود را ن  
 يشـناخت  تكـ  رمز مجزا در نظر گرفته شده و هر حر    يكبه عنوان   پرداخت، آن اظهارات     يم
ب يـ ن ترت يشـد و بـد     يتـوب مـ   ك رمز مجزا م   يك خط جداگانه به صورت      يكان شده در    يب

 حاصل از مـشاهده     يها ن داده يهمچن.  شد ي جداگانه رمزگذار  يها اظهارات هر فرد در برگه    
 يسـاز  ادهيـ ه طور مجـزا ثبـت و پ       نندگان ب ك تكدام از شر  ك هر   يز برا يو مصاحبه مرورنگر ن   

 . شد

  قي تحقيها افتهي
ها شـروع    دادهيبند  و مقوله يه رمزگذار ك آغاز شد    يها زمان  ل داده يند تحل يقت فرا يدر حق 

 اقـدامات  ي و رمزگـذار يبند ها مستلزم طبقه ل دادهي از تحل  يريگ مي و تصم  يريگ جهيرا نت يشد، ز 
هـا    داده يسـاز   و فشرده  يبند ميبدون تقس . تن ترجمه اس  يصورت گرفته توسط مترجمان در ح     

نـد  يدر فرا. رسد يد به نظر م   ي نامرتب بع  يها  از داده  يان حجم انبوه  يج از م  يدن به نتا  يان رس كام
ن دو سـطح از  يـ را ايـ الن توجـه شـد ز  كا ي يلكا خرد و ي يها به دو سطح جزئ     داده يرمزگذار

ر مبهم و گنـگ بـه       يل تصو ك ي جزئ يون بررس  بد يبه عبارت . اند امالً مرتبط كگر  يديك، با   يبررس
گر مرتبط نبوده  يديك با   يات به خوب  ي، اجزاء و جزئ   يلكد  ينظر گرفتن د   رسد و بدون در    ينظر م 
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ر ي در سـطح خـرد، تفـس   يدر رمزگـذار  . شـود  ي نادرست و نامرتبط م    كجه منجر به در   يو در نت  
ل يـ ر حاصـل از تحل    ي تفاسـ  يالن، تمـام  كـ  صورت گرفت و در سـطح        يها به صورت جزئ    داده
ن يـ  ا يه تمـام  كـ ب مشخص شد    ين ترت يبد. ندديع گرد ي و تجم  يبند  بازتر طبقه  يي، از نما  يجزئ

 و فهم مطلب، انتقـال      ك، در يزير  برنامه ةب از چهار مرحل   ي ترجمه به ترت   يافراد از ابتدا تا انتها    
ه كـ ه دسـت آمـد      جه ب ين نت يها ا  يدگذاركع  ي و تجم  ين با بررس  يهمچن. ندينما ينترل گذر م  كو  

 ي، مفهوم يطور عمده در سه سطح زبان      هن افراد ب  ي ا ي شناخت يها تي و فعال  ي اقدامات ذهن  يتمام
  .رديگ ي صورت ميو بالغ

 ي متـرجم بـرا    يزير ه نشانگر برنامه  ك است   ييا گفتارها ي شامل رفتارها    يزير  برنامه ةمرحل
و فهم مطلـب، مترجمـان بـه     ك درةدر مرحل . ات ترجمه است  ي در جزئ  يريترجمه، قبل از درگ   

 مـتن  ي معنـا كافتن و دري مترجم در ي سعةدهند ه نشانكپردازند  ي مييها ا گفته يانجام رفتارها   
 بـه  أل متن مبد ي تبد يعني از ترجمه    كيا گفتار مترجمان حا   ي رفتار   يني بازب ة است ودر مرحل   أمبد

 ي سـع ةدهنـد  ه نـشان ك بود ييا گفتارهايتوان شاهد رفتار  ينترل م كدر مرحله   . متن مقصد است  
 .د شده استيمترجم بر اصالح متن تول

 عبارت است از مواجهه مترجم بـا زبـان   ي، پردازش در سطح زبان   يا  سطوح ترجمه  ةدربار
ا يـ  واژگـان ناآشـنا و   يردن معنـا كـ به عنوان مثال مـشخص     . يشناس  و زبان  يمتن در روند خط   

 يسـتفاده از فرهنـگ واژگـان متفـاوت بـرا          ا ا يـ  و مقـصد و      أ متن مبد  ي و واژگان  يل نحو يتحل
 معنا و مفهوم مـتن      ك در ي به معنا  يپردازش در سطح مفهوم   . يل نحو ي و مسا  ي معان يجستجو

 ترجمـه بـه دسـت       ي را قبل از اجـرا     أ متن مبد  يلك ين مرحله معنا  يدر واقع مترجم در ا    . است
ن اجـزاء مـتن و      ي ب يطق ارتباط من  ك و در  أ متن مبد  ي موضوع اصل  كبه عنوان مثال، در   . آورد يم

 عبـارت   يت پردازش در سطح بالغ    يو در نها  .  در متن مقصد   يارائه همان موضوع و ربط منطق     
 و مـتن  أ متن مبـد   ي بالغ يل بافت ي و تحل  ي بالغ يل متن يه شامل تحل  ك متن   يل بالغ ياست از تحل  
 اجـزاء  يغـ رد بالكاركل ي تحلي به معنا ي بالغ يل متن يتحل. د شود يه قرار است تول   كمقصد بوده   

ردن كـ  و آغـاز     يا نـه يش زم يبه عنوان مثال به دست آوردن استدالل متن، اطالعات پ         . متن است 
 متن، بـه عنـوان مثـال    يرامونيط پ يص بافت و شرا   ي تشخ ي به معنا  ي بالغ يل بافت يترجمه و تحل  

ه مـتن  كـ  يط اجتمـاع يجـاد شـده و شـرا      يه متن در آن ا    ك يط اجتماع يسنده، خواننده و شرا   ينو
  .جاد شوديد قرار است در آن امقص
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  ر سطوح و مراحلي تفسيسيجدول ماتر.  1جدول

سطح 
 يبالغ

ردن هدف و كمشخص 
  مخاطب ترجمه

 أ متن مبديفهم نظام بالغ
  أرد متن مبدكاركفهم 

 

 يفهم نظام بالغ
  أمتن مبد

رد اجزاء كاركفهم 
 متن

ردن نظام كمشخص 
   متن مقصديبالغ
حات يردن توضكاضافه 
شتر ي فهم بيبرا

  خوانندگان
 انتخاب يجستجو برا

 واژگان مناسب

   متن مقصديابيارز
 

سطح 
يمفهوم

  ياستخراج موضوع اصل
 يص انسجام متنيتشخ
 به دست آوردن يبرا

  أم بر متن مبدكمنطق حا
  ارتباط با بافتيبرقرار

استخراج موضوع 
  ياصل

ص انسجام يتشخ
جاد ي اي برايمتن

ن اجزاء يارتباط ب
  متن

اط با  ارتبيبرقرار
 بافت

به أ  متن مبديها دهيان ايب
 متن مقصد

ــايبررســ ــاق معن يي انطب
أمتن مقصد بـا مـتن مبـد       

  )يوفادار(
  أ متن مبديابيارز
  متن مقصديابيارز

سطح 
 يزبان

الت كردن مشكحل 
 يواژگان

ردن كبرطرف 
 يالت واژگانكمش

ل واژگان و يتحل
 أگرامر متن مبد

 از متن ي معادل هايابيباز
  متن مقصد ي براأمبد

نار هم و كها  گذاشتن واژه
 يجاد واحدهايا

  تر  بزرگيزبانشناس
 يها متوسل شدن به فن

 ترجمه

 واژگان منتخب ازيبررس
 ويت و روان  يلحاظ شفاف 

ها در صورت ض آن يتعو
  وجود انتخاب بهتر

يـك  يارهايسه با مع  يمقا
  ترجمه خوب

 وأ مـــتن مبـــديابيـــارز
 مقصد

 ترلنك انتقال كدر يزير برنامه 

 يـك  ةق بـه ترجمـ    ين تحق ي در ا  يرانيار ا ك شتر گفته شد، هشت مترجم تازه     يه پ كهمانطور  
 يه تمـام  كـ ن پـژوهش مـشخص شـد        يـ در ا .  پرداختنـد  ي بـه فارسـ    يسي از انگل  يحيمتن توض 
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 و فهـم مطلـب، انتقـال و       ك، در يزيـ ر  برنامـه  ةن ترجمه، از چهار مرحلـ     ينندگان در ح  ك تكشر
 و  يسيـ ق از نمـودار ماتر    ين تحق يدر ا .  گذر نمودند  ي و زبان  يفهوم، م ينترل در سه سطح بالغ    ك

  . ترجمه استفاده شده استيندهايم فرايج و تفهي نتاة ارائي برايهرم
 يلـ كن پروژه به طـور      يننده در ا  كت  ك به دست آمده از هشت شر      يها  داده يپس از بررس  

تـه توسـط مترجمـان     اقدام صورت گرف1052در مراحل و سطوح مطرح شده در روند ترجمه،          
  .اند حات مراحل و سطوح مختلف قابل مشاهدهي توض1در جدول . ديار به ثبت رسك تازه

ست شـده،   يـ  ترجمـه را بـه صـورت ل        ينـدها يتـوان فرا   يه م كن است   ي ا يسيت مدل ماتر  يمز
ـ  و پويدگيچين مدل قادر به اشاره به پ      يه ا كن است   ياما مسئله ا  . ردكافته و مرتب ارائه     ي سازمان  يياي

ـ ر ردن اقدامات مترجمان به چهار گروه برنامـه       ك يبند  طبقه يبه عبارت . ستي ترجمه ن  يندهايفرا ، يزي
 شـده در ترجمـه،   ي طـ ينـدها يه فراكـ  را بـه وجـود آورد   ين تلق يتواند ا  ي م يني، انتقال و بازب   كدر
شده قابـل   ي و مرزبندين مراحل به صورت قطع يدام از ا  كچ  يقت ه ياما در حق  . اند ي خط ييندهايفرا

ن حال بـر  يدر ع. خته استي در هم آمي قبل و بعد خود به نوع ةص نبوده و هر مرحله با مرحل      يتشخ
ـ رد زيپـذ  ي صورت مـ ي ترجمه به صورت خط   ينگر، به نوع   النك ياساس بررس  را متـرجم از ابتـدا   ي

ات ي عمل ه در سطح خرد   ك يتوان گفت در حال    يجه م يدر نت . رسد يت به انتها م   يرده و در نها   كشروع  
ب يـ ن ترت يبـد . شود ي اجرا م  يالن به صورت خط   كرد، در سطح    يگ ي صورت م  ير خط يبه صورت غ  

م ينك استفاده يم از مدل هرميتوان ي ترجمه ميندهايالن در فراك نشان دادن هر دو سطح خرد و   يبرا
 2 ةمارل شكدر ش . ش باشد يالن ساختار آن قابل نما    ك بودن   يند ترجمه و خط   ي فرا ييايت پو يه ماه ك

 مراحل و سطوح نشان داده شده اسـت و مترجمـان در هـر      يعنيند ترجمه   ي فرا ةهر دو قسمت عمد   
  .اند نترل را انجام دادهك، انتقال و ك، دريزير  برنامهه چهار مرحلي و زباني، مفهوميسطح بالغ

  
 نمايش مراحل و سطوح در فرايند ترجمه. :نمودار 
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  ارك  ترجمه در مترجمان تازهيندهايفرا
 يا  اقـدامات ترجمـه    ير شـده، تمـام    كـ  ذ يهـا  ها در مقوله    داده يبند  و گروه  يپس از رمزگذار  

زان درصد هر سطح در هر مرحله ين ميهمچن. ن هر گروه محاسبه شديانگي افراد شمارش و مكت كت
ل اقدامات صـورت گرفتـه   كم تعداد اقدامات صورت گرفته هر سطح در هر مرحله بر تعداد ياز تقس 

ن يشتريار بك ازهـه مترجمان تكافت  يتوان در  ي م 2 جدول   يها افتهيبر اساس   . ن گروه حاصل شد   در آ 
  %).52,4(اند   انتقال معطوف داشتهة خود را در ترجمه، به مرحلياقدامات شناخت

   ميانگين و پراكندگي درصدي اقدامات صورت گرفته توسط مترجمان:2جدول 
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، انتقـال  ك، دريزي برنامه ر  ةه در مرحل  كن است   ياز ا  كيحا) 2جدول   (يها افتهين  يهمچن
ن مـسئله   يـ ه ا كـ  بوده است    يار معطوف به سطح زبان    ك ن اقدامات مترجمان تازه   يشترينترل ب كو  
 صـرف  ي توجه بـه مـسائل زبـان       يعنيار  ك  مترجمان تازه  ة برجست يها يژگي از و  يكيتواند به    يم

شتر يـ ار ب كـ  ه مترجمان تـازه   كر شده مشخص شد     كق ذ ي تحق يها وهيبا استفاده از ش   . دياشاره نما 
 ة ترجمـ يهـا بـرا   ن آن يهمچن. اند ا عبارت يتر مانند واژه     كوچك يا  ترجمه يز بر واحدها  كمتمر
 هـر  ي بـرا يقـ يتواننـد معـادل دق   يه نمـ كـ ن مـسئله  يـ ل مواجه شـده و از ا كها با مش   واره جمله
 مشاهده و مصاحبه مشخص     يها ه از روش  با استفاد . ردندك ي م يتيابند، اظهار نارضا  يواره ب  جمله
 گذراندنـد   ياديـ  ز ي و سردرگم  يش و نگران  يند ترجمه را با تشو    يار فرا كه مترجمان تازه    كشد  

 بـه سـطوح   يافكـ  ترجمـه و غفلـت از پـرداختن    يل زبـان يها بر مسا   د آن كيأن امر، ت  يل ا يه دل ك
  . استيا فرامتني و ي، مفهوميبالغ

 دور آن را    يـك افـت مـتن،     يق، بـه محـض در     يـ ن تحق ي در ا  ارك نندگان تازه ك تكشتر شر يب
هـا در     واژه ي  معنـا   يده و سپس بـه جـستجو      يشكل و ناآشنا خط     ك مش يها ر واژه يخوانده و ز  

 انجام گرفته ي مرورةن در مصاحب ين افراد همچن  يا.  پرداختند ي به فارس  يسيفرهنگ واژگان انگل  
ن بـاور   يـ دهند و بـر ا     يامات فوق را انجام م    ش از شروع هر ترجمه، اقد     يه پ كز اذعان داشتند    ين

سر يـ  دشـوار آن مـتن م      يهـا   واژه يافتن معنـا  يـ  ي موضوع و مفهوم متن، در ازا      كه در كبودند  
 در سـطح    يافتن معنـ  يار در   ك مترجمان تازه    ة از دغدغ  كيشتر حا ي ب ياتين نظر ين چن يا. شود يم

 مترجم را به خـود مـشغول         ذهن ي مانند واژه بوده است و در حد       يا  ترجمه كوچك يواحدها
ن يتـر   از مهـم   يكـي . پردازد ي فقط به پردازش زبانشناسانه م     يزير  برنامه ةه او در مرحل   كند  ك يم
 هـر  يه بـرا كـ نين است با توجه بـه ا   ي ا يزير  برنامه ة در مرحل  ييندهاين فرا ي انجام چن  يامدهايپ

 يلـ ك متـرجم از بافـت       ي وجود دارد و با توجه به ناآگـاه        يشنريك در د  ي معن يكش از   يواژه ب 
 و تنش گـشته     ي واژه مواجه شده و از همان ابتدا دچار سردرگم         يك مختلف   ي با معان  يمتن، و 

  .شود يند مي فرايشبرد منطقيه باعث اختالل در پك
 ةدند، اما گـستر   ي را به انجام رسان    ي اقدامات يزير  برنامه ةار در مرحل  ك اگر چه مترجمان تازه   

 ترجمـه،  يطه و چارچوب سه بند مـورد نظـر بـرا          يمحدود بوده و از ح    ار  يها بس   آن يزير برنامه
 را  ي ترجمه داشتند پرداختند و مسائل فرامتنـ       يش رو برا  يه پ ك يزيفراتر نرفته و صرفاً به آن چ      

ـ ) مـرد ( نفـر    يـك نندگان  ك تكان شر يالبته در م  . مد نظر قرار ندادند    ش از شـروع ترجمـه در       يپ
 هدف و مخاطب در ترجمه مشخص شـد سـخن گفـت امـا            ديه با كن  ي خود از ا   يها ييرگوكف

رسـد ابـراز     يبه نظـر مـ    . ردكرامون هدف و مخاطب از محقق شروع به ترجمه          يبدون پرسش پ  
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ـ  ي آموزشـ يها السكات ترجمه فراگرفته در ير نظريثأ صرفاً تحت تيين گفتارها يچن  ي بـوده ول
  .اند ردهكسب نكات را ين نظري با اي الزم در مواجهه و برخورد عملةار تجربك مترجمان تازه
شتر يـ ن افراد، بي شده توسط ا   ي ط يندهايه فرا ك صورت گرفته مشخص شد      يها يبا بررس 

 بـه   أ انتقال متن مبد   يعني ي عمل ة، وارد ترجم  أافت متن مبد  يه به محض در   كن صورت بود    يبه ا 
. شـدند  ي آشـنا مـ    أ انجام ترجمه با مفهوم و مضمون متن مبد        يمتن مقصد مشغول شده و در ط      

 و صـحت واژگـان ارائـه شـده در           ي درسـت  يشتر به بررسـ   ينترل ب ك ةار در مرحل  ك مترجمان تازه 
  .ردندك متن مقصد نيت و رواني شفافة به مسئليا ترجمه پرداختند و اشاره

ل در يـ رده و فقط بـه تحل     ك عمل   يشتر به صورت خط   ي ب يار در سطح بالغ   ك مترجمان تازه 
 واژه به واژه و قـرار دادن        ةن افراد به ترجم   يز ا ي ن ي سطح مفهوم  در.  پرداختند ي متن يسطح بالغ 

 جمـالت حاصـل از      ي انتقال و سپس تالش به جهت فهم معنا        ةگر در مرحل  يديكنار  كها در    آن
 أ از متن مبدياملك ك انتقال هنوز به در    ةدن به مرحل  يرده و در واقع تا رس     كها توجه    ترجمه واژه 

 موجـوددر   يردن واحـدها  كن  يگزيجه مترجمان معطوف به جا     تو يدر سطح زبان  . افتنديدست ن 
. شـود  ي متناسـب در مـتن مقـصد مـ         يهـا  با معادل ) واره و جمله   واژه، عبارت، جمله   (أمتن مبد 

 و مقـصد بـا      أردن اجزاء متن مبد   ك و هماهنگ    ين سطح شامل سامانده   ي ترجمه در ا   يندهايفرا
  .دباش ين آن دو ميزان تناسب بين ميشتريجاد بيهدف ا

ات در  يـ ه در ترجمـه، محتو    كـ ث متفـاوت اسـت      يـ ن ح يـ ف از ا  يلأسه با ت  يترجمه در مقا  
د يـ افتن زبـان جد   ي مترجمان در ترجمه، فقط      ةفي وظ يا دسترس مترجم قرار دارد و از نظر عده       

 ي رمزها يي به رمزگشا  يه به سادگ  ك است   يافكپس مترجم فقط    . ات آن است  ي محتو ة ارائ يبرا
ن انتقـال   ين چنـ  يـ ا.  بدون دانستن معنا بپردازد    يد حت يها در زبان جد    آن ي و رمزگذار  أمتن مبد 

هـا    دادهيبـا بررسـ  .  مبهم و گاه اشـتباه از مـتن مقـصد شـد       يا  قطعاً منجر به ارائه    يا ورانهكورك
. ار مـشاهده شـد  كـ   شده توسط مترجمـان تـازه  ي طيندهاين نوع ارائه در فرا ين مورد از ا   يچند

 يقـ ي معـادل دق يه در فارسـ كشدند  ي مواجه ميها با عبارات   ه به واژه  ك يار هنگام ك مترجمان تازه 
 ة ترجمـ  ةق و ارائ  يافتن معادل دق  يها همچنان اصرار بر       با وجود دانستن مفهوم آن     ينداشتند، حت 

ـ  يـ شتر و   يح ب ي همچون توض  ييها رده و از استفاده از روش     كواژه به واژه      يانيـ  بـا ب ي معنـ ةا ارائ
 مترجمـان   يانگر وابـستگ  ي ب ين موارد ي چن ةرسد مشاهد  يه به نظر م   كدند  يورز يگر اجتناب م  يد

  .ار به واژگان و ترجمه در سطح واژه استك تازه
جـاد  ي ا يار بـرا  كـ   مترجمـان تـازه    يي از عدم توانا   كيق حاضر، حا  ي حاصل از تحق   يها افتهي
چ وجه  يها به ه   ند ترجمه آن  يفرا.  قبل از شروع ترجمه بود     أارآمد از متن مبد   ك واضح و    يريتصو
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هـا از ترجمـه       آن يدر واقـع تلقـ    . گرفـت  ينترل صورت نم  ك شده و قابل     يزير به صورت برنامه  
، يلـ ك مفهـوم    كگر، بدون در  ي به زبان د   ي زبان و رمزگذار   يك از   ييگشازند رم يشتر شامل فرا  يب

ر اكـ ش از شروع ي پي از متن اصلي نسبكبه علت عدم وجود در.  بوديرد متن اصلكاركهدف و   
  . صورت گرفتيادي زيش رو، روند ترجمه با استرس و نگرانير پيو روشن بودن مس

 بحث
ار بـه هنگـام     كـ ه مترجمـان تـازه      كـ افت  يتوان در  ي صورت گرفته م   يها ليباتوجه به تحل  
 از  يـك نترل را پشت سر گذاشـتند و در هـر           ك، انتقال و    ك، در يزير  برنامه ةترجمه چهار مرحل  

  .ردندك عمل ي و زباني، مفهوميغن مراحل در سه سطح باليا
در % 22,4، يزيـ ر  برنامـه ةار در مرحلـ كـ  مترجمان تـازه  يها تياز فعال % 1,11در مجموع   

ن از  يهمچنـ . رفتينترل صورت پـذ   ك ةدر مرحل % 24,3 انتقال و    ةدر مرحل % 52,4،  ك در ةمرحل
بـه  % 30,14 ،يبه اقـدامات بالغـ    % 9,2نندگان در سطوح مختلف،     ك تكن شر ي ا يها تينظر فعال 

 . افتي اختصاص ي زبانيها تيبه فعال% 61,3 و ياقدامات مفهوم
ار بـه سـطح     كـ  ت مترجمان تازه  ين فعال يشتري، ب يزير  برنامه ةه در مرحل  كر است   كالزم به ذ  

در . ابـد ي ياختـصاص مـ   %) 0,17 (يت بالغـ  يو در نها  %) 0,34 (يو سپس مفهوم  %) 0,6 (يزبان
 يو بالغ %) 7,6 (ي، مفهوم %)13 (يب در سطح زبان   ياد به ترت  ن اقدامات افر  يشتري، ب ك در ةمرحل

 يار در سـطح زبـان     كـ  ت مترجمـان تـازه    ين فعال يشتري انتقال ب  ةدر مرحل . صورت گرفت %) 1,8(
نتـرل  ك ةت در مرحلـ   يـ و در نها  . رديپـذ  يانجام مـ  %) 3,4 (يو بالغ %) 11,9 (ي، مفهوم %)37,1(

%) 3,4 (يو بالغـ  %) 10,3 (ي، مفهـوم  %)10,6 (ينشتر در سطح زبا   يب ب يار به ترت  ك مترجمان تازه 
ننـدگان در ترجمـه،     ك تك نقـش شـر    يفاياز لحاظ ا  . پردازند ي م يا ت و اقدامات ترجمه   يبه فعال 

دگـشا و  ك يـك ردنـد و فقـط بـه عنـوان          ك بسنده   أ متن مبد  ةار به نقش بازسازند   ك مترجمان تازه 
ـ  نايلكن افراد به شـ يه، اشرفت ترجمي پةوياز لحاظ ش. دگذار در ترجمه ظاهر شدند   ك سامان و ب

 ترجمه،  ي اجرا ةوين مترجمان از لحاظ ش    ين ا يهمچن. ش رفتند ي پ يافك ك و در  يزير فاقد برنامه 
 يا عبارات سع  يها    در ترجمه مثل واژه    كوچك ي واحدها ة از ترجم  يعنيل پرداختند   كاز جز به    

امش و اعتمـاد بـه نفـس در    ت از لحاظ حفظ آري داشتند و در نهاي اصل ةدي موضوع و ا   كبر در 
 كرا در يـ ردنـد ز  كش ترجمه را آغـاز      ي و تشو  يار با نگران  ك ند ترجمه، مترجمان تازه   ي فرا ياجرا
ردنـد و رونـد ترجمـه را بـه     ك ترجمـه را آغـاز    يزير  نداشته و بدون برنامه    أ از متن مبد   يدرست

.  انجـام دادنـد  ياند بر جنبه زبكيأ بدون در نظر گرفتن عوامل مختلف و صرفاً با ت    يصورت خط 
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  .امل از موضوع متن را ارائه دهندك كي پس از اتمام ترجمه، نتوانستند دريها حت آن

  جهينت
 يها لين پژوهش و ارائه تحل    ير شده در ا   ك ذ يها وهي به دست آمده به ش     يها با توجه به داده   

ه مترجمـان   كـ د  يجـه رسـ   ين نت يتوان به ا   ي م يلكها، به طور      داده يبند  و طبقه  يدگذارك بر   يمبتن
و مراحـل   ) ي و زبان  ي، مفهوم يبالغ(  تمام سطوح    ي، به نوع  ين بررس يننده در ا  كت  كار شر ك تازه

ل توجـه   يـ ند اما به دل   ينما ي م يق را ط  ين تحق يارائه شده در ا   ) نترلك، انتقال و    ك، در يزير برنامه(
ل و سـطوح مختلـف،    در مراحيشتر به مسائل زباني و توجه بك و در يزير متر به مراحل برنامه   ك

 أ دربند متن مبـد    يها خود را به نوع     آن. نندك ي م ي ط يادي ز ير ترجمه را با اضطراب و نگران      يمس
امالً كـ  ةويجه روند ترجمه را بـه شـ  يتوانند پا را فراتر از حد واژگان گذارند و در نت يدانسته و نم  

ـ ر  و برنامـه أن مبـد ح از مـت ي صحكل عدم دريز به دليدر طول ترجمه ن . ندينما ي م ي ط يخط  يزي
  .روند يش ميزان اعتماد به نفس پين ميمتركن گروه با يش از اقدام به ترجمه، ايپ
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