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چکیده
الزمة ترجمة شفاهی هم زمان ،رمزگشایی و رمزگذاری اطالعات به شکل متوالی و همزمان است که در
چهارچوب پردازش زبان انجام میگردد و پردازش زبان مستلزم تغییر و تحول میباشد .این مطالعه با رویکردی
منظورشناختی به تحلیل راهبردهای مترجم شفاهی هم زمان در ترجمة دو گروه از پیچیدهترین ،پرکاربردترین،
کارامدترین ،ولی از نظر صوری ساده ترین عناصر گفتمانی-گفتماننماها -با استفاده دادههای موازی با تمرکز بر
تحلیل و مقایسه تطبیقی برگردان گفتمان نماهای استنباطی و توالی از فارسی به انگلیسی پرداختهاست .سه
سخنرانی به زبان فارسی و ترجمة شفاهی همزمان آنها به انگلیسی به صورت تصادفی با استفاده از دو نظریة
منظورشناسی-انسجام -و ترجمهشناسی -تحلیل معادلهای ترجمه -و یک الگو و فهرست گفتماننما انتخاب و
بررسی گردید .در این مطالعه ،مقایسة تطبیقی گفتماننماهای متن اصلی و معادلهای انتخابی مترجم برای این
گفتمان نماها در متن انگلیسی معیار مقایسه و بررسی در این پژوهش مد نظر قرار گرفت .تحلیل یافتهها نشان داد
که مترجم در ترجمة این دو گروه گفتماننماها از چهار گروه از گفتماننماهای تفصیلی ،تقابلی ،استنباطی ،و
توالی استفاده کرده بود که مبین خالقیت ،نوآوری ،تنوع و انعطاف در انتخاب معادلها برای طراحی و آفرینش
گفتمان در فرایند ترجمة شفاهی هم زمان بود .این امر مبین شناخت تفاوتهای گفتمانی بین دو زبان و کاربرد این
شناخت در طراحی و آفرینش گفتمانی متناسب با گفتمان مخاطب است .تحلیل این نظام آفرینش گفتمان در
فرایند خالق و دو وجهی ترجمة شفاهی همزمان -مخاطب و گوینده-نشان داد که این مترجم ایرانی از دو نظریة
منظورشناختی-عدمانطباق -و زبانشناختی-اصول همکاری -در ترجمة گفتماننماها استفاده کردهاست.
کاربردهای مختلف آموزشی و پژوهشی در حوزههای مرتبط مانند برنامهریزی آموزشی ،تدوین مطالب درسی و
طراحی گفتمان آموزشی در حوزههای مرتبط پیشنهاد گردید.
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ABS TRACT
Simultaneous interpretation involves the parallel and temporal decoding and encoding of
information within natural language processing framework. And language processing includes
change and adaptation. The present researcher tried to analyze simultaneous interpreter’s
interpreting strategies in the interpretation of the two groups of the most frequent, effective,
complex, and apparently simple discourse monitoring elements, that is, discourse markers
(DM s). To carry out the study, the researcher applied parallel data focusing on the comparat ive
analysis of inferential and temporal discourse markers from Persian into English. To meet the
aims of the research, three Persian lectures along with their simultaneous interpretation were
selected randomly. Coherence theory in discourse analysis and translation spotting in translation
studies shaped the theoretical perspectives the study, and an inventory of discourse markers. The
basis of this analysis was a comparative analysis of discourse markers in source and target texts .
The results revealed that this simultaneous interpreter applied four groups of elaborative,
contrastive, inferential, and temporal discourse markers in simultaneous interpretation of
inferential and temporal discourse markers. This is a creative, flexible, and innovative approach
in construction of discourse substantiated from an awareness of discoursal differences bet w een
two languages and application of this awareness in planning and creation of proper discourse for
the audience. M oreover, this analysis revealed that this Iranian simultaneous interpreter applied
a theory in pragmatics, that is, underspecification and another theory in linguistics, that is, cooperative principles. Different implications in various research and educational perspectives
about curriculum planning, material preparation, and educational discourse were suggested.

 .1مقدمه
راهبرد عبارت از تالش آگاهانة مترجم شفاهی همزمان برای
حل مشکالت ناشی از تفاوتهای زبانی ،اجتماعی،
فرهنگی ،و گفتمانی به منظور ایجاد ارتباط مؤثر با مخاطب
زبان مقصد می باشد و در مجموع در بر گیرندة روشهای
هوشمندانة متعدد برای مدیریت سریع دادههای بسیار زیادی
است که مترجم شفاهی همزمان با آن مواجه است (گمول،
 .)2۰۰۶ترجمة شفاهی هم زمان شامل فرایند تعاملی دوگانة
متشکل از رمزگشایی اطالعات در زبان مبدأ و رمزگذاری
همزمان آن در زبان مقصد بر اساس چهارچوبها ،قواعد ،و
اصول زبان ،فرهنگ و گفتمان مقصد میباشد(چسترمن،
 ;2۰1۶ژیل .)2۰1۸ ،از منظر چشم اندازها و رویکردهای
منظورشناختی و رفتارها ،فعالیتها و راهبردهای
گفتمانمدار ( )Discursive Practicesدر کاربرد زبان،
عناصری مانند حروف اضافه ،ربط ،و عطف ،افعال ،قیود،
همپایهسازها و جمالت کوتاه در تعامالت ارتباطی
گفتماننما نامیده میشوند(فقیه ملک مرزبان 13۸7،؛
محمدی .)1394 ،بر خالف ظاهر سادة خود ،گفتماننماها
گفتاری و نوشتاری هستند و جزء جدانشدنی کاربرد زبان
در متون مختلف می باشند (کاسترو .)2۰۰9 ،گفتماننماها
عناصری فراارتباطی ،فرامتنی و فراتفسیری هستند که نظام
گفتمانمدار تعامالت انسانی در تولید ،توزیع ،و بهره برداری
از گفتمان در جامعه را مدیریت و کنترل میکنند (آیمر،
 2۰۰2؛ فرانکجاب 2۰۰۶ ،؛ محمدی .)2۰21 ،و اما ترجمة
گفتمان نماها چگونه باید باشد؟ به دلیل ماهیت پیچیده،
مبهم ،وابستگی شدید به بافت ،عدم داشتن معنای گزاره ای،
و عدم تأثیر بر معنای جمله ،ترجمة گفتمان نماها فرایند
مشکل و چالش برانگیزی است (فرکو.)2۰14 ،

گفتماننماها ،ترجمة این عناصر را به چالشی برای مترجمان
تبدیل میکند و تحلیل رفتارهای خالقانة مترجم در در حل
مشکالت خود در فرایند معادلیابی برای گفتماننماها،
افقهای پژوهشی و آموزشی جدیدی برای محققان به
ارمغان خواهد آورد .عالوه بر این ،تحلیل و بررسی
راهبردهای ترجمة گفتماننماها در پیکرههای موازی منجر
به ایجاد چشم اندازهای جدید در گسترة روشهای بررسی
و شناخت جهانیهای مؤثر بر مدیریت گفتمان آموزشی
جامعتر ،و خالقانهتری میگردد و پنجرههای جدید
پژوهشی را برای بررسی روابط انسجامی میان فرهنگها و
زبانها میگشاید .این مطالعات میتوانند در خدمت
گسترش و پیشرفت ابعاد مختلف مطالعات منظورشناختی
قرار گیرند .همچنین ،الگوهای پژوهشی در این گستره نیز
متحول خواهد شد(زوفری .)2۰17 ،محققانی چون سیمون
وندربرگن و آیمر ( )2۰۰4معتقدند که تحلیل معادلهای
ترجمه گفتماننماها از ابعاد مختلف و به زبانهای مختلف
در مقایسه با توصیف یا تحلیل تکزبانة آنها ،از کارایی
بیشتری برخوردار است و در نتیجه با ترکیب مطالعات در
گسترههای ترجمهشناسی و گفتمانشناسی ،نظریههای
کاربردی جدیدی در هر دو حوزه ارائه خواهیم نمود .عالوه
بر این ،تجزیه و تحلیل و یافتن معادلهای ترجمة
گفتماننماها روش علمی -پژوهشی معتبری برای معرفی
طیفهای نقشی آنهاست و میتواند در نقش یک روش
اکتشافی برای نشان دادن ابعاد معنایی و منظورشناختی آنها
عمل کند .این مطالعات میتوانند در خدمت تحلیل و
معرفی راهبردهای منظورشناختی جدید ترجمه نیز قرار
گیرند (هوئک و زوفری .)2۰15 ،موضوع دیگر در این
گستره امکان ایجاد تحول در حوزة فرهنگ نگاری است .به
نظر هاگ ( )2۰14بررسی و تحلیل منظورشناختی ترجمة

فلسفة این مطالعات چیست؟ و کاربردهای آموزشی -

گفتماننماها اخیراً شروع شده است .بنابراین ،اکثراً نتایج این

پژوهشی این مطالعات کدام است؟ پژوهشگران (استیل،

مطالعات در فرهنگنگاری گنجانده نشده است و معانی

 ;2۰15کریبل و دیگران )2۰17 ،معتقدند که تفاوت میان

ارائه شده در بسیاری از فرهنگهای لغات در این زمینه
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پیچیدهترین ،مؤثرترین و پرکاربردترین عناصر در تعامالت

زبانها ،فرهنگها ،و گفتمانها در کاربرد و فراوانی

برخوردار از ویژگییهای منظورشناختی نبوده و از اعتبار
علمی الزم برخوردار نمی باشد .به دلیل اینکه تالش
فرهنگنگاران در این زمینه محدود به ارائه معنای
تحت الفظی برای گفتماننماها میباشد .اما این رویکرد در
شناخت طیف نقشهای منظورشناختی آنها کارایی ندارد.
هدف این مطالعه بررسی و گزارش روشها و راهبردهای
ترجمة گفتماننماها و تجزیه و تحلیل و کشف معادلهای

 .2پیشینة تحقیق
در این تاریخچه ابتدا به تحلیل روابط گفتمانی استنباط و
توالی میپردازیم .سپس ،ابعاد ترجمة شفاهی همزمان،
چگونگی ،ماهیت ،و شرایط ترجمة گفتماننماها ،و
نمونههایی از ترجمة آنها را تحلیل میکنیم.
رابطة گفتمانی استنباط
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مترجم درگسترة ترجمة گفتماننماها با مقایسه تطبیقی در

این سازوکار شامل فرایندهای رابطة علت و معلولی ،ابعاد،

پیکرههای موازی می باشد .با عنایت به اینکه در فرایند

و مراحل استنباط میگردد .شولمن و دمبرگ ()2۰17

ترجمة شفاهی هم زمان ،مترجم در آن واحد با رویکردی

معتقدند که در گفتار اول نویسنده یا گوینده موضوعی را

خالقانه ،ذهنی فعال ،و زبانی پویا مشغول رمزگشایی و

مطرح میکند و در گفتار دوم از طریق گفتماننماها به

رمزگذاری اطالعات در زبانهای مبدأ و مقصد میباشد ،وی

استدالل دربارة آن میپردازد .یعنی سعی میکند تا عقاید و

عمالً از راهبردهای پردازش طبیعی زبان استفاده میکند تا

نگرشها و عالیق مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد .شفرین

متنی سلیس و قابل فهم برای مخاطب تولید کند .بنابراین،

( )2۰۰۶مبنای استنباط را استفاده از مجموعهای از اصول

این مطالعه بر آن است تا آثار و نتایج کاربرد خالقانة

تفسیری می داند و معتقد است که مخاطب با کمک آنها،

پردازش طبیعی زبان در ترجمة دو گروه از گفتماننماها -

اطالعات از بافتهای مختلف را به کار میبرد تا به شناخت

استنباطی و توالی  -را تجزیه و تحلیل و کشف نماید .لذا،

اهداف ارتباطی گوینده یا نویسنده دست یابد و عکس العمل

این مطالعه در جستجوی یافتن پاسخ سواالت ذیل نیز

مناسب را نشان دهد.

میباشد .1 :در برگردان گفتمان نماهای استنباطی فارسی،
مترجم ایرانی از کدام گروه از گفتمان نماهای انگلیسی
استفاد ه کرده است؟  .2در ترجمة گفتماننماهای توالی
فارسی ،این مترجم از کدام گروه از گفتمان نماهای انگلیسی
استفاده کردهاست؟ .3با توجه به بهره برداری از راهبردهای
پردازش طبیعی در رمزگشایی و رمزگذاری اطالعات در
فرایند ترجمة شفاهی همزمان ،آیا میتوان تعریف دیگری ا ز
ترجمه در این گستره ارائه نمود؟ فرض محقق حاضر بر این
است که کاربرد نظام پردازش طبیعی زبان در تعامالت
اجتماعی مانند ترجمة شفاهی همزمان ،متضمن تغییر،
تبدیل ،و دگرگونی است که بر اساس بافت ،پویایی
اجتماعی ،و فرهنگی تعامالت انسانی صورت میگیرد و
انتظار میرو د بر اساس این الزامات ،در فرایند ترجمه نیز
تغییرات گوناگون ساختاری ،معنایی ،و منظورشناختی انجام
گیرد (کریبل و دیگران.)2۰1۸ ،

در تحلیل ابعاد استنباط ،آرجلس کول ( )2۰1۰به این نتیجه
میرسد که در این فرایند  ،فرد خالصه ایدهها را ارائه
میکند ،عواقب گفتار قبلی را نشان می دهد ،و سر انجام به
بیان نتیجه میپردازد .این محقق با مثال ذیل این موضوع را
اثبات میکند« :او با مادرش صحبت کرد و نفرت از مادرش
باال گرفت» .در این بافت «و» نقش استنباطی دارد .دربارة
مراحل استنباط ،ماشلر و شیفرین ( )2۰15هم به این نتیجه
رسیدند که در چهارچوب استنباط فرد توجیه را آغاز
میکند ،ادعای خود را به واقعیت کلی ارتباط می دهد ،و
درنهایت با کشف و تشخیص تفاوت بین شکل کالم و
بافت کاربردی آن ،شناختی بیشتر از بافت و موقعیت بدست
میآورد .همچنین ،کریبل و دگند ( )2۰19معتقدند که رفتار
منظورشناسی استنباط کنشهای علی ،شرط و نتیجه را نشان
می دهد.
رابطة گفتمانی توالی
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در گسترة توالی مواردی چون نظام سلسله مراتبی متن،

بعد از کنش در جمله تبعی .همچنین ،از نظر این محقق

توالی زمانی کنشها در متن و ماهیت سلسله مراتبی ارتباط

رفتار منظورشناختی گفتماننماهای توالی به این شکل است

انسانی بررسی شده است .در تحلیل کاربرد گفتماننماها،

که انتخاب یک گفتماننمای توالی بین دو کنش یا ایده برای

آیمر ( )2۰۰2معتقد است که بخش مهمی از ساختار گفتمان

نشان دادن یک رابطة سلسله مراتبی تحت تأثیر بافت ذهنی

بر اساس رابطة گفتمانی توالی در بافت متن تشکیل میگردد

گوینده یا نویسنده قرار دارد.

که شامل سلسله مراتب مکانی و زمانی است .در توصیف
فرایند توالی ،شیلدر ( )199۸اذعان می دارد که در نظریه
ساختار بالغی ،متن متشکل از مجموعهای از واحدهای
گفتمانی است که به صورت توالی سلسله مراتبی
سازماندهی شده اند.

نظام ترجمة شفاهی همزمان ترجمة شفاهی همزمان به
واسطة مواجهة هم زمان مترجم با رمزگشایی و رمزگزاری
اطالعات دارای پیچیدگیهای خاصی است و الزمة توفیق
در آن خالقیت در استفاده از راهبردهای پردازش طبیعی
زبان در این فرایند دوگانه و پیچیده است .محققان

نظریه انسجام ،گفتماننماها روابط انسجامی بین واحدهای

زمان را شامل فهم و تحلیل سریع گفتار ،ذخیرة اطالعات و

گفتمان را بر اساس توالی زمانی کنشها در متن به وجود

آفرینش هم زمان متن گفتاری منطبق با الزامات فرهنگی،

مراحل مکانیسم توالی را به شکل ذیل

زبانی و گفتمانی مخاطب از طریق همکاری با سخنران تلقی

طبقه بندی میکند .1 :فرد تغییر بر اساس زمان را نشان

میکنند که توفیق او در این فرایند منوط به استفاده از اصول

می دهد .2 ،محدودیت زمانی را متذکر میشود .3 ،ارجاع به

همکاری گرایس است .در تحلیل پیکرههای موازی در

زمان را مشخص میکند .یعنی این روابط زمانی

زبانهای چینی و روسی محققان چهار نوع همگانی ذیل در

مکانیسمهای شناختی فعال نویسنده/گوینده ،و مخاطب را به

گسترة ترجمة گفتماننماها کشف نمودند :سادهسازی،

نمایش میگذارند .آرجلسکول ( )2۰1۰به نقل از ساندرز

ضمنیسازی ،تصریح و عادی سازی (جیانگ و تائو.)2۰17،

( )1992هم معتقد است که شرط اول در روابط انسجامی

به طور کلی ،این محققان نتیجه میگیرند که گفتماننماها در

ترتیب قرار گرفتن واحدهای گفتمان است و این شرط

فرایند ترجمه تحت تأثیر انواع گوناگونی از غنیسازی

متضمن این است که هر نوع ارتباط باید دارای عنصر توالی

منظورشناختی قرار میگیرند .آنان شرایط و ویژگیهای

باشد .مثالً آرجلسکول ( )2۰1۰با مثال ذیل آن را اثبات

بافت را عامل مؤثری در نظام ترجمة گفتماننماها تلقی

میکند« :ما مالقات کردیم و سوار اتوبوس شدیم» .در این

میکنند و دو عامل انطباق در ترجمه و تفاوت متون علمی

مثال« ،و» نشان میدهد که عمل مالقات قبل از سوار شدن

بین دو زبان را مؤثر تلقی میکنند .مبنای انطباق را هم بافت،

به اتوبوس صورت گرفته است.

ساختار ،پویاییها و ظرافتهای متن می دانند .تفاوت دو

می آورند .او

همچنین ،از نظر گروته ( )2۰۰2در فرایند رابطة توالی فرد
به ترکیب دو کنش زبانی یا ایده اقدام میکند که در آن کنش
اولی یک چهارچوب سلسله مراتبی فراهم میکند تا تفسیر
کنشهای بعدی دچار ابهام نشود .در این فرایند گفتماننماها

زبان را هم عامل عدم وجود معادل برای گفتماننماها بین
زبانها می دانند و نتیجه میگیرند که حذف در چهارچوب
فرایند ضمنیسازی در نقش یکی از راهبردهای ترجمه عمل
میکند.

معموالً با نوع رابطهای که بین دو کنش ایجاد میکنند،

موضوع بعدی به تحلیل دیدگاه محققان در بارة ترجمة این

مشخص میکنند که کنش در جملة پایه همزمان با کنش در

عناصر گفتمانی مربوط است .به نظر فرکو ()2۰14ترجمة

جملة پیرو است ،یا قبل از کنش در جمله پیرو است و یا

گفتماننماها فرایند مشکلی است .دلیل آن نیز ویژگیهای

13۶
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بهعالوه ،آرجلس کول ( )2۰1۰معتقد است که بر اساس

(چسترمن ;2۰1۶ ،ژیل )2۰1۸ ،اقدامات مترجم شفاهی هم -

گوناگون این عناصر زبانی می باشد که عبارتند از نقشهای

مناسب که نشان دهندة سایههای معنایی آن در متن مبدأ

چندگانة فراوان ،عدم داشتن معنای گذارهای ،و وابستگی

باشد ،کار ظریفی میباشد .در ترجمة گفتماننماها اطالعات

Referential

درباره نقش منظورشناختی آنها مهمترین عنصر تعیین کننده

 .)Functionعلیرغم داشتن این ویژگیهای مهم،

در انتخاب معادل درست است .پس ،رفتارهای طبیعی

گفتماننماها معنای اصلی جمله را تغییر نمی دهند .ولی برای

مترجم متضمن استفاده از گفتماننمای مناسب ،طبیعی ،و

سازماندهی و مدیریت گفتمان مؤثر هستند .عالوه بر این،

متعارف زبان مقصد میباشد ،یا اینکه ساختار دستوری و

این عناصر در خدمت نمایش نگرش و عکس العمل

نحوی متن مقصد را تغییر می دهد و سر انجام انتخاب دیگر

گوینده/نویسنده نسبت به محتوای گفتار است و همچنین

مترجم ممکن است حذف آن گفتمان نما باشد .عالوه بر

این عناصر زبانی فرایندهای استنباطی منظورشناختی

این ،تحلیل محققان نشان داده است که ترجمة گفتماننماها

مخاطب را شکل می دهند تا به کمک آنها مطالب ضمنی را

با متغیرهای فرهنگی -اجتماعی ربط دارد و دانش

در گفتار کشف بکند.

منظورشناختی بینافرهنگی در ترجمة آنها مؤثر است (آلو،

شدید به بافت و عدم داشتن نقش ارجاعی(

بخش دیگر به راهبردها و روشهای ترجمة گفتماننماها

.)2۰1۰
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مربوط میشود .به نظر زوفری ( )2۰17مسلماً ترجمة

در بخش انتهایی تاریخچه به تحلیل برخی از مصادیق

تحت الفظی و کلمه به کلمة گفتماننماها راهبرد مناسبی

گفتماننماها در پژوهشهای محققان میپردازیم .گنزالز

نخواهد بود .به خاطر اینکه تحقیقات نشان داده است که

( )2۰۰4به تحلیل نقش گف تماننماها در ساختار روایت

پیدا کردن رابطة یک به یک بین گفتماننماها در دو زبان

پرداخته است و نتیجة این مطالعه نشان میدهد این عناصر

امکان ندارد .آیمر و سیمون وندربرگن ( )2۰۰۶هم معتقدند

نقشهای متعدد منظورشناختی دارند .ژیل ( )2۰۰5به تحلیل

که دستیابی به معادل یکسان برای این عناصر گفتمانی غیر

نقشهای منظورشناختی گفتماننماها پرداخت .نتیجة مطالعة

ممکن است ،به خاطر اینکه کاربرد خاص یک گفتماننما

وی نشان داد که گفتماننمای منظورم این است که()I mean.

متضمن آثار و نقشهای اجتماعی ،سبکی و بینافردی آن

دارای نقشهای  11گانة ذیل بود :نشان دادن تغییر موضوع،

بافت میباشد .در نتیجه مجموعهای از تغییرات در انتخاب

تفصیل ،توضیح ،روشنگری ،اشتباه در آغاز کالم ،تضاد،

معادل صورت میگیرد .آنان به این نتیجه میرسند که

مخالفت ،نتیجهگیری ،تأکید ،توضیح قصد گوینده و اصالح

ترجمة نقش و تأثیر منظورشناختی گفتماننماها نیازمند

اشتباهات .حاجیمیا ( )2۰1۸در پیکره خود به تحلیل

انعطاف بیشتر در مدیریت انتخاب معادلها در فرایند ترجمه

نقشهای گفتماننمای در حقیقت پرداخت .این مطالعه نشان

است که شامل استفاده از گفتماننماهای زبان مقصد،

داد که این گفتماننما روابط موضوعی کلی را نشان میدهد

حروف ربط ،جمالت کوتاه ،افعال وجهی و دیگر تغییرات

که عبارتند از ممانعت از انحراف از موضوع ،بازگشت به

دستوری میباشد.

موضوع قبلی ،تغییر موضوع ،معرفی موضوعات جدید و

چائوم ( )2۰۰4در تحلیل خود به این نتیجه میرسد که
استفاده از گفتماننماها در یک متن اطالعات گستردهای
درباره نویسنده /گوینده ارائه میکند .هر زبانی قواعد،
مختصات ،و اصول خاص خودش را برای استفاده از
گفتماننماها دارد .در نتیجه ترجمة کلمه به کلمة
گفتماننماها غیر قابل قبول خواهد بود و یافتن معادل

ابطال نظر .بررسی این محققان نشان داد که معادل انتخابی
مترجمان تعداد محدودی از این نقشها را ایفا میکرد.
تجزیه و تحلیل مطالعات قبلی نشان می دهد که پژوهشی در
این گستره به زبان فارسی انجام نشده است و لذا هدف این
پژوهش پر کردن این خالء علمی ،پژوهشی و آموزشی
میباشد.
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الگوی پژوهشی :عالمتگذاری ،تشخیص ،و طبقهبندی
گفتمان نماها در این پروژه به کمک الگوی گفتماننمای

روش تحقیق

محمدی و دهقان ( )2۰2۰انجام شد .مبنای علمی این الگو

روش اجرا :در این مطالعة اکتشافی به تحلیل و بررسی

نظریة انسجام است و بر اساس مطالعات پیکره -محور

معادلهای انگلیسی مترجم شفاهی همزمان برای

تدوین شده است .این الگو روابط چهارگانة استداللی

گفتمان نماهای استنباطی و توالی برای آفرینش متنی روان،

استنباط ،تفصیل ،تقابل ،و توالی در متون را نشان میدهد.

سلیس ،و منسجم برای مخاطب اقدام گردید .پیکرة پژوهش

در این روابط چهارگانه ،روشهای گسترش متون برای

شامل سه سخنرانی به زبان فارسی به همراه ترجمة شفاهی

موافقت ،تضاد و تقابل ،استنتاج و استنباط و سلسله مراتب

همزمان آن ها به انگلیسی بود .افزون بر این ،برای جلوگیری

زمانی بین واحدهای گفتمان با استفاده از عناصر زبانی یعنی

از جهتگیری پژوهشی محقق و اشتباه محقق در کشف و

گفتمان نماها نشان داده میشود.

تشخیص معادلهای انتخابی مترجم و نشان دادن پایایی
علمی نتایج و یافتهها در این مطالعه ،از دیدگاههای دو
ارزیاب برای سنجش درستی و دقت محقق در کشف و
تشخیص معادلهای مترجم استفاده گردید.

ارزیابها ،مراحل و پیکرة پژوهش :برای نشان دادن اعتبار
علمی مطالعة حاضر ،از دو ارزیاب در حوزههای علوم
زبانشناسی و آموزشزبان استفاده شد .هر دو ارزیاب با
پیشینة این پژوهشها آشنایند .آنان مطالعاتی در این گستره

پژوهشی گفتمانشناسی و ترجمهشناسی استفاده شد .از

سپس ،گفتمان نماها در متون مبدأ و مقصد به کمک الگوی

 )Rel eva nceو معادلهای

محمدی و دهقان مشخص گردیدند .بعد از آن ٪25

ترجمه(  )Tra nslation Spottingدر این حوزهها بهره برداری

معادلهای مترجم در قالب جدولهایی به ارزیابها تحویل

شد .در نظریة انسجام ،درستی مفاهیم به چگونگی ربط و

گردید و آنان نیز به ارزیابی و اظهار نظر دربارة تشخیص

پیوستگی آنها با مفاهیم دیگر در ذهن فرد بستگی دارد .و

محقق از فرایند معادلیابی مترجم پرداختند .و سر انجام با

روش بیان مفاهیم در گفتمان و در بافت جمالت الزم است

استفاده از نرم افزار  SPSSو فرمول  Kappaبه تحلیل

روان ،واضح ،مرتبط و منطقی باشد (گلنزبرگ.)2۰1۸ ،

دادهها اقدام شد .پیکرة پژوهش ،با  35۰۰۰هزار کلمه ،به

موارد ذیل اصول و مبانی آن را تشکیل می دهند :همة متون

صورت تصادفی از سه سخنرانی رهبر انقالب اسالمی آیه اهلل

دارای انسجام هستند  ،روابط گوناگون انـسجامی در تمام

خامنه ای در سال  1399و ترجمة شفاهی آنها در

مـتو ن وجـود دارد و بررسی و کشف این روابط مختلف

پرستیوی انتخاب شد.

نظریههای

انسجام(Theory

برای درک و فهم متون الزم است (ردکر 2۰۰۶،؛ شفرین،
 .)2۰۰۶تحلیل راهبردها ،روشها و معادلهای مترجم در
حل مشکالت ترجمه ،اصول و پیشفرضهای نظریة تحلیل
معادلهای ترجمه را تشکیل می دهد .بر این اساس ،به کمک
این نظریة ترجمه شناسی محققان با بررسی رفتارهای
منظورشناختی مترجم به شناخت گفتمان و کشف
جهانیهای گفتمانی میان زبانها ،فرهنگها و گفتمانها
میپردازند( .کارتونی و زوفری.)2۰13 ،
13۸

 .4نتایج و بحث و بررسی در این قسمت ،ابتدا یافتهها
گزارش میگردد و بعد در قسمت بعد (بخش  )2.4به
تجزیه و تحلیل ،تفسیر ،و بحث و بررسی یافتهها اقدام
میکنیم .هدف این مطالعة اکتشافی ،توصیفی ،و کیفی
عبارت است از مطالعة منظورشناختی رفتارها ،روشها ،و
راهبردهای مترجم شفاهی همزمان ایرانی در ترجمة
گفتمان نماهای استنباطی و توالی و کشف معادلهای انتخابی
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مبانی نظری مطالعه :از ترکیب نظریهها در حوزههای

انجام داده اند .ابتدا بررسی و مقایسة پیکرهها انجام شد.

او بر اساس نظریههای انسجام و تحلیل معادلهای ترجمه و

در فرایند معادلیابی مترجم شفاهی همزمان ایرانی25۰ ،

الگوی گفتماننمای محمدی و دهقان ( )2۰2۰با مقایسه

نمونه از گفتمان نماها تغییر یافته اند (بیش از  )%33که شامل

تطبیقی در پیکرههای موازی فارسی و انگلیسی .برای

بیش از یک سوم گفتمان نماهای پیکرة مطالعه میشود

رسیدن به این هدف ،معادلهای انگلیسی مترجم شفاهی

(موضوع سؤال اول و دوم) .یعنی در معادلیابی آنها در

همزمان ایرانی برای گفتمان نماهای استنباطی و توالی فارسی

فرایند ترجمة شفاهی همزمان از گفتمان نماهای دیگری

بررسی گردید .مطابق جدول  1تعداد کلمات پیکرة فارسی

استفاده شده است.

بیش از  1۶۰۰۰کلمه است و تعداد گفتمان نماها در این

جدول  1توزیع فراوانی کلمات ،گفتمان نماها ،و درصد تغییر

پیکره هم  745کلمه می باشد که شامل ب یش از  13درصد

گفتمان نماها در پیکره

کلمات پیکره میگردد .تحلیل پیکرة انگلیسی نشان داد که
سخنرانی

کلمات

متن

تعداد گفتماننماها

تعداد گفتماننماهای تغییریافته

درصد گفتماننماها

درصد گفتماننماهای تغییریافته

فارسی
اول

44۰9

1۸۸

٪4.2

73

%3۸

دوم

7۰95

324

٪4.5

9۶

%29

سوم

5155

233

٪4.5

۸1

%33

مجموع

1۶۶59

745

٪13/2

25۰

%1۰۰
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مترجم ایرانی در فرایند معادلیابی در ترجمة شفاهی هم -
پایایی بین ارزیابها :تحلیل پایایی بین ارزیابها اعتبار

زمان از ارزیابها درخواست گردید تا موافقت یا مخالفت

علمی بخش کیفی مطالعه را نشان می دهد و هدف محقق از

خود را اعالم کنند .برای هر مورد موافقت (عدد  )1و

استفاده از روش آماری ممانعت از سوگیری محقق در

مخالفت (عدد  )۰منظور گردید .و دادهها با استفاده از

تحلیل کیفی دادههاست .پایایی بین ارزیابها با استفاده از

نرم افزار فوق تحلیل شد .جدولهای  2و  3میزان پایایی بین

نرم افزار  SPSSو فرمول  Kappaبرای تشخیص پایایی

ارزیابها را نشان می دهند و به نظر پیت ( )2۰۰1نتیجة

بین ارزیابها استفاده شد .فرمول کاپا برای ارزیابی توافق

 ۰/7۸سطح پایایی خوب تلقی شدهاست.

بین ارزیابها با استفاده از دادههایی با مقادیر یکسان استفاده

جدول  2توافق بین ارزیاب  1و 2

میشود .در بررسی کیفی راهبردهای منظورشناختی این
ارزیاب 2

ارزیاب اول

/۰۰

1/۰۰

کل

کل

/۰۰

1/۰۰

تعداد

4

۰

4

٪ارزیاب ۲

۶۶/7 ٪

/۰ ٪

6/7 ٪

تعداد

2

54

5۶

٪ارزیاب ۲

33/3 ٪

100/0 ٪

93/3 ٪

تعداد

۶

54

۶۰
139

٪ارزیاب ۲

100/0 ٪

100/0 ٪

100/0 ٪

انگلیسی را بررسی میکند .قسمت دوم معادلهای مترجم
برای گفتمان نماهای توالی را تحلیل و گزارش میکند.

جدول  3مقادیر متقارن
مقدار

خطای

مقیاس

استاندارد T
کاپا

مقیاس

/7۸3

/14۸

سطح
معناداری

۶/211

گفتماننماهای استنباطی

/۰۰۰

مطابق جدولهای  ، 5 ، 3و  7تحلیل

توافق

متن اصلی نشان میدهد که سخنران از  3گروه گفتماننمای
۶۰

تعداد

استنباطی نشان دهندة نتیجهگیری ،استناد ،و استدالل استفاده
کردهاست.
جدول  4توزیع فراوانی معادلهای مترجم شفاهی هم زمان برای

نتایج

گفتمان نماهای استنباطی مبین نتیجهگیری

این قسمت مقاله در دو بخش گزارش شده است .قسمت
اول معادلهای انتخابی این مترجم ایرانی برای
گفتمان نماهای استنباطی با مثالهایی از پیکرههای فارسی و
ردیف

گفتماننمای فارسی

1

خب

فراوانی

فراوانی

معادل های انگلیسی مترجم

2

خب حاال

3

Now , So, Now wel l, Now but

4

3

خب بنابراین

1

So

1

4

خب پس بنابراین

1

So ….a l so

1

5

خب بله

1

Wel l yes but

1

۶

خیلی خب

1

So

1

7

بنابراین

3

So/ Jus t because, just besides

3

۸

پس بنابراین

1

So, therefore

2

9

بلکه

1

So

1

گروه اول شامل گفتماننماهای مبین نتیجهگیری

دو زبانه با استفاده از گفتمان نماهای استنباطی مبین نتیجه -

مانند خب ،بنابراین ،سپس ،و ترکیب آنهاست ( 9نمونه).

گیری در فارسی به همراه معادلهای گوناگون مترجم

تحلیل فرایند معادل یابی مترجم شفاهی همزمان نشان

شفاهی همزمان را نشان می دهد .پرکاربردترین گفتماننمای

میدهد که در ترجمه این عناصر گفتمانی از چهار نوع

این گروه ،گفتماننمای « خب» دارای  ۶معادل مختلف در

گفتماننما استفاده شده است که عبارتند از گفتماننماهای

ترجمة انگلیسی می باشد (ردیف های  1تا  ۶جدول  .)4در

تفصیلی ،تقابلی ،استنباطی و توالی .جدول  4نمونه جمالت

مجموع برای  9گفتمان نمای فارسی 14گفتماننماهای

14۰
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1۶

And, So, Now, You know, Also, I mean

۶

انگلیسی استفاده شده است (جدول  3و ردیف های  7تا 1۸

جدول  5معادلهای مترجم شفاهی هم زمان برای گفتمان نماهای

جدول  )4که نشان دهندة تنوع ،پویایی ،و انعطاف

استنباطی مبین نتیجهگیری

منظورشناختی در طراحی و آفرینش گفتمان در فرایند
ترجمه میباشد.
ردیف
1

2

3

4

نمونه جمله
بحث میکردند روحانیّونی بودند که در زمینههای مسائل روشنفکری وارد بودند و خب در آن روز و آن دورانها
.و حرف میزدند

خب

You know those days the clerics were discussing in different issues, clerics and
scholars were expressing their views.

You know

.تحوّالت را به وجود آورد خب  ،نکتة مهم این است امام بزرگوار که این همه

خب

So all these developments and changes were caused by Imam.

So

.دشمن و دشمنی ها است خب  ،یک شرط مهم برای ایجاد تحوّل ،نترسیدن از

خب

There's also another important condition to call change and that is not being scared
of the animosity of the enemy.
خرّمشهر را رزمندگان ما ،ارتش و سپاه و بسیج ،توانستند از این خیلی دستاورد عجیب و بزرگی بود که خب
.دشمن باز پس بگیرند
And that was a big achievement you know in liberating the city of Khorramshahr
there was the IRGC, the mobilization Force, the army forces and so on they
recaptured the City.

5

معادلها

پزشک و از کنند؛ ازواقعاً فدا می بینید که مسئولین دارند خودشان رامی خب .است دست خودمان هم عالج
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پرستار و از مدیر

Also
خب
And

خب

We can just find the cure I mean the officials are sacrificing themselves there are
many good physicians managers.

I mean

خب

استکباری ،جامع بسیاری از ضررها و شیطنت ها و بدی ها است رژیم و رژیم آمریکا رژیم استکباری است خب

۶

Now

Now the US establishment is an arrogant one, an imperialist one and the source of
lots of treachery

7

.امام ،امامِ تحوّل بود خب ،پس بنابراین

8

9

10

11

12

13

خب پس
بنابراین

So Imam was the Imam of change.

So

 .سرعت داشتن در حرکت و جهش در حرکت تحوّل یعنی میل به شتاب گرفتن و پس بنابراین

پس بنابراین

Therefore, by change we mean you have this inclination and willingness to
accelerate to move forward fast.

Therefore

.اینها یک نکاتی بود در مورد تحوّلی که باید ما دنبالش باشیم خب حاال .سرعت با شتابزدگی فرق دارد

خب حاال

It is different from acting hastily, so they were a number of points that I wanted to
mention regarding change.

So

بگیرد؟ تحوّل در چه زمینه هایی باید انجام خب حاال

خب حاال

These are the points that we need to bear in our mind, now but change in what
areas.

now but

شود و چراییِ جنگ تحمیلی ،در این چند جملة کوتاه به نحو اجمال روشن می چیستی خب ،بنابراین

خب ،بنابراین

So the why and how of the imposed War is summarized this way.

So

.پدیدة عُقالیی و یکی از عقالنیترین حرکات ملّت ایران بود بنابراین  ،از اوّل تا آخر ،مسئلة دفاع مقدّس یک

بنابراین

So so the sacred defense was a rational move and wise action by the nation of Iran.

So so

منطقة جبهه ،منطقة صدق و صفا بود ،همه با هم باصفا خب اص الً .فضایل اخالقی مثل صداقت ،صدق و صفا
.بودند

خب اص الً

141

I can refer to honesty as one such moral values and the Battlefront was a place
filled with honesty and dedication.

And

خب بله  ،ممکن است حوادثی اتّفاق بیفتد ،به ما ارتباطی نخواهد داشت.

خب بله

Well yes but it has nothing to do with us.

Well yes
but

14

15

خب حاال قطع نظر از اینکه کدام انتخاب بشوند -ممکن است این یکی ،ممکن است آن یکی انتخاب بشود،
حاال امروز معلوم خواهد شد .

Now regardless of who is going to be elected this one or that one would be elected,
will be clear today.

Now

بنابراین به اسالم و پیغمبر صدمهای وارد نمیآید،

بنابراین

Just besides the prophet of Islam is not his reputations are not harmed anyway

Just
besides

1۶

17

1۸

خب حاال

خب شما میگویی که این طرف آدم را کشته؛ خیلی خب! شما برای آن کسی که کشته شده ابراز محبّت بکن،
ابراز تأسّف بکن.
Well you are saying that this man has killed the person; so, for the victim you can
sympathize.
بنابراین  ،هم مرکز تولید فکر درست کردند ،هم جریانهای تروریستی را به وجود آوردند ،هم عناصری را که
نمیدانستند و نمیخواستند وارد این بازی بشوند ،به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردند.
So they created think tanks they also create the terrorist groups and also those
elements who didn't know actually they didn't want to actually enter this game

خیلی خب
so
بنابراین  ،هم
So… a l so

گروه دوم شامل گفتمان نماهای استنباطی از نوع

 9جدول  .) ۶در ترجمة این عناصر گفتمانی معادلهای

استنادی مانند واقعاً ،در واقع ،در حقیقت ،و ترکیب

انتخابی مترجم به دو برابر افزایش یافته است .یافتههای این

آنهاست ( 2نمونه) .او در ترجمه گفتماننماهای استنباطی

بخش ،رشد دو برابری در معادلیابی این مترجم و بالطبع

از نوع استنادی از گفتماننماهای انگلیسی ذیل استفاده می

خالقیت و نوآوری در آفرینش گفتمان در فرایند رمزگذا ری

کند so ، And ، In fact :و  4( Thenنمونه) .یعنی برای

اطالعات در ترجمة شفاهی همزمان را نشان میدهد.

استنباطی در زبان مقصد استفاده شده است (ردیفهای  1الی
ردیف

گفتماننمای

استناد

فراوانی

معادل های انگلیسی مترجم

فراوانی

فارسی
1

در حقیقت

1

And

1

2

در حقیقت در واقع

1

In fact

1

3

در واقع

3

Then, And, So

3

4

واقعا

2

And

1

5

واقعاً هم

1

And

1

۶

البتّه ...هم

1

And

1

7

البتّه

1

And

1

جدول  7معادلهای مترجم شفاهی هم زمان برای گفتمان نماهای
استنباطی مبین استناد
ردیف

142

نمونه جمله

معادلها
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دو گفتمان نمای فارسی از چهار گفتمان نما از نوع تفصیلی و

جدول  ۶معادلهای مترجم برای گفتمان نماهای استنباطی مبین

مردم را به جهنّم میکشانند و دعوت به جهنّم میکنند .در واقع آن حدّت و شدّتی که قرآن در قبال دشمنان

در واقع

اسالم و کفّار ابراز میکند ،در مقابل آن جریان ها است.

1

They are leading the people towards the hell and infernal so that intensity that the
Quran in face of being an infidel and it is expressed about the masses of nonbelievers

so

واقعاً نابودی حرث و نسل است .

واقعاً

So this is the reality they destroy the whole generation

So

دانشجویان که به سفارت حمله کردند در حقیقت حرکت دفاعی بود ،بهجا بود ،بهموقع بود ،کام الً عقالنی بود .

در حقیقت

When our students attacked that US Embassy and that was in defense that was the
timely one that one the right one it was based on wisdom.

And

من و شما حسّ مادری را اص الً نمیفهمیم ،واقعاً هیچ کس نمیتواند حسّ مادری را درک کند.

واقعاً

We may not cannot feel the feeling of mother who and no one can feel feeling of
motherhood except mothers.

And

امروز توانایی های دفاعی ما در حقیقت و در واقع نزدی کِ به حدّ بازدارندگی است؛ این چیز خیلی مهمّی است.

دح دو

Today we have our defense capabilities, in fact, close to deterrent and that really
matters.

in fact

در واقع یک مرگ تمدّنی برای آنها به حساب می آید ،کما اینکه برای کشور ما هم متأسّفانه همین جور هم بود.

در واقع

Then a death of the civilization that is what unfortunately our country event
through at that time.

Then

2
3

4

5

۶

واقعاً هم همین بود؛ امام و کارگزاران امام و جوانهایی که با اشارة دست امام حرکت میکردند ،به معنای واقعی

7

واقعاً هم

کلمه تحقیر کردند ابرقدرت ها را.
And that is what exactly the Imam did and also the agents that simply moved on
the orders of Imam they really humiliated the world powers.

And
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این نکته بیش از بقیّة نکاتی که عرض شد ،به برکت اسالم است .البتّه اعتال و درخشندگی نقاط دیگر هم به

۸

البتّه ...هم

برکت ایمان دینی بود،
Compared to the other points this point is quite clear and it has been due to the
blessing of Islam and also having firm faith in Islam.

And

البتّه چون ملّت ایران قب الً لطمه خورده بود از غربیها -از انگلیس ها یک جور ،از آمریکاییها یک جور  -آشنا

9

البتّه

بودند تا حدودی امّا نه به قدری که در دفاع مقدّس دیده شد .

And the Iranian nation had been harmed by the West in the past and we're
somehow familiar with America and Britain. We became more familiar during the
sacred defense.

And

( that is whyسه نوع با چهار ترکیب مختلف ،جدول ۸
گروه سوم گفتماننماهای استنباطی از نوع

و ردیفهای  1الی  4جدول  .) 9در این بخش نیز شاهد

استداللیاند که شامل به خاطر ،هم به خاطر ،چون و به

نوآوریهای مختلف دستوری ،معنایی و منظورشنا ختی در

همین خاطر میگردد .این مترجم ایرانی در ترجمة

فرایند برگردان این مترجم هستیم.

گفتماننماهای استنباطی استداللی فارسی (دو نوع با دو

جدول  ۸معادلهای مترجم برای گفتمان نماهای استنباطی مبین

ترکیب) از گفتماننماهای سهگانة استنباطی ،تفصیلی ،و

استدالل

توالی انگلیسی زیر بهره برده استAnd then because, :
 Just because ، Because of the fact thatو And
ردیف

گفتماننماهای فارسی

فراوانی

فراوانی

معادل های مترجم ایرانی

1

هم به خاطر

1

Because of the fact that

1

2

به خاطر

1

And then because

1

143

3

چون

1

And that is why

1

4

به خاطر همین

1

Just because

1

جدول  9معادلهای مترجم شفاهی هم زمان برای گفتمان نماهای استنباطی مبین استدالل
ردیف

نمونه جمله

معادل ها

1

به خاطر بیاهتمامی هایشان مبتال شدند به ارتجاع ،به عقب گرد.

به خاطر

And then because of negligence they had to go back and they faced retardation.
چون دشمن این را فهمید ،شروع کرد به برنامهریزی بر ضد این حرکت.

2

چون

That is what the enemy realized and realized. And that is why they tried to act against it.
3

نتوانستند مدیر یّت کنند و نمیتوانند مدیر یّت کنند؛ به خاطر همین خصوصیّات فسادی که در دستگاه حاکم ة آمریکا وجود دارد.

And that is why
به خاطر همین

They have not been able to manage them and they won’t be able to manage them just because of
the corruption in their administration.
4

And then because

دشمنیشان هم به خاطر این است که سلطة ظالمانة آن ها را به رسمیت نشناختیم.
Well, their animosity against us is because of the fact that we did not accept and surrender their
dominance.

Just because of

هم به خاطر
because of the fact
that

عناصر گفتمانی از  1۰گفتمان نمای مختلف انگلیسی از نوع
گفتماننماهای توالی در متن اصلی از دو گروه گفتماننمای

گفتمان نماهای استنباطی ،تفصیلی ،تقابلی ،توالی ترتیبی و

توالی استفاده شده است :گفتماننماهای ترتیبی و زمانی.

توالی زمانی استفاده شده است .باالترین توزیع فراوانی در

گفتماننماهای توالی ترتیبی

مختلف ردیفهای  2الی  ۸جدول  )1۰می باشد .جایگاه

در قسمت اول این بخش به بررسی اقدامات مترجم شفاهی
هم زمان ایرانی در ترجمة گفتماننماهای توالی از نوع ترتیبی
میپردازیم .در متن فارسی از  9گفتمان نمای مختلف ترکیبی
و غیر ترکیبی استفاده شده است .در ف رایند ترجمة این
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دوم،با  4نمونه ،به گفتمان نماهای توالی تعلق دارد (
ردیفهای  ، 7 ، 4 ، 1و  ۸جدول .)11
جدول  1۰معادلهای مترجم شفاهی هم زمان برای
گفتمان نماهای توالی ترتیبی

ردیف

گفتماننمای فارسی

1

اوال

2

دومی

Also…..also

3

باالخره

I mean, And

4

اخری هم

And the last

5

بعد هم

And/and also

۶

و بعد

7

بعد خب

معادلهای انگلیسی مترجم
So in the first place, or for example

And
Of course later on
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انتخاب معادلها ،متعلق به گفتمان نماهای تفصیلی ( 5نوع

And then

۸

و بعد هم

9

بعد که

1۰

ثانیا

Then secondly

11

بعد

And, And later on, But after, And also

And when

بر اساس جدولهای  1۰و  ، 11تنوع ،نوآوری ،و

می باشد ( ردیفهای  .)2۰ ، 1۸ ، 1۶ ، 12 ، 5 ، 4 ، 2جایگاه

انعطاف زیادی در معادلیابی صورت گرفته است .در حدود

سوم به گفتمان نماهای توالی زمانی با  ۶نمونه مربوط است (

 1۰مورد در فرایند ترجمه از گفتمان نماهای تفصیلی و یا از

ردیفهای  ، 17 ، 14 ، 12 ، 7 ، 2و  .)2۰در انتها هم

ترکیب با یکی از آنها استفاده شده است (ردیفهای ، 3 ، 1

گفتمان نماهای استنباطی و تقابلی هر کدام با یک نمونه

 ، ۶الی  .)21یعنی حدود  19نمونه با مثالهای متنوع ترکیبی

(ردیفهای  4و  ) 3قرار دارند .بنابراین ،از تمام گروههای

و غیر ترکیبی ارائه شده است .این گستردگی معادلیابی

چهارگانة گفتمان نماها در فرایند معادلیابی گفتماننماهای

نشان دهندة کنش و توانش این مترجم در فرایند پردازش

توالی ترتیبی استفاده شده است.

طبیعی زبان در ترجمة شفاهی همزمان می باشد .رتبة دوم در

جدول  11معادلهای مترجم شفاهی همزمان برای گفتماننماهای توالی

معادلیابی متعلق به گفتمان نماهای توالی ترتیبی با  7نمونه

ترتیبی

ردیف
1
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2

3

4

نمونه جمله
وقتی که شما تغییرات مثبت در خودتان ایجاد کردید ،خدای متعال هم برای شما حوادث مثبت و واقعیّتهای
مثبت را به وجود میآورد .دوّمی در سورة انفال است.
Unless you make positive changes in yourself he will also put forth some positive
issue was before you. Also in Anfall chapter God Almighty also says the same
concept.
بعد از رحلت امام این حرکت تحوّلی وجود داشته است.

بعد

But after the departure of late Imam we did not stop and the change continued.

But after

خدا به پیغمبرش میفرماید که از مردم نباید بترسی .باالخره هر اقدام مثبتی ،هر کار مهمّی ممکن است یک
عدّهای مخالف داشته باشد.
God tells his profit that he shouldn't be afraid of the people. I mean whatever
positive action could be opposed by people.
اوّالً هدف جنگ افروزان ،آن کسانی که جنگ تحمیلی را بر ملّت ایران تحمیل کردند ،در هم کوبیدن نظام
اسالمی بود ،در هم کوبیدن انقالب بود .

ثانیاً یک تشخیص اساسی و حیاتی امام داد و آن این بود که این مسئلة مهم را فقط ملّت ایران میتواند حل
کند .این مسئله ،صرفاً مسئلة نیروهای مسلّح نیست.
Then secondly there was also something else that Imam realized and that was the
very fact that this important issue could be solved and tackled by the Iranian
nation. This is not the solely job of the Armed Forces.

۶

می فهمیدند که حقیقت را دارد بیان میکند؛ بعد نگاه تیزبین او که یک اعماقی را مشاهده میکرد که به معنای
واقعی کلمه مصداق «آنچه در آینه جوان بیند ،پیر در خشت خام آن بیند.
They knew that he was speaking the truth and that the way that he looked at you,
he was sharp-sighted, he will see some minute details and subtleties.

7

دوّمی
Also…also

So in the first place what was the goal of by the war mongers? Those who
imposed the war on the Iranian nation. They wanted to repress and crash the
Islamic Revolution ,the Islamic establishment.

5

معادل ها

فالن جوان از روستایی در فالن نقطة کشور -مث الً روستایی در کرمان  -بیاید داخل شهر و بپیوندد به اینها ،بعد
بشود مث الً حاج قاسم سلیمانی .

Imagine a young man coming from a village going to the city and joining the
combatants and later on he turned into a person like general Qassem Soleimani.

باالخره
I mean
اوّالً
So in the
first place

ثانیاً
Then
secondly
بعد
And
بعد
and later
on

145

بعد

.این خیلی مسئلة مهمّی است

and also

Everything Imam said all include the rationality related to sacred defense and also
the cooperation between the army and the IRGC is a very important issue.

بعد

.  در این حرکت دستهجمعی چه استعدادهایی ناگهان پیدا بشود، بعد

And

And in this way you could come across new talents.

ًاوّال

.  آذوقه رسانی ها که مهم بود، اوّالً کمکهای مالی.بعضی ها پشت جبهه میتوانند نقش بیافرینند و آفریدند

or for
example

Someone can play the role behind the Battlefront or for example the financial
support and providing the combatants with the provisions are also important.
 هر کار مهمّی ممکن است یک، باالخره هر اقدام مثبتی.خدا به پیغمبرش می فرماید که از مردم نباید بترسی

باالخره
I mean
بعدی
And then
باالخره

.عدّهای مخالف داشته باشد
God tells his profit that he shouldn't be afraid of the people. I mean whatever
positive action could be opposed by people.
. عالقهمند به سرنوشت شما است، مشتاق شما است،بعدی «حَریصٌ عَلَیکُم» ؛ دلسوز شما است

 باالخره شماها یک چیزی، خب شماها که مردان جنگید االن حضور دارید.دست های تحریفگر در کمین اند
. یک دفاعی میکنید،می گویید
Somethings are said and you defend the secret defense.

بعد

. میرود در سفارت انگلیس پناهنده میشود،بعد پایین میآید

and then

.....and then he goes into British embassy and Take Shelter there.
امام در یک چنین شرایطی توانست آغاز جنگ را و بعد تداوم این حرکت را در زیر چشم خود و ارادة خود به
.پیش ببرد و اداره کند

And

The late Imam in such a situation managed beginning of the war and in the
continuation of the war he had everything under his control and manage things.

بعد خب

. نیروهای مسلّح بعد خب وضع بهتری پیدا کردند

Of
course….

later on
و بعد هم
And then

بعد هم

9

1۰

11

12

13

14

15

1۶

Of course the Armed Forces later on were better and they improved their
capabilities.
 آن قاطعیّت فوقالعاده؛ کارهای نشدنی را که به معنای واقعی کلمه نشدنی به نظر،و بعد هم قاطعیّت بینظیر
.  امام به طور قاطع رد میکرد،میرسید

17

And then we had his resolve his determination of his decisiveness. You know the
things that looked impossible, but he would decisively say no.
 فقط استالین بلند شد؛ بعد هم کمونیست ها در خاطرات بعدی نوشتند که،یک صندلی گذاشتند آنجا نشست
.  برای اینکه او را به طرف خودش جذب کند [از جا] بلند شد،استالین گفت دید که اینها بیاعتنائی می کنند

and later
on

They just let him sit next to themselves and only Stalin made a little move and
later on in his memory the Communists had written that Stalin said that that as
they gave him a cold welcome, so he got up because he wanted to attract his
attention.

یعنی بعد

. پانزده سال از شروع انقالب گذشت، ده سال،خیلی از انقالبهای دنیا مبتال به ارتجاع شدند؛ یعنی بعد از آنکه پنج سال

After

Lots of revolutions in the world face retardation after 5, 10 or 15 years when the
Revolution starts.

بعد هم

. بعد هم درست پافشاری نمیکند،احتماالً انسان قدم را نابجا برمیدارد

and later on

You may take missteps and later on you would not emphasize.

و بعد

. چیزی به نام تجدّد وارد کشور شد، شدّتش در دوران حکومت پهلوی، و بعد

And also

۸

And then he is compassionate, he is kind to you, he's keen on your destiny, a good
destiny for you .

And

و بعد
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، بعد فعّالیّتها و همکاری سپاه و ارتش؛ ببینید. نشاندهندة عقالنیّت ورود در این عرصه بود،آنچه امام فرمودند

1۸

19

2۰
21

And also in that regime we had something like that was called modernization
asking for change.

گفتماننماهای توالی زمانی
14۶

این گروه از گفتمان نماها سلسله مراتب زمانی روابط بین

انگلیسی از هر چهار گروه گفتمان نماهای تفصیلی ،تقابلی ،و

واحدهای گفتمان را نشان می دهند .مطابق جدول ، 11

توالی زمانی استفاده شده است ( ردیفهای ۶ ، 4الی 14

گفتماننماهای توالی گروه دوم یعنی توالی زمانی در متن

جدول  .)13معادلهایی که مترجم شفاهی همزمان ایرانی در

اصلی از دو گروه غیر ترکیبی و ترکیبی استفاده شده است که

ترجمة این گروه از گفتمان نماها استفاده کرده است شامل

عبارتند از االن ،حاال ،اینجا ،حاال مثالً ،امروز هم ،حاال

چهار گروه استنباطی  ،تفصیلی ،تقابلی ،و توالی زمانی

امروز ،آن وقت ،و االن هم ،و هر دفعه .پرکاربردترین

می باشد (جدول  .)12در این بخش از یافتهها نیز این مترجم

گفتمان نمای این گروه ،گفتماننمای «حاال»  ،با سه نوع

از خود نوآوری ،ابداع ،خالقیت ،و انعطافپذیری گفتمانی

گفتمان نمای معادل گوناگون تفصیلی و استنباطی انگلیسی

به نمایش میگذارد.

میباشد (ردیفهای  ، 3 ، 2و  5جدول  .)13بقیة موارد شامل

جدول  12معادلهای مترجم شفاهی هم زمان برای گفتمان نماهای

 ۸گفتمان نمای دیگر است و در برگردان آنها به زبان
ردیف

گفتماننمای فارسی

توالی زمانی

فراوانی

فراوانی

معادل های انگلیسی مترجم
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1

االن

1

And that is

1

2

اینجا

1

So

1

3

آن وقت

2

And/then

2

4

امروز هم

1

So

1

5

حاال

7

So/ well/And

3

۶

حاال امروز

1

Today

1

7

حاال مثال

1

For example

1

9

و االن هم

1

And …still

1

1۰

هر دفعه

1

When

1

جدول  13معادلهای مترجم شفاهی همزمان برای گفتماننماهای توالی
زمانی
ردیف

نمونه جمله

معادل ها

1

آن وقت بر اساس آن برویم سراغ تحوّل.

آن وقت

So on that basis we should have the change substantiated.

So

این حاال وضع دشمن و جبهه بود .

حاال

So that is how the situation was regarding the enemy and the battle front.

So

2

3

4

بنابراین ،ستیزه گری با این استکبار ،با این پدیده ،عین عقالنیّت است .حاال بعضیها می گویند «آقا! این خالف
عقالنیّت است ،خالف تدبیر است» ؛ نه ،خالف تدبیر نبود؛ این درست عین عقالنیّت بود؛

حاال

So, battling such a thing such a phenomenon is exactly done by being wise. Well,
some people say it is unwise, this is not true. this is exactly the wise thing to do.

Well

اینجا انسان نقش بسیار حسّاس و شگفت انگیز رهبری و فرماندهیِ امام بزرگوار را تشخیص میدهد.

اینجا

Now that is very you see the very capable and right role of the leadership of the
late Imam Khomeini.

Now

147

بر اساس این حضور ،بُروز استعدادها است که حاال من مختصری دربارة هر کدام از اینها عرض میکنم .

حاال

And based on such participation one can witness images of talons, new talents and
I will briefly explain each of them.

And

اینجا دولت فرانسه میآید ربط می دهد این قضیّه را به حقوق بشر و آزادی و این حرفها؛

اینجا

So the French government here relates this to human right and different kinds of
freedom and so on and so forth

So

5

۶

7

۸

مشاهده کردید که چه کار کردند با مردم خودشان! آن وقت اینها ادّعا میکنند که اهل آزادی و حقوق بشر و
مانند اینها هستند .

You noticed the way they dealt with protesters on the street and these claim human
rights and freedom.
االن این جنگ فاجعه بار یمن که پنج سال است این ملّت مظلوم دارند بمباران میشوند .
…..and that is the catastrophe that Yemen war that you see it has been five years
they have been attacked

9

حاال امروز انتخابات آمریکا است ،بعضی ها همین طور حرف میزنند راجع به اینکه چه کسی بیاید ،چه کسی
نیاید ،اگر این بیاید چه میشود ،اگر آن بیاید چه میشود.

1۰

12

االن
and that is
حاال امروز

Today we have the elections in the US and some people talking about what is
going to happen.
امروز هم کار این حضرات شبیه همان هاست؛ اینها هم نخواهند توانست .

امروز هم

So this is the same thing that is being repeated history is being repeated these
people cannot do anything .

So

برساند .

حاال مث الً

For example imagine a 13 or 14 year old combatant who had some sort of changes
in his identity card, he managed to reach the Battlefront.

For
example

در عرصة دیپلماسی و بین المللی و مانند اینها ،در منطقه یک فعّالیّت شگفتآوری داشت؛ یعنی واقعاً حاال هنوز

یعنی واقعاً

دوستان و برادران مؤمن و ملّت عزیز ایران از سعه و گسترة کار شهید سلیمانی مطّلع نیستند .

حاال هنوز

He had an astonishing activity in the regional level and our great nation and
faithful brothers and sisters may not be ever of the activities he did.

And

و االن هم این رسوایی ادامه دارد.

و االن هم

And the scandal is still going on.

And.. still

پس اینکه می گوییم امام به جوانها اعتماد میکردند -و امروز هم ما همین عقیده را داریم که باید به جوانها
اعتماد کرد ،باید از نیروی جوان در پیشبرد کشور استفاده کرد.
So when we say that Imam has a stressed the youth and then we are in the same
belief that we need to trust the youth and we need to take the advantage of the
youth in the development of the country.

و امروز هم

and then

مترجم از چهار گفتمان نما از نوع تفصیلی و استنباطی کمک

 .2.4بحث و بررسی

گرفته است .در برگردان گفتماننماهای استنباطی استداللی
نیز از گفتماننماهای سهگانة استنباطی ،تفصیلی ،و توالی

تحلیل پیکرة انگلیسی این پژوهش نشان می دهد که در

انگلیسی بهره برده است (جواب سوال اول) .افزون بر این،

ترجمة گفتمان نماهای استنباطی مبین نتیجهگیری از

در ترجمة گفتماننماهای توالی ترتیبی از  1۰گفتماننمای

گفتماننماهای چهارگانة تفصیلی ،تقابلی ،استنباطی ،و

مختلف انگلیسی از نوع گفتمان نماهای استنباطی ،تفصیلی،

توالی استفاده شده بود .مثال در ترجمة گفتماننمای خب،

تقابلی ،توالی ترتیبی و زمانی استفاده شده است .عالوه بر

مترجم  ۶گفتمان نماهای مختلف به کار برد ه بود .همچنین،

این ،در ترجمة گفتماننماهای توالی زمانی به زبان انگلیسی

در برگردان دو نوع گفتماننمای استنباطی استنادی ،این
14۸

پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،12شماره  ،1بهار  ،1401از صفحه  132تا 152

13

14

And

Today

یک رزمندة سیزده چهارده ساله که حاال مث الً با دست کاری در شناسنامه موفّق شده بود خودش را به جبهه

11

آن وقت

از هر چهار گروه گفتمان نماهای استنباطی ،تفصیلی ،تقابلی
و توالی زمانی استفاده شده است (جواب سوال دوم).
تفسیر این یافتهها در حوزههای پنجگانة فوق به
این صورت است که برای یک نوع گفتماننما مثال «حاال» یا
« خب» از چند گفتمان نمای مختلف استفاده شده است .این
امر نشان دهندة تنوع ،پویایی ،انعطاف ،و نوآوریهای
مختلف دستوری ،معنایی ،و منظورشناختی در طراحی و
آفرینش گفتمان در فرایند ترجمة شفاهی همزمان میباشد.
بنابراین ،برگردان این عناصر گفتمانی به صورت
تحت اللفظی انجام نشده است .فلسفة این نوآوری و تنوع در
ترجمة این عناصر گفتمانی چیست؟ و چگونه باید آن
تفسیر شود؟
فرض و برآورد محقق در مقدمة پژوهش این بود
که پردازش طبیعی زبان در بافت اجتماعی متضمن
فرایندهای تغییر ،تبدیل ،و دگرگونی است که بر اساس
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بافت ،ساختار گفتمان ،پویایی اجتماعی و فرهنگی تعامالت
انسانی صورت میگیرد و از مت رجم انتظار میرود که بر
اساس این الزامات در فرایند ترجمه به تغییرات گوناگون
ساختاری ،معنایی ،و منظورشناختی مبادرت کند تا متنی
منسجم ،سلیس و برخوردار از بالغت در اختیار مخاطب
قرار گیرد .تحلیل رفتارهای این مترجم شفاهی همزمان
ایرانی نشان داد که این برآورد و فرض در مورد اقدامات
وی مصداق دارد .در تفسیر این برداشت و برآورد میتوان
گفت که کار و وظیفة مترجم شفاهی همزمان دربرگیرندة دو
فرایند هم زمان رمزگشایی در زبان مبدأ و رمزگذاری در
زبان مقصد می باشد که در چهارچوب پردازش طبیعی زبان
به شکلی خالقانه و فعاالنه در بافت اجتماعی انجام میشود.
یعنی ذهن ،زبان ،و فکر فرد در فرایند این نوع از ترجمه
دائماً در قالبی نوآورانه درگیر پردازش طبیعی زبان میباشد
که متضمن انواع گوناگون غنیسازی ساختاری ،معنایی ،و
منظورشناختی است تا درک و فهم و تولید گفتمان به
صورت طبیعی انجام شود (فریسون.)2۰۰9 ،

در این فرایند غنی سازی منظورشناختی ،مترجم
شفاهی همزمان تعامل بسیار خالقانه ای در رمزگشایی متن
مبدأ دارد و همچنین ،از ذهن و زبانی باز و فعال در
رمزگذری اطالعات در متن مقصد برخوردار میباشد .نتیجة
این تعامل دوگانة خالق و منظورشناختی ،گسترش ،بسط ،و
پیدایش نوعی از عدم همخوانی و عدم تناسب در فرایند
رمزگذاری اطالعات ،طراحی روابط گفتمانی ،و آفرینش
گفتمان است که از آن به عنوان نظریة عدم انطباق
( )Underspecificationیاد میشود (اسپورن 1997 ،؛
اگ و ردکر 2۰۰7 ،؛ فریسون و پیکرینگ 2۰۰1،؛ محمدی،
 .)2۰21محققان به کمک این نظریة منظورشناختی تغییر و
تفاوت بین معنای لغوی (،)Semantic Meaning
تلویحی ،و نقشهای منظورشناختی عناصر زبانی در
بافتهای مختلف کاربرد زبان در جامعه را تجزیه و تحلیل
مینمایند (آیمر .)2۰۰2 ،پس بنابراین ،نظریة عدم انطباق
یکی از نظریاتی بود که مترجم شفاهی همزمان برای
پردازش و آفرینش گفتمان از آن استفاده نمود.
از منظر دیگری نیز میتوان رفتار و کنش
ترجمه ای این مترجم شفاهی همزمان ایرانی را تفسیر و
توجیه نمود و آن بهره برداری از نظریة اصول همکاری
( )Cooperative Principlesگرایس ( )1975میباشد.
کار این مترجم به این شکل بود که مثالً گفتمان نمای فارسی
باالخره به گفتمان نماهای انگلیسی « »andو «»I mean
تبدیل شده بود (ردیف های  11و  13جدول  .)11و یا
گفتمان نمای «واقعاً» در ترجمـ به « »soتغییر یافته بود
(ردیف  2جدول  .)7همچنین ،گفتماننمای «اینجا» در زبان
انگلیسی به « »nowتغییر یافته بود (ردیف  4جدول .)11
تفسیر محقق در این بخش این است که بر اساس تحلیل
بافت زبانی ،فرهنگی ،و گفتمانی در فرایند رمزگشایی و
رمزگذاری اطالعات ،اوالً مترجم به ابهامزدایی در متن
مقصد پراخته است ،ثانیا در ترجمة خویش نقش
منظورشناختی این عناصر گفتمانی را کشف نموده است ،و
سرانجام در ترجمة خود بر اساس این نقشهای
منظورشناختی به معادلیابی و برگردان آنها به زبان
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انگلیسی اقدام نموده است .یعنی او به ترجمة کلمه به کلمه

گفتماننماها می باشد .از این منظر ،به نظر میرسد بایسته

یا تحت الفظی اقدام نکرده است .این فرایند ابهامزدایی منطبق

است نگاه محققان به این فرایند متحول گردد .بر این اساس،

با اصل شیوة بیان ،اصل چهارم از اصول همکاری گرایس،

فرایند ترجمه به طور عام و ترجمة شفاهی به طور خاص

می باشد .مبنای این زبانشناس در ارائة شیوة بیان ( ) M anner

نوعی فرایند آفرینش گفتمان در چهارچوب پردازش طبیعی

ارائة اطالعات به صورتی سلیس ،روان ،واضح و فارغ از هر

زبان در بافت اجتماعی کاربرد زبان و با استفاده از

نوع ابهام در آفرینش گفتمان میباشد.

نظریههای منظورشناسی است (جواب سوال سوم) .این

از طرف دیگر ،این مترجم گفتماننماهای فارسی
مانند «یعنی واقعاً حاال هنوز» را به « »andدر انگلیسی تغییر
داده است (ردیف  12جدول  .)1۰و گفتمان نماهای ترکیبی
« خب پس بنابراین» را به « »soدر انگلیسی برگردانده است
(ردیف  7جدول  .) 5یعنی این مترجم در ترجمة این
گفتمان نماها احتماالً به این نتیجه رسیده است که آوردن
چهار کلمة متفاوت در ترجمه حشو است و بنا براین ،در
فرایند ترجمه به جای چهار کلمه از یک کلمة انگلیسی
استفاده کرده است .این بخش یافتهها نیز بر اساس اصل اول
گرایس  -اصل کمیت  -توجیه میگردد .به دلیل اینکه بر
اساس این اصل از اصول همکاری گرایس از
گوینده/نویسنده انتظار می رود که اطالعات کافی در اختیار
خودداری نماید .همچنین ،نتایج این مطالعه منطبق با
یافتههای محققانی مانند زوفری ( ،)2۰17آیمر و سیمون
وندربرگن ( ،)2۰۰3و فرکو ( )2۰14می باشد .این محققان
هم تغییر ،اصالح ،افزایش و کاهش در بررسی راهبردهای
ترجمه و معادلیابی مترجمان را گزارش دادهاند.

 .5نتیجهگیری و کاربردهای آموزشی و پژوهشی

است پژوهشهای متعددی از فارسی به انگلیسی و از
انگلیسی به فارسی انجام شود تا دادههایی از هر دو جهت
ترجمه گردآوری شود که نتیجة آن گفتمانشناسی بین
زبانی ،بین فرهنگی و بین گفتمانی خواهد بود (کارتونی و
زوفری )2۰13 ،که جواب بسیاری از سواالت در حوزههای
آموزشی -پژوهشی مانند برنامهریزی آموزشی ،تهیه و تدوین
مطالب درسی و مدیریت علمی گفتمان در محیطهای
آموزشی را به ارمغان خواهد آورد .عالوه بر این ،به دلیل
اینکه مطالعات و پژوهشها در گسترة پیکرههای موازی و
تحلیل و بررسی ترجمة گفتمان نماها در دهة اخیر شروع
گردیده است و یافتههای این مطالعات در عرصههای
مختلف مانند فرهنگ نگاری هنوز کاربردی نشدهاست(هاگ،
 .)2۰14بنابراین ،فرهنگنگاری عرصة دیگری است که
یافتههای این مطالعات میتوانند در خدمت حل مشکالت
آن و گسترش کیفیت آن باشند.
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