
 

 

 عکسو بر عربی –فارسی  همزمان ةترجم های چالشنگاهی به 

 عبدالحسین فقهی

 دانشگاه تهران دانشیار

 حسین سلمانی
دانشگاه تهران یزبان و ادبیات عربدر رشتة  دکتری دورة دانشجوی  

(223-240) 

24/10/1393: رشیپذ خی، تار02/1393/ 16: افتیدر خیتار  

 چکیده
 ةترجمگاهی  . این نوع ترجمه کهشوارترین انواع ترجمه استاز دیکی  ،گمانبی ،همزمان ترجمة

برای مترجمان همزمان، شناخته شده و ملموس  که متعددی داردهای شود، چالشنامیده میفاهی نیز ش

 بررسیقابل  ،ترجمه و از سوی دیگر در مترجم ها از یک سو در محتوا و ساز و کاراین چالش است.

کنند، ها غلبه میبر شماری از این چالشو تجربه اندوزی مزمان با ممارست مترجمان هاگر چه است. 

جمه موفقیت در این نوع ترها، اصول راهکار تاهایی نظری است اما حوزة ترجمة همزمان نیازمند بحث

 برای نوآموزان این حوزه و  خبره را در چارچوبی روشن و قابل استفادههای مترجمان و تجربه

ها و ویژگی ترجمة همزمان، چیستی راستا، در پژوهش پیش رو، این در. بدست دهدبه آن  مندانعالقه

 و پیش نیازها سپس،. است شدهتبیین  ،های رعایت دقت در این نوع ترجمههای آن و ضرورتچالش

 ةترجم فضایمرتبط با  شرایط از دیگر برخی به و شده ذکر همزمان مترجمِ ضروری هایتوانمندی

های و شیوهاصول  نیز، ادامه در. است شده اشاره شود، روروبه آن با مترجم است ممکن که همزمان

 است.آمده  همزمان ترجمة در موفقیت برای کاربردی

ترجمة  مترجم همزمان،های ویژگی های ترجمة همزمان،چالش ،همزمان ترجمة :ی کلیدیهاواژه

  عربی -فارسی 

                                                           
  مسؤول نویسندة الکترونیك پست: ar.azadnegar@gmail.com 
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 مقدمه -1
ار همزمان به شم المللی از نقاط عطف ترجمةا و مجامع بینهگسترش برگزاری همایش

مسهیر   بلکهه  ،ارتباطهات  نقطهة فقهط  ن همزمهان نهه   مترجمها  ،رود. فضایی کهه در آن می

 ت آخرین دستاوردهای علمی در افزایی متفکرانی هستند که در پی دریافهمگرایی و هم

نتواننهد بهه ایفهای وفهایف     ند. چنانچه مترجمان همزمان به هر دلیلی گوناگون هایحوزه

به سادگی این دستاوردها و حتی نتایج مهااکرات دیپلماتیهک    توانند یمخویش بپردازند، 

 ند.را به مخاطره افکن

است که به دلیل پویایی تخصصی و علمی  یک حرفة ،همزمان یا شفاهی ترجمة

های ناشی یپایرد. دگرگونتأثیر می از شرایط زمانی و مکانی ،نو قواعد آاصول ذاتی، 

و راهکارهای این نوع ترجمه را  هامند کردن اصول، ویژگیاز این تأثیر، کشف و قاعده

کمتر در  ،حوزة ترجمهن تخصصامهای آن سبب شده است که دشوار ساخته و چالش

مباحث نظری و تجربی مرتبط با  های زیادی درخأل در نتیجه، گویند.بباب آن سخن 

 د مبتدی در این زمینه برایافراو  خوردمزمان به چشم میترجمة هاصول و راهکارهای 

مترجم تازه کار  ،در نهایت. ندمواجه تیراهکارها و فنون آن با مشکال ،اصول آگاهی از

همزمان  فنون ترجمة تا بلکه برد میپناه  و راه های تجربیطریق آزمون و خطا  ناچار به

 .ریشه یابددر ذهن او 

ها و ترین مباحث نظری و تجربهو کاربردیهمترین م شدهسعی  ،در این پژوهش

تا کسانی  بیان شود عکسفارسی به عربی و بر همزمان ترجمة ةدر زمین راهکارهای عملی

روز دست یابند؛ زیرا اگر قابل استناد و ب علمی،یک روش  به ،که در ابتدای راه آن هستند

دچار  ی شک، بطالع باشدابیکار این  هایتکنیک ها واز فرافتکار مترجم تازه

، تردید. از این رو، بیشود یممزمان خسته و نا امید ه و زود از کار ترجمةشده  سردرگمی

 .رسد یمضروری به نظر همزمان  کاربردی در زمینة ترجمة مبانی، اصول و نکاتاشاره به 

چه دهد که مترجم همزمان باید ها پاسخ میمقالة حاضر به این پرسش ،در این راستا

 برعکس های ترجمة همزمان از فارسی به عربی وچالش ؟هایی داشته باشدویژگی

 ؟ها کدام استهای الزم برای غلبه بر این چالشو راهکارها و مهارت ؟چیست
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، بررسی و تحقیق این عرصهدر تحوالت پیاپی و  دگی حوزة ترجمة همزمانگستر

 ،و مآخا مربوط منابعکمبود فانه سمتأ .سازدین زمینه را با مشکالتی همراه میدر ا

با این  .گردددچار مشکالتی  تألیف و تدوین ةپیش رو در مرحل پژوهش ؛موجب گردید

گیری از و بهره هاتمسک به آخرین روش بابر آن بوده تا  نویسندگان کوشش ،حال

نکتة  .شود دهیبه حداقل رسان این خأل ،ن همزمان کنونی کشورتجربیات بهترین مترجما

 نویسندگانمترجمان و برای دیگر  عزیمتی تواند نقطةپژوهش پیش رو می اینکه ایانیپ

جستار و اصول و فنون آن  عکسو بر عربی –فارسی  همزمان ترجمة باشد تا در زمینة

 .بیشتری به عمل آورند

 پیشینة پژوهش -1-1

سائل مختلهف  م بهمتعددی نوشته شده که  هایمقالهها و کتاب ،در زمینة ترجمة همزمان

ترجمهة  که بهه مسهائل مختلهف     پردازد. برخی از این آثارو مرتبط با ترجمة همزمان می

 «ترجمة شفاهی، ترجمهة کتبهی و دوزبهانگی   »عبارت است از: مقالة  ،اشاره داردهمزمان 

 (Michel H.A.Blankک )بالن مایکل و( Josiane F.Hemers) همرز اف نوشتة جوزین

مسائلی  ها در برخورد بامة همزمان و رفتار دو زبانههای ترجیژگیکه در آن به مهمترین و

 ههایی مقالهه چون ترجمة مکتوب و همزمان اشهاره شهده اسهت. کهریم شهعبانی نیهز در       

جمالت فارسی بها افعهال انتههایی در    »و  «بینی در ترجمة همزمانراهکار پیش»چون هم

ان فارسی و انگلیسی را مورد همزمان می ةهای ترجم، برخی از دشواری«ترجمة همزمان

»نیز در کتهاب   خان المنان بررسی قرار داده است. ابو نعمان عبد

به مبانی و اصول ترجمة همزمان میان عربهی و انگلیسهی اشهاره کهرده      «

  239کهه در شهماره    «»است. محمد لطفی الزلیطنهی نیهز در مقالهة    

به چاپ رسیده به اهمیت ترجمة همزمان میان انگلیسی و عربی و مراحهل  الفیصل  ةمجل

بهه ویهژه    برعکسما موضوع ترجمة همزمان از عربی به فارسی و ا آن اشاره کرده است.

هایی که این نوع ترجمه با آن روبروست، کمتهر مهورد توجهه قهرار گرفتهه      مسألة چالش

  دربهارة  ههی  پهژوهش مسهتقل و جهامعی     گفهت تها کنهون    تهوان  یمه که  جایی تا ؛است
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   نگاشته نشده است. برعکس های ترجمة همزمان از عربی به فارسی وچالش

 تعریف ترجمه -2

، )الزلیطنی «ی استدیگر ةبه زبان زند انتقال کالم از زبانی زنده و پویا ترجمة همزمان،»

ی یک ابازشناسی معنبلکه  ،نیست ها واژهبرگردان شفاهی » ترجمهاین نوع  .(45: تابی

 .( 214: 1369 ،عمادی میر)  «کردن آن در قالب زبانی دیگر است پیام و بازگو

های ذهنی و ی از فعالیتاجموعه، میندبه عنوان یک فرا همزمان یا شفاهی ةترجم

که در  های ذهنی همة آن فعل و انفعاالتی استگیرد. منظور از فعالیترا در بر می عملی

گیرد و طی آن، معنا و مفهوم یا پیام یک واژه، عبارت یا رجم صورت میمغز و روان مت

 بیان در زبان دیگر ایواژه، عبارت یا جمله وسیلةجمله از یک زبان استخراج شده و به 

دهقان ) گویندمی و زبان بعدی را زبان مقصد شود. در این حالت، زبان اول را زبان مبدأمی

 .(2بی تا:  ،فردوس

 :معمول استمزمان ه ةضر سه نوع ترجمدر حال حا

زمانی که  ةترجمه، مترجم با استفاده از فاصلدر این نوع  همزمان منقطع: ةترجم( 1

، مفاهیم را که یا به صورت یادداشت و شودحاصل میپس از قطع موقت کالم گوینده 

 زمانی ةکند. این فاصل قصد باز آفرینی میدر زبان م ،یا به صورت ذهنی در اختیار دارد

ی موارد به چند دقیقه نیز برسد. رخدو یا سه جمله باشد و در ب، یک معادل تواند می

تر طوالنی ،نمایدکه گوینده سخنان خود را ایراد میهرچه طول این مدت یعنی زمانی 

 مترجمان از برخی ،این وجود با. بود خواهد تر یکل نیزبدست داده  ةباشد، ترجم

در سخن  زیرا بسیاری از موارد مبهم ؛ندتر راغبو طوالنیبه قطعات کامل  همزمان

 .رفع خواهد شد گوینده

در حهالی کهه مهتکلم سهخن     در ایهن نهوع ترجمهه،     :مان همردیفف همز ةترجم( 2

 و جمهالت را بهه زبهان مقصهد      دههد کهار ترجمهه را انجهام مهی    نیهز   متهرجم  ،گوید می

 رسهد بهه نظهر مهی   تهر  ر مشهکل ههای دیگه   جمه از تمام ترجمهگرداند. این نوع ترمی بر
 .(232: 1369 ،میرعمادی)

مترجم متن ترجمه شده را همپای  در این نوع ترجمه، مکتوب: مانمزه ةترجم (3
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 بنا بر و شفاهی صورت به سخنران، اگر لی در عین حالو ،کند سخنران قرائت می

 . کندترجمه میآن را به موقع  ، مترجم هماضافه نماید را عبارتی ضرورت،

 همزمان اهمیت ترجمة -3

های برای آگاهی از آخرین دستاورد ابزاری ،همزمان تر آمد، امروزه ترجمةچنانکه پیش

، اقتصادی، ادبی و آگاهی از اوضاع سیاسیعلمی و تبادل اطالعات فرهنگی، هنری، 

 در اساسی نقش همزمان ترجمةدر چنین فرایندی،  است. ی جهانهاو اندیشهدینی 

 که دارد دیگر زبان به زبانی از افهارات و هاهمایش ها،سخنرانی ها،خطابه ممفاهی انتقال

 .(17: 1989 رض،األ شیخ) گیردمی صورت مستقیم و شفاهی صورت به اقدام این

به  تواند نمیمترجم تنها یک فرصت دارد و در زمان ترجمه  ،همزمان در ترجمة

به خصوص در  همزمان ا در ترجمةعه کند. بنابراین چه بسمراجع و کتب دیگری مراج

چرا که  ختالفاتی میان دو کشور ایجاد شود؛ا ،های سیاسی، با اشتباه مترجمترجمه

 شود کههایی شده و موجب سوء تفاهمدچار اشتباه  ،ست مترجم در نقل مفاهیمممکن ا

محدود به  همزمان اهمیت کار ترجمة هایی پدید آید.اختالفات و خصومتآن  در نتیجة

از اقتصادی و  ها اعمزمینه های سیاسی نیست، بلکه در همةها و کنفرانسشستن

ها با یکدیگر تماس و برخورد ملت ،گراز سوی دیها وجود دارد. درمانی این حساسیت

 ایر کشورها به خصوص کشورهای عربی،سو افزایش روز افزون روابط بین ایران و 

بیشتری پیدا شود تا به تقویت روابط  ن همزمان نیازکه به مترجمااست موجب شده 

 میان ایران و دیگر کشورها کمک کنند.

 مراحل ترجمة همزمان -4

. فهم مطلب و 1بسیار مهم تشکیل شده است:  ةاز دو مرحل به طور کلی ترجمة همزمان

لوازم  ،ماکور برای هر دو مرحلة . انتقال درست پیام به زبان مقصد.2پیام صاحب کالم. 

.زبان: واژگان و 1: گردند میبه دو بخش تقسیم  خود ةبه نوبوجود دارد که و شرایطی 

 .گویندهتوسط  به کار رفته عباراتهدف و  :گوینده. 2 -. آن قواعد

ب و پیام صاحب مطل برای فهم شرایط الزم برای فهم مطلب و پیام صاحب کالم:

ان وی ضروری سخن ، سطح علمی او و هدفگوینده دانستن اطالعاتی دربارة کالم،
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مربوط به آن نیز و اصطالحات خاص  سخن موضوع آشنایی با دیگر،. از سوی است

باید با دستور زبان  ،احب کالمفهم مطلب و پیام صمترجم برای . همچنین الزم است

 .برخوردار باشد زبانآن قوی واژگان در  آشنایی داشته و از گنجینة مبدأ

در این مرحله باید دو شرط  ه زبان مقصد:شرایط الزم برای انتقال درست پیام ب

 ةزبان و مخاطب لحاظ گردد. مترجم باید با دستور زبان مقصد آشنایی داشته و از گنجین

مترجم باید شرایط مخاطب  ،قوی واژگان در زبان مقصد برخوردار باشد. از سوی دیگر

خود را  ةرجمر نظر بگیرد و با توجه به آن، تخود از جمله سطح علمی و دقت وی را د

 انجام دهد.

 نوشتاری با ترجمة همزمان ترجمة های تفاوت -5

ة ها و شرایط خاص خود را دارد که این نوع ترجمه را از ترجمویژگی ،همزمان ترجمة

 .شوداشاره می ها تفاوتیل به این . در ذکند میمتمایز  نوشتاری

 کرار ناپذیرخاص در یك فضای ت ییها روشاز  ناچار است مترجم همزمان. 1

 استفاده کند.

این واقعیت است که مترجم  ،سازدمان متمایز میمزآنچه مترجم مکتوب را از مترجم ه

از  به ناچار ،مان با قرار گرفتن در یک محیط ارتباطی ملموس و تکرار ناپایرزهم

، مترجم این اما در ترجمة نوشتاری ،کند استفاده می ترجمههایی در روش ها و تکنیک

فرصت تغییر دادن محدودیت زمانی دارد و مان زمترجم همبرای مثال،  ر را ندارد.اجبا

و هنگامی که های گوناگون را ندارد  عبارات، تصحیح ساختار جمالت و انتخاب سبک

، فرصتی برای بازگشتن و جبران آن اشتباه ندارد ،شوداشتباهی مرتکب می ،در ترجمه

 منابع  ،هاتواند به فرهنگ لغترا داشته و می این کارها اما مترجم کتبی فرصت تمام

 رجوع کند. ...ای و رایانه

 همزمان ةکوتاه مدت در ترجم حافظة. 2

نقش مهمی ایفا  ،کوتاه مدت ةدر حافظ عبارات یند ذخیره سازیآفر ،همزمان ةدر ترجم

 اهیم دچارچه بسا مترجم در به خاطر سپردن عبارات و مف ،در چنین شرایطی .کندمی

 ی ندارد.ین مشکلمشکل شود؛ اما در ترجمة نوشتاری، مترجم چن
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  و از دست رفتن عبارات و مفاهیم و فشار باالی کارسرعت . 3

همراه است. در چنین شرایطی،  فشار و استرس زیاد ترجمة همزمان غالباً با سرعت،

 ترجمة نباشد، اما درها و مفاهیم از عبارت ممکن است مترجم قادر به انتقال بخشی

 یابد.به مخاطب انتقال میباالیی از عبارات  مفاهیم و یا درصد بسیار نوشتاری تمام

 استفاده از حرکات فیزیکی در فهم ترجمه. 4

حرکات فیزیکی استفاده از  ،یبکتمترجم  نسبت بهمان زمترجم هم تنها مزیتشاید 

 ةچهر یاحرکات دست تواند با توجه کردن به مترجم می باشد، به این معنا که گوینده

 .استفاده کندمفاهیم تر درستانتقال  از آن برای فهم و گوینده

 الزم برای مترجم همزمان هایویژگی -6

مبدأ و خوب باید به دو زبان  همزمان رسد که یک مترجم می نظر به نخست، در نگاه

 ظرانصاحب ن ینیست. برخ یکاف یاما این به تنهای ،تسلط کامل داشته باشد ،مقصد

 موفقمترجم  ینیز برا یدیگر یها و ویژگی ها مهارت ر تسلط به دو زبان،عالوه ب

باالیی  مهارتاز  در نویسندگی بایدمترجم همزمان اند که ، گفتهنمونهبرای  اند.برشمرده

؛ زیرا گاهی مترجم باید با دریافت مفهوم و پیام اصلی سخنان گوینده، برخوردار باشد

ختارها و تعابیری متفاوت از آنچه گوینده به کار برده است، انتقال آن را در قالب سا

دهد. در این حال، هرچه توانایی او در شکل دادن ساختارها و کاربرد تعابیر، که مهارت 

ذکر  شایان تر خواهد بود.های بارز آنست، بیشتر باشد، موفقدر نویسندگی از جلوه

نباید انتظار  -همزمان همردیف  ةبه خصوص ترجم -همزمان  در ترجمة که است

و کاستی منتقل هی  کم  توسط گوینده را بیشده مطالب ذکر  تمام ،داشت که مترجم

باقی بماند؛ اما مترجم باید  ترجمه یباست که درصدی از کالم گوینده  کند. طبیعی

 دقت کند محورهای اصلی و اساسی سخنان گوینده به مخاطبان انتقال یابد.

. مترجم همزمان آیدبه حساب میترین نوع ترجمه مشکل ن همردیف،همزما ةترجم

های مختلف باید توانمندی باالیی در حوزه ،لوب در این قلمروطم ةبرای نیل به نتیج

، مشخص کردن عناصر و تحلیل سریع اطالعات ترجمه شده از جمله درک ؛داشته باشد

ک مترجم نظیر های شخصی یخصهشا. ن تخصصی و غیرهگاواژ ة، افزایش پیوستکلیدی
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، از اهمیت باالیی بیان واضح و روشن و ذهن بازفصاحت یا همان ، واکنش سریع

  .برخوردار است

ذیل  در باشد که داشتهها و خصوصیاتی مترجم همزمان باید ویژگی ،هر صورتدر 

 کنیم.ها اشاره میبه این ویژگی

 خارجیمادری و زبان  تسلط به زبان. 1

توجهی به زبان مادری، گاهی سبب بی خارجیاری ترجمه از زبان اهمیت و دشو

بسیاری . به بیان دیگر، شود یمهای زبانی خود در زبان مادری مترجم به تقویت توانایی

بان الزم زبانی را برای برگردان به ز اییرغم برخوردار بودن از دانش، توان علی ،از افراد

د خواهنزمانی که می در نتیجه،اند. ت به قلم نبودهیا دس اهل مطالعهمادری ندارند؛ زیرا 

 ر یافتن واژگان با مشکل مواجه د انتقال دهند، به دیگران را از طریق ترجمه مفاهیم

باید  همزمان مترجم بنابراین، .زننددست میواژگان غریب به خلق گاه  شوند ومی

چه از نظر اظ نوشتاری و از لح نیز چه ، به زبان مادریخارجیعالوه بر تسلط به زبان 

 .شته باشدتسلط دا گفتاری

نیز را  خارجیادبیات نوشتاری و گفتاری زبان باید همزمان مترجم افزون بر این، 

بد و تسلط یا آنهای زبانی و معانی بر فرافت ،منددائم و هدف ةبا مطالع و بشناسد

تناب ناپایری است که اج موضوعات له ازروز کند؛ چرا که این مسأهای خود را بدانسته

 عف در این موارد، شاهدمیزان ض هچون ب ؛ها را مد نظر قرار دهدبایست آنمترجم می

 .کاستی و ناتوانی در انتقال مفاهیم خواهیم بود

وسیع واژگان چه در زبان مادری و  جینةمترجم همزمان باید از گن ،به طور خالصه

 د هر دو زبان نیز تسلط داشته باشد.برخوردار بوده و به قواع ،خارجیچه در زبان 

 ضرورت آشنایی کامل با زبان مقصد. 2

 ،ندار چند زبان خبره و با تجربهد ی کههمزمانمترجمان کتبی و  چه ممکن است شماراگر 

. راز باشد، اندک استطهم زبان کامالً ها در دوتعداد افرادی که توانایی آن کم نباشد، اما

؛ باشد دوزبانه بوده  از کودکی همزمانآید که مترجم  پیش می نیزما معموالً همطرازی این

مترجم از این رو، اگر . پیونددبه وقوع میچنین موقعیتی برای شمار اندکی از افراد  البته
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زبان مقصد او زبان ترجمه،  ان دوم برخوردار نباشد، باید درهمزمان از تسلط کافی به زب

منظور از زبان زبان مقصد تسلط کامل داشته باشد.  باید نسبت به ش باشد؛ چرا کهمادری

یک بومی آن را تولید  یِخوبه تواند بکند، ولی نمی زبانی است که فرد آن را درک می ،دوم

و کتبی در اروپا و آمریکا به فرد  همزمانآموزش مترجم   های در برنامه ز این رو،کند. ا

 .(27ی تا: ب ،آهنی) ه کندترجم دوم به زبان مادری  آموزند که از زبان می

ههی  گهاه نبایهد بهه      ژگان برخوردار باشهد و وسیع وا مترجم همزمان باید از دایرة  

همیشه در حال پیشهرفت   ،را که زبانچ ، اکتفا کند؛اطالعات و واژگانی که در ذهن دارد

همهراه باشهد.    هها  نو شهدن ها و با این دگرگونیباید  پیوسته مترجماست و  و دگرگونی

ات و تعهابیر جدیهد باشهد و    اصهطالح در پهی یهادگیری واژگهان،    براین، همواره باید بنا

حفه  ارتبهاط   نکتة مهم اینکه متهرجم بایهد بها    بکوشد آن را در ذهن خود ترجمه کند. 

  و معهانی  درک خهود از مفهاهیم   توانهایی هها،  دائمی خود بها رسهانه   یداریو دشنیداری 

 د.کنت ی در زبان مبدأ و مقصد را تقویارسانه

  آشنایی با موضوع ترجمه. 3

شود و از های گوناگون، گسترده و تخصصی به کار گرفته میترجمة همزمان در حوزه

 کامل تسلط و تخصص ،هاهمة این حوزه در مترجم که داشت انتظار تواننمیاین رو، 

  ،حوزه یک از بیش در و اندرسیده مهم این به جمانمتر برخی چند هر .باشد داشته

: تا، بی) داد تعمیم را آن توان ینم و است نادر موارد گونه این اما ،دارند تبحر

رجم همزمان مت تسلطتخصص داشته باشد.  ،یک حوزه در کمباید دست اما مترجم .(61

، اگر موضوع نشست . برای نمونهی استضرورامری  نسبت به موضوع ترجمه،

 ید نسبت به اصطالحات این موضوع در هر دوبا ،سیاسی باشد اقتصادی، پزشکی یا

 زبان مبدأ و مقصد آشنایی کامل بیابد.

  های عمومیدانشتقویت . 4

های سیاسی، ی در زمینههای عمومدانشخوبی از  بایست از سطح نسبتاًمی همزمانمترجم 

 ،ها. مطالعة مستمر در این موضوعات و پیگیری رسانهاجتماعی برخوردار باشد فرهنگی و

ال وجود دارد که این احتم برای مثال. راهکار مناسبی برای نیل به این مهم باشد تواند یم
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های یا نقل قول اشعار ،امثالاز  ،برای انتقال بهتر مقصود ،خود سخناندر بخشی از  گوینده

طور قطع آشنایی ه د که باز اعتقادات فرهنگی خود سخن بگوییا  دمشهور استفاده کن

 .او را در انتقال مفاهیم یاری خواهد کرد ،مسائل مترجم با این

  کشورها عامیانه و فرهنگ هایلهجهآشنایی با  .5

 کنند با زبان فصیحی که درتفاده میاس که مردم کشورهای مختلف عربی هاییلهجه

گوینده در حین  متفاوت است. ممکن است ،شودجهان عرب به کار گرفته میهای رسانه

آورد و اصطالحات خاص عامیانه روی  هایلهجهبه  ،بان رسمیاز ز تگوگفسخنرانی و یا 

، )کم( «یاشو»برای نمونه کلماتی همچون  برد.سخنان خود به کار  خاللعامیانه را در 

فراوان در  ،)شروع کنیم( و افعال مشابه دیگر «نبلش»اسامی استفهام،  گریو د)چرا(  «لیش»

آشنایی  به اندازة کافی هامترجم باید با این لهجه ،از این رو .شود یمها استفاده سخنرانی

همچنین مترجم باید با فرهنگ آن کشورها  .دچار مشکل نشودتا در ترجمه  ،داشته باشد

 الگوهای .است تفکر و زبان متقابل تاثیر از مکملی بخش ،فرهنگنیز آشنایی پیدا کند. 

 در ،هستند فرهنگی های مشخصه رایدا که هایی وجهانبینی رسوم و آداب و فرهنگی

 آشنا کامالً زبان یک دستوری و واژگانی زبانی، الگوی با فردی اگر. ابندی یم نمود زبان

 برقراری باشد، نداشته جامعه آن اجتماعی -فرهنگی هایانگاره پیش از شناختی اما باشد،

 نظر به ممکن غیر حتی و دشوار بسیار برایش زبان آن کاربران با اندیشی هم و ارتباط

در فرهنگ برخی کشورهای عربی  در جلسات، پا روی پا گااشتن، برای نمونه. رسد یم

 ، در حالی که این رفتارشودآید و نوعی توهین انگاشته میبه حساب نمی ایرفتار شایسته

مترجم در صورتی که از اینگونه ای عادی است. مسأله ،های دیگرفرهنگدر برخی 

تا  حاضران توضیح دهد را به تواند آنداب نزد مخاطبان خود آگاه باشد، میها و آفرهنگ

 از ایجاد سوء تفاهم جلوگیری شود.

 ی مترجم همزماندامات عملاق -7

  ایدقیقه 30ترجمة حداکثر  .1

نیاز  ی باالییذهن توانبه  خودمراحل  ةآگاهانه است که در هم یفرایند ،همزمان ةترجم

 تواناز برای ترجمه بیش مورد نیاز  یکه انرژ پیش رود یا به گونههرگاه شرایط . دارد
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 .شود یمبا مشکل مواجه  همزمان ةموجود باشد، فرایند ترجم یذهن

و با حف  آمادگی و  وقفهتواند بدون یدقیقه م 30 تا حداکثر ، غالباً،ترجم همزمانم

ریج، توان ذهنی او پس از این زمان، به تد .توان آغازین خود، ترجمه را ادامه دهد

اگر مدت زمان ترجمه بیش  شود. بنابراین،ترجمه کاسته می یابد و از کیفیتکاهش می

به شکل متناوب تا  استفاده شوددو مترجم همزمان  تر است ازبه، از این مقدار باشد

رصتی برای ای را انجام دهند. بدین ترتیب، هر یک از مترجمان فدقیقه 30های ترجمه

 خواهند داشت.توان ذهنی خود بازیابی 

  و سرعت معادل یابی درنگ و تفکر اندک در ترجمه .2

تفکر بیش از  یبرا ید و فرصتنکنیآنِ واحد ترجمه م مترجمان همزمان دراز آنجا که 

جز  دای ندارنتصمیم گیری کنند و در این حال، چاره ،به سرعتاندازه ندارند، باید 

صورتی که بیش از  مترجم در خود را بر زبان آورند؛ زیرا آنکه، غالباً، نخستین انتخاب

سخنان گوینده عقب خواهد ماند.  اندازه بر روی جمله یا اصطالحی درنگ کند، از ادامة

بنابراین، مترجم ضمن اینکه باید از آمادگی ذهنی باالیی برای معادل یابیِ بدون وقفه 

  و بهترین انتخاب باشد.برخوردار باشد، باید همواره بکوشد انتخاب اول ا

 تاآماده باشد  ،در هر لحظه واکنش سریع داشته باشد ومترجم باید در همین راستا، 

، در صورتی که برای مثال خود را به نحو شایسته انجام دهد. کار ،در شرایط تحت فشار

 باید بالفاصله ،اصطالحی استفاده کند که مترجم با آن آشنا نباشد گوینده از عبارت یا

 له نشود.فاده کند تا شنونده متوجه این مسأمعادلی نزدیک برای آن اصطالح است

  فصاحت واژگان و رسایی عبارات. 3

کند، باید گویا باشد و با بیانی رسا به از آن استفاده می ترجم همزمانمعباراتی که 

ی هاو ویژگی های فردیبا خصلت تا حدودیله مخاطب انتقال یابد. البته، این مسأ

نکتة دیگر آنکه . در ارتباط استنیز اجتماعی بودن گرایی و   برون  همچون شخصیتی

را به پیام و مفهوم  تا ،واضح و شمرده تلف  کند را و مخارج حروف مترجم باید واژگان

برساند. او باید از لغات مناسبی استفاده کند و واژگان  مخاطبانبه  یروان روشنی و

 که برای مخاطبان دلنشین و خوشایند باشد. دگیر ه کاررجمه بخوش ساختی را در ت
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 برگردان در ، همچنانکه بایدباشد داشته را خاصی منطقة لهجة نباید مترجمهمچنین، 

عبارات در  منطقی تسلسل با رعایت و کند عمل مقصد زبان مخاطبان با متناسب مفاهیم

 .(86: م 1985: نیومارک) کندصحیح برگردان  و فهم قابل مفاهیم را با بیانی ،مقصد زبان

 مانت داریا .4

دار باشد و از کم و زیاد کردن یا امانت ،گوینده اندر برگردان سخن باید همزمان مترجم

های تغییر عامدانة عبارات او بپرهیزد؛ زیرا گاهی مترجم همزمان تحت تأثیر گفتمان

 ،سخنان گوینده بدون توجه به ،فشار و استرس کار سیاسی خاص یا برای رهایی از

 کند.که زاییدة ذهن خود اوست، به عنوان ترجمه نقل می مطالبی را

 مفهوم رسانی .5

ترجمه لف  از  و درک کند یخوبه را ب گویندهمفهوم و پیام اصلی سخنان باید  ،مترجم

، بنابراین .بپرهیزد ،کند میلطمه وارد  کار یو هم به زیبای به لف  که هم به مفهوم

گوینده به مخاطب سخنان رساندن مفهوم  باید ،له و دغدغة مترجم همزمانأمهمترین مس

قالبی کل و ، مترجم ملزم نیست که سخنان گوینده را با همان شصورتدر این  باشد.

تواند مفهوم و پیام اصلی سخنان او را در بلکه می ؛انتقال دهد گیردکه او به کار می

مهارت نویسندگی  مقولة ند. در این حال،منتقل کقالب ساختار و تعابیری متفاوت 

 .کنداهمیت بیشتری پیدا میمترجم 

 یادداشت برداری .6

این کار  .نکات اصلی گفتگو را یادداشت کندمترجم باید  ،همزمان منقطع در ترجمة 

 در ادامه، توضیح بیشتری در این باره خواهد آمد. کند.میبه مترجم  کمک شایانی

 آن هایزمان و راه حلهم های ترجمةچالش -8

 را هاییاز شرایط و ویژگی یکهر  ،مترجم اگر که تأکید شودباید در آغاز این بخش، 

 شود.های زیادی مواجه مینباشد، با چالش دارا ،تر به آن اشاره شدپیش که

دریابد، اما در انتقال و  مترجم تمام مقصود گوینده را ، چه بساهمزمان در ترجمة

  که نهفته استعواملی چند  ها در. ریشة این دشواریدرو شوروبه شواریبا د ترجمة آن

 ترین از مهم استرس و فشار کارتوانایی بیان،  تجربگی، ضعف درتمرین اندک، بی



 235عربی و برعکس / –فارسی  مة همزماننگاهی به چالش های ترج

 

 

همزمان پیش از اینکه به شکل جدی و رسمی وارد این کار شود، باید  ست. مترجمهاآن

اره ایر مترجمان همزمان را از نزدیک نظمختلف را دیده و کار س و جلسات هاکنفرانس

تمرین و  ،بنابراین. کرده باشد و خود را در فضا و شرایط ترجمة همزمان قرار دهد

از  نکه مترجم بایدتجربه اندوزی نخستین گام ورود به این حوزه است. نکتة دیگر آ

ترین وانانمندی برخوردار باشد تا پیام سخن گوینده را با بهترین تعابیر، ربیان تو

 ساختارها و رساترین بیان به مخاطبان انتقال دهد.

های کلی و عمدة ترجمة همزمان بود. اکنون به برخی آنچه در باال آمد، برخی چالش

سهپردن بهه سهخنان    گهوش   شهود. های مرتبط با مراحل مختلف ترجمه اشاره میچالش

کوتهاه مهدت و    ةدر حافظه نگاه داشتن پیام  ی، تالش برانآ پیام و فهم تحلیلگوینده و 

 آن در زبان مقصد، سه مرحلة اصلی ترجمهة همزمهان اسهت کهه     یدباز تول یبرا کوشش

 .دشو روه ب رو هاییچالشبا  هادر هر یک از آن ممکن است مترجم

 ها و راهکارهایی برای حل آن مطرح شده است.ترین این چالشمهم ادامه،در 

 مشکل معادل یابی. 1

در زمان مناسب به مناسب را  ةواژو  باالیی برخوردار استسرعت عمل  ازمترجم کارآمد 

ها و کوشش برای آگاهی از ، پیگیری رسانهکافیبا مطالعة  تواندمی مترجم. بردکار می

با  ؛دایرة واژگان خود را تقویت کندی و یابمعادل جدیدترین اصطالحات و تعابیر، توانایی

رو شود. ههای مناسب با مشکل روبیافتن معادل گاهی در مترجم ممکن است وجود این

و  مهارتباید با  ،داردوجود یابی برای معادل که ت اندکین موارد، با توجه به فرصدر ای

 .توضیح دهد یبارت کوتاه، آن واژه یا اصطالح را با عسرعت عمل باال

 فرد متکلم به زبان مبدأ ةلهج .2

ای کهه  نده است. ممکن اسهت گوینهده  ویفرد گ لهجة ،چالش دیگر در ترجمة همزمان

باید سخن او از عربی به فارسی یا بر عکس ترجمه شود، از زبان معیار فاصله گیرد و 

ای خاص در زبان معیاری که با آن های زبان سخن گوید یا آنکه لهجهبا یکی از لهجه

کل اینکه مترجم در فهم سخن با مشه در این حالت برای  گوید، تأثیر گاارد.سخن می

همچنهین   زبهان فارسهی و عربهی آشهنا باشهد.      های مختلفا لهجهب دبایمواجه نشود، 
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معیار، سخن بگوید یها  با زبان در صورت امکان بخواهد تا  گویندهتواند از مترجم می

بهتهر اسهت متهرجم چنهین درخواسهتی را از      البته . کند بیان ترعبارات خود را شمرده

نکتة دیگهر آنکهه    ای جز این نیست.م ضرورت چارهگوینده نداشته باشد، اما در هنگا

ای خاص، واژه یا واژگانی را متوجه نشود، اگر مترجم به دلیل استفادة گوینده از لهجه

ای آن را به مخاطبان منتقل کند که خللی بهه  باید بکوشد با دریافت اصل پیام، به گونه

 اصل پیام وارد نشود.

 از فارسی به عربی ها فعل ةترجم .3

با دریافت آید و مترجم یکی از ارکان اصلی و مهم جمله در هر زبانی به حساب می ،فعل

و مفاهیم را به  متوجه شودمفهوم و قصد گوینده را  تواندفعل اصلی در زبان مبدأ، می

 ةهمزمان به خصوص در ترجم از جمله مشکالتی که در ترجمة .زبان مقصد انتقال دهد

فعل در پایان  ،ه در زبان فارسیعربی وجود دارد، این است کهمزمان همردیف فارسی به 

. این نکته به گیردجای میجمله  ، اما در زبان عربی، غالباً، فعل در آغازدآیجمله می

در کند. ن فارسی به عربی را دچار مشکل میخصوص در جمالت طوالنی، مترجم همزما

 ده کند: تواند از چند راهکار استفامیمترجم  چنین شرایطی،

البته این  .آیدتواند منتظر فعلی بماند که در پایان جملة فارسی می. مترجم می1

خشی از باو شود که می سبب انتظار، بسته به توان حافظة کوتاه مدت مترجم، گاه

 دهد.ت بدس را از جزئیات جمله

تواند منتظر فعل فارسی . گاه جملة فارسی چنان طوالنی است که مترجم، نمی2

را حدس بزند.  فعل تواندز کند. مترجم در این حالت میسپس ترجمه را آغابماند و 

اشراف کامل داشته  آگاهی و ،که مترجم به موضوع شود یمی حاصل این مهارت زمان

یعنی حدس زدن فعل در جمله، با ضریبی از  ،این روش که. البته طبیعی است باشد

 له به مفهومو این مسأ نی مترجم نادرست باشدبیمواردی که پیش در اشتباه همراه شود.

 و با قرار دادن چند کلمه باباید بعد از پایان جمله مترجم ، سخن گوینده خلل وارد کند

 د. تصحیح کن ، جمله رافعل درست

طوالنی به کار گیرد، آن  هایتواند در ترجمة جمله. روش دیگری که مترجم می3
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که نهاد و برخی دیگر از ارکان جمله جز فعل را را است که همگام با گوینده، مفاهیم 

 .ة فارسی زبان، فعل جمله را به کار بردترجمه کند و هنگامی که گویندشود، شامل می

تر ترجمه شده را بار دیگر با پیش ارکانبرخی از نهاد و  ،مترجم ضمن ترجمة این فعل

 .ف  شودح ساختار جملة عربیتا  پس از فعل تکرار کند عباراتی نو،

 و اشعار امثال .4

های فارسی و عربی برای مترجم همزمان یک ضرورت و اشعار در زبان امثالتسلط بر 

ل مترجم معاد ثل یا شعری استفاده کند کهمسخنان خود از  حال اگر گوینده دراست. 

یا شعر را مثل آن  ی که مفهوم مورد نظر ازدر صورت دقیق آن را در زبان مقصد نداند،

، اگر مفهوم آن را متوجه نشود د. اماانتقال دهبه مخاطب باید همان مفهوم را  ،بددریا

چرا که  د؛خودداری کن اًجد اشاز آن عبور و از ترجمه نامحسوسی به شکل باید

ترجمة  بدست دادنبهتر از داند، خودداری مترجم از ترجمة آنچه مفهومش را نمی

 جملة نمونه برای ا دستخوش تغییر سازد.اشتباهی است که ممکن است پیام گوینده ر

 نیازمند فارسی به ترجمه هنگام به «» ملل سازمان در «قاافی معمر» معروف

 .است واژه این صحیح یابی معادل و مفهوم درک

 فراموشی مطالب .5

 ةعامهل مهمهی در ترجمه    ،کوتهاه مهدت   حافظهة  بهه ویهژه   وحافظه  تر آمد،چنانکه پیش

همزمان  نقش کمتری در ترجمة ،بلند مدت حافظة از آنجا که. آیدحساب میه همزمان ب

رسهاند اگهر از   ترجم همزمان پس از آنکه کار ترجمة خود را به پایان میم ،معموالً دارد،

چهه بسها حتهی    ، اسهت  دهسخنرانی کر چه موضوعاتی که گوینده دربارة پرسیده شود او

ترجمهه  ندرت از آنچهه  ه بمترجم همزمان بنابراین، ورد. را نیز به یاد نیاهای آن سرفصل

گاهی اوقهات متهرجم همزمهان همردیهف در هنگهام ترجمهه،        آگاهی دارد! است، کرده

، فشهار، اسهترس و یها    این امر ممکن است ناشی از خسهتگی  برد کهمطالبی را از یاد می

چه فرامهوش  بهتر است مترجم در صدد بازیابی آن ،مواقعی چنیندر  عواملی دیگر باشد.

دسهت بدههد و خلهل     جمهالت بعهدی گوینهده را نیهز از    ممکن است  زیرا کرده نباشد؛

تمرکهز   دیگر جمالت گوینده ، او باید بر ترجمةبنابراین بیشتری به ترجمة او وارد شود.
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در آن منقطهع کهه    همزمان در ترجمة گاشته نکند. هایجمله درگیرخود را  کند و ذهن

بهتهر اسهت متهرجم نکهات     د دقیقه نیز به طول بیانجامهد،  ممکن است سخن گوینده چن

 بهتههر اسههت  .دذهههن او خههارج نشههوکنههد تهها از اصههلی سههخنان گوینههده را یادداشههت 

، دخهو های مترجمی بسته به تواناییممکن است اما  ،به زبان مبدأ باشدبرداری  شتیاددا

 بهتر است برای آنکهه  رسد یمبا وجود این، به نظر  به زبان مقصد یادداشت برداری کند.

 داشهته باشهد،   توجه و تمرکز کامل به سهخنان گوینهده   مترجم زمان را از دست ندهد و

با تمهام ایهن تفاصهیل، در ترجمهة منقطهع،       به زبان مبدأ صورت گیرد.یادداشت برداری 

 تر باشد، ضریب فراموشی مترجم نیز کمتر خواهد بود.کوتاههرچه عبارات گوینده 

 فرصتی از هرد و بهتر است تمرین بیشتری انجام ده ،هت حافظبرای تقویمترجم 

است که مترجم، هر لحظه خود را در  ااین بدان معن. داستفاده کنالزم برای کسب آمادگی 

شرایط  .و تصور کند که همواره در حال انتقال مفاهیم است ندرجمه احساس کفضای ت

همیشه و به سادگی فراهم  های نوینروز افزون فناوری ةوسعهم با ت کارالزم برای این 

 تلویزیون، فضای الزم ردن رادیو یاکبا روشن تواند می مترجم همزمان کهیعنی این .است

و  ردن استکدر حال ترجمه  کهبرای این تمرین فراهم کند و فرض را بر این بگاارد  را

کند. قویت و به تدریج ت بیازمایدهای زبانی خود را قابلیت خود را محک جدی بزند،

نکتة  و در صدد رفع آن برآید. کندخود را یادداشت  نقاط ضعف همچنانکه الزم است

صدای گوینده ضبط  ها مفید است، آن است که مترجم بادیگری که در خالل این تمرین

 ، با تکرار چند بارة کار، بکوشد اشتباهات خود را رفع کند.صدای خود و

 معضل تکرار اصطالحات خاص .6

مختلف برخوردار  هایجمله م همزمان باید از قدرت تنوع در استفاده از عبارات ومترج

از روی کلمات و اصطالحات را  ، برخیاً، دائمبرخی مترجمان همزمان در ترجمهباشد. 

نشهان  و  شهود مخاطهب مهی  موجب خستگی له این مسأ ،تردیدبی د.کننتکرار می عادت

دادن بهه  فهرا  باید ضمن گوش  مترجم م است.محدودیت دایرة واژگان مترجعدم  دهندة

بکوشهد تها ایهن مشهکل را      ،های دیگرانانتقاد مورد توجه قرار دادن های خود وترجمه

های دیگری را برای واژگهان و عبهاراتی کهه دائهم در     ها و مترادفو معادل طرف کندبر
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د تها  اده کنه خهود اسهتف   یابد و از آن عبارات نیهز در ترجمهة  کند، بترجمة خود تکرار می

 کیفیت کار وی بهبود یابد.  

 نتیجه -9

ز تعدادی از مترجمان را اچه بسا دشواری این کار  .است کار دشواری ،همزمان ةترجم

ای و روزمره باز به صورت حرفهتر و انجام کار کمی پیچیده پرداختن به موضوعاتِ

 کامالً مکتوبی هااز جمله ترجمه ،هار ترجمهیهمزمان با سا ةترجم داشته است.

از این  با آن روبرو نیستند.ها ن وجود دارد که دیگر ترجمهآ متفاوت است و مسائلی در

از مهارت همزمان  ةدر ترجم ، لزوماً،دارد مهارت نوشتاری ةکسی که در ترجم رو،

 همزمان بپردازد، قصد دارد به ترجمةفردی که  ،افزون بر این کافی برخوردار نیست.

در این  وارد این عرصه شود.تواند ها نمیایی داشته باشد که بدون آنهباید ویژگی

 ،هایی که با آن مواجه خواهد بودترجمه و چالش ةلأمشکالت مترجم در مس پژوهش،

 قرار گرفت. گاناین مشکالت در اختیار خوانند چیرگی بربرای  یهایحلشد و راه بیان

 باتا  ذکر شد پژوهشرجم همزمان در این ی برای متکلیدهاینکات و شاه ،از سوی دیگر

برخی نکات این وجود  با برد.باستفاده از این نکات و راهکارها کیفیت کار خود را باال 

 همچنان گفتنی است:

توجهی به آموزش در همزمان در ایران، بی ترجمةحوزة بزرگترین نقیصه در  الف(

گرفته تا  ها دانشگاه ادان، از نخبگان و استدست اندرکاران این حوزه است. همة

 ؛اندچنین موقعیتی سهیم بوده یدایشن، کم یا زیاد و مستقیم یا غیر مستقیم در پامترجم

ویژه به  یتِو عنا رشد و بالندگی در این عرصه در گرو اتکا کهحالی است  این همه در

 روز است.امر آموزش و پژوهش ب

آن ، منزلت مان را جدی نگیرندهمز کار ترجمة ،ب( چنانچه اهالی ترجمه و تألیف

های جمعی ن عادی یا رسانهتوقعی از مترجما هایش را نشناسند،و دشواری یابنددر نرا 

و علمی بیش و پیش از هرکس ای ة حرفهترجم ةزدودن زنگار از رخسار رود.ز نمینی

آن  هایفیت و قابلیتو فر شناسند یمترجمه را  هنرمتولیان آن است که علم و  بر عهدة
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 کنند.یا تخریب و تنزل آن بهتر درک می و تعالی را در ارتقا

موعود و قلة  تا نقطة قرار داردهمزمان در ایران  میان جایگاهی که ترجمةج( 

. انرژی حرکت به سوی وضعیت وجود داردافت بعیدی دور و مس فاصلة ،مطلوب

از سستی و  پرهیز ،خرد جمعی ،همت و اراده، آموزش، مشارکت حرفه ای ،مطلوب

ضعیت موجود است. دستیابی به ترجمة فاخر م در برابر ویهرگونه سهل انگاری یا تسل

 بدست دادهبتواند حتی آمال و آالم را نیز به صورتی هنرمندانه که ای ای، ترجمهو حرفه

بلکه فقط  ،محال و ناممکن نیست ن ایران باشد، امریعلمی و مترجما و در خور جامعة

 خواهد.میپایر و پشتکاری خستگی نا کوششو همتی جانانه 

  منابع

، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، رهیافتی نو بر ترجمه از زبان عربیاصغری، جواد، 

 .ش1386

، محمد رضا آهنی مةترج، ترجمه شفاهی، ترجمه کتبی و دوزبانگی، مایکل، جوزین و بالنک، اف همرز

 .58شماره  -سال چهاردهم  -)ع( گاه امام حسین مجله دانشکده علوم انسانی دانش

 .239رقم 

چاپ و  ةدکتر عباس عرب، مشهد، موسس ، ترجمةفن ترجمه در ادبیات عربیحسن، محمد عبدالغنی، 

ش.1376انتشارات آستان قدس رضوی، 

الفیصل:

.239شماره 

برای ترجمه، بی تا. ه، گاهنامروش اصولی و استاندارد ترجمهدهقان فردوس، اکبر، 

.م1989، اکتوبر 62/  61شماره «»

.م1992

 .ش1380، تهران، انتشارات سمت، اصول نظری و عملیفن ترجمه معروف، یحیی ، 

انتشارات تهران، ، مکتوب و همزمان ترجمةهای ترجمه و تفاوت تئورید علی، یرعمادی، سیم

 .ش1369بهارستان، 

 
 


