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  )1396، تاريخ چاپ: مرداد 06/04/95 ، تاريخ تصويب:23/02/94 (تاريخ دريافت:

 دهكيچ

ـ در ا اشـتباه  ترجمـه  يـك اسـت.   يتيلئوار دشوار و پرمسك ياسيگفتمان س يشفاه ترجمه  ن امـور ي
بـا   يفـ كيش ن پژوهي. در اهمراه داشته باشد بهشور كا چند ي يكمردم  يبرا يناگوار يامدهايپ تواند يم

 كبـارا  يهـا  يسـخنران وتـاه از  ك هديگزدو  يمتوال يشفاه ترجمهدر  نندهك تكرد شش شركعمل يبررس
ـ ه و تحليم. تجزينمود ييها ن ترجمهيچن يو فرازبان يزبان يها افتن چالشيدر  ي، سعيفارس بهاوباما  ل ي
ـ روش نظر با استفاده ازها  داده ـ بن داده هي ـ   اد ي ـ در اه كـ  دهنـد  ينشـان مـ   جياانجـام شـد. نت ن پـژوهش،  ي
، هـا  ، نـوواژه يصـ ، اصـطالحات تخص يبكيفعل تر ترجمه درب يترت  را به چالش نيشتريب نندگانك تكشر

موضـوع   يا نـه يزم پـس دانـش   فقدان اند. ساده داشته ه، افعال مجهول و گذشتكيمكافعال همراه با فعل 
ه اسـت.  بـود  يشـفاه  ترجمـه در ه عمـد  يها چالشگر يدز از يز نكدن و حفظ تمريل در شنكگفتار، مش

  را به همراه داشته است. يتالكمش ينطوال يها جمله ترجمهدر صرفاً سرعت گفتار 

  .يفرازبان ،ي، زبانترجمه يها ، چالشياسيس ي، سخنرانيمتوال يشفاه ترجمه :هاي كليدي هواژ
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  مقدمه
ـ     يشـفاه  ترجمـه از  يف متعدديتعار ـ در ا يارائـه شـده اسـت. ول ه كـ  يفـ يان، تعريـ ن مي

ـ رسـد. از د  يمـ نظر  به تر املكو  تر جامعند، ك يم) ارائه 88: 1388محمودزاده (  ترجمـه دگاه او ي
ر از آن زبـان در زبـان   ين تعبيتر يكنزد هالم زبان مبدأ و ارائكافت يدر«عبارت است از  يشفاه

از  ياريبسـ  بـاور بـه  ». زبـان مبـدأ   هنـد يبـا حفـظ لحـن گو    ياپيـ ا پيصورت همزمان  مقصد به
 1ياسـت. الصـاف   يتبكاز مترجم  شتريب يليخ ،يمترجم شفاه واردشده به يفشارها ژوهشگران،پ
از است.  يو عروض يي، آوايي، معنايه شامل فشار نحوك برد ينام م يزبان ي) از فشارها2011(

ـ  يو فشـارها  يو اجتمـاع  يفرهنگـ  يشـامل فشـارها   يفرازبان يفشارها نظر او اسـت.   يروان
 يتبـ ك ترجمهسه با يرا در مقا يشفاه ترجمهار ك يسخت ،يا استعاره كمك به ،)1391زاده ( قربان

شنا در  را به يتبك ترجمها و يردن در امواج خروشان دركشنا را به يشفاه ترجمهاو  ند.ك يان ميب
  .ندك يه ميآرام تشب ياستخر
ـ در ا پژوهشالت كل مشيدل به ،يشفاه ترجمه هگسترنون در كتا   ياهـ  نـه، پـژوهش  يزمن ي

گفتمان  ترجمه ه بهكش از آنيب يقاتين تحقيچن«است و  انجام شده يتبك ترجمه نسبت به يمترك
ـ استوار باشد، بـر پا  ياسيس » اسـت  ترجمـه بـوده   يشـدگ  ياسـ يترجمـه و س  يهـا  اسـت يس هي

ن گستره، يپژوهشگران در ا يارك مكل ي) از جمله دال1392امام ( هديعق به). 2011، 2(روماگنولو
ـ ماننـد نبـود    يافـزار  مبود منابع سـخت كتاب و مجله، كمانند  يافزار ع نرممبود منابك مبـود  كا ي

 يي(عـدم آشـنا   ياز پژوهشگر، عامل انسـان يمورد ن يتاليجيو د يكيترونكال هشرفتيپ يها دستگاه
 3جاراداتن رشته) و زمانبر بودن آن است. يخاص ا يان با پژوهشگرياستادان و دانشجو يافك
ازمنـد  ين حوزه نيترجمه در ا«د: يگو ينه مين زميدر ا پژوهشت يرتباط با اهم) در ا35: 2010(

ه از كـ  يالتكل مشيدل ه بهكن نوع ترجمه دارد، بليه اك يتيل اهميدل شتر است، نه فقط بهيتوجه ب
 يه در پك يالملل نيالت بكل مشيدل ن بهيو همچن ندك يجاد ميمترجم ا يبرا يو نظر يعمل هجنب
ـ گو يمـ  ياسيس يشفاه ترجمهت ياهم هبار) در2006 ،1997( 4ريكب». دارد ه كـ نيا وجـود  بـا  ؛دي

ـ ه باكـ اسـت   يا گونه ي، ولشود يانجام م يا حقوقي ياجتماع ترجمهمتر از ك ياسيس ترجمه د ي
مانع  تواند يشورها داشته و مكفرهنگ  يدر معرف ياديت زيرا اهميز ؛آن پرداخت به نياز ا شيب
  __________________________________________________________________   

1. As-Safi 

2. Romagnuolo 

3. Jaradat 

4. Baker  



 21 اوباما باراك سخنراني ترجمه موردپژوهي :متوالي شفاهي ترجمه در فرازباني و زباني ايه چالش

  د.وش ها آن به نزد ا دامني ها يريبروز درگ
 يشـفاه  انمترجمـ از  يا نمونـه  ترجمه يو فرازبان يزبان يها چالش يسبرر به ،ن مقالهيدر ا

 يها پژوهش و پژوهشن يج حاصل از اينتا .ميپرداز ياوباما م يسخنران ترجمههنگام  بهار ك تازه
خواهـد   كمـ ك يشفاه ترجمهن حوزه، مدرسان و طراحان درس يار در اكمندان  هعالق مشابه به

 تر قيدق يو درس يآموزش يها يزير برنامه ،ييها ن ترجمهيچن يها رد تا با درنظرگرفتن چالشك
توانـا بتـوان    يپرورش مترجمان شفاه ه باكهدف آن است  نند.ك اجراو  يحاطررا  يپربارتر و

  بهره برد.  ها نياز وجود بهتر ياسيرسيغو  ياسيس سحسا يها تينده در موقعيدر آ
 نوشـتار  ني. اشود يانجام م يمتعدد يها گاهيگوناگون و در جا يها كسب به ،يشفاه هترجم

 هدربـار  يح مختصـر يتوضـ  و،ن رياز ا پردازد؛ يم ياسيس يها يسخنران يمتوال يشفاه ترجمه به
  .شود يارائه م ياسيگفتمان س ترجمه و گونه نيا

  ياپيا پي يمتوال يشفاه ترجمه
 يبخش انيپاه در آن مترجم پس از كاست  يشفاه ترجمهاز  كيسب، 1يمتوال يشفاه ترجمه

 يـك عبـارت،   يك در حدن بخش يان است طول كمم. ندك ي، ترجمه را آغاز مندهيالم گوكاز 
و  سـپارد  يخـاطر مـ   بند را بـه  يكش از يب يمترجم حت يبند باشد. در موارد نادر يكا يجمله 
نـده  يگو نندگان وك تكندگان و شرينار نماك معمول در طور . مترجم بهپردازد يترجمه م بهسپس 

 يها، مترجم بـرا  ن بخشيل متفاوت بودن طول ايدل به«. دهد يخود را انجام م هفيو وظ ستديا يم
، 2يو غالمـ  ي(بحـر » اسـت  يبـردار  ادداشتي ، ناچار ازاز گفتار يبخش ياز فراموش يريجلوگ
 يشفاه ترجمهشگامان يهمت پ به 4يربردا ادداشتي) مهارت 2004( 3ركپوش هگفت . به)11: 2012

فقـط   ،يبـردار  ادداشـت يمنـد   نظـام  يهـا  وهيافت. شيستم توسعه يل قرن بيدر اوا نفرانسك هژيو
 يازيـ ن 6وتـاه ك يمتـوال  ترجمـه  هبـار اربرد دارد، امـا در كـ  5مرسوم يمتوال يشفاه ترجمه هباردر
 ست.يانجام آن ن به
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  ياسيگفتمان س
 هكـ  اسـت  ن باوريبر او  ندك يمارائه  ياسياز گفتمان س يريف فراگي) تعر1995( 1لسونيو
، ياسـ يماننـد موضـوعات س   يموضوعات گونـاگون  هدربار يخاص يخيتار هه در دورك يگفتار
گفتمـان   هدسـت  درشـود،  عمـوم ارائـه    يافته بـرا ي صورت سازمان به ياجتماعو  كي، پزشيعلم
در  ،داشته باشـد  ياسيرد سكاركه ك يمتنهر  باور دارد؛ زين )2007( 2شفنر .رديگ يقرار م ياسيس
ـ ، عقاياسـ يس يارهـا كاسـت،  يها عمدتاً مربوط به س و موضوعات آن رديگ يقرار م دستهن يا د ي
 يهـا  يسـخنران  و مجلـس  يهـا  رهماننـد منـاظ   ييهـا  تيـ لااسـت. فع  ياسـ يو روابط س ياسيس
هـا را از منظـر    آن نتـوا  يو م دارند يجا ياسيس يها گونهدر  ياسياسناد س زين استمداران ويس

فرهنـگ و   وابسـته بـه   ياسـ يم سيمفاه هك است ن باوريبر ا شفنرد. ل نمويو تحل يترجمه بررس
هـا، واژگـان    هـا، نـوواژه   ، اسـتعاره هارياز جملـه ضـم   يخاص يو عوامل زبان اند يخيط تاريشرا

ـ با يمترجمـان شـفاه   هكـ  نـد ن نوع مـتن و گفتمان يا هندها مشخصيو هما يتخصص ـ از ا دي  ني
  داشته باشند. يآگاه ها يژگيو

   يتبكسه با مترجم يدر مقا يمترجم شفاه يها يژگيو
ـ ا بـرد.  يمـ نـام  كتبـي  و متـرجم   يمترجم شفاه كمشتر يژگيپنج و از) 2011( يالصاف ن ي

 ؛فرهنـگ دو زبـان   از يآگـاه  ؛و زبان مقصد أ: مهارت و تسلط به زبان مبدعبارتند از ها يژگيو
 أ،زبـان مبـد   ييرمزگشـا  هاز سـه مرحلـ   ي؛ آگاهيواژگان يغنا ؛المك اقيموضوع و س اب ييآشنا

 ّهـا  يستگيبا نيافزون از ا يمترجم شفاه هك ندك ياضافه م يو. زبان مقصد به يدگذاركانتقال و 
 يمـدت بـرا   وتـاه ك هانـد: حافظـ   ن جملهيه از اكد برخوردار باشد يز باين يگريد يها يژگياز و
و  يزهوشـ يت؛ متفـاوت  يهـا  و لهجه يعروض يها يژگيبا و ييناآش ؛العاتطا يابيره و بازيذخ

حفـظ آرامـش و   ؛ يمتـوال  يشـفاه  ترجمهدر زمان انجام  يسيداشتن مهارت تندنو؛ يافكدقت 
  . تسلط بر نفس

 ياز جمله فشارهااست.  يو فرا زبان يزبان ير فشارهايهنگام ترجمه، درگ به يمترجم شفاه
ـ  يدمان اجزايتفاوت در چ ليدل ه بهكاست  يفشار نحو ،يزبان و مقصـد   أن زبـان مبـد  يجمله ب
ـ  دانـد،  يرا نم آن يه معناك يصتخص يا اصطالحيمترجم با واژه  هك يهنگام شود. يدار ميپد ا ي
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 يسـع  يطين شرايدر چن خواهد شد.» ييفشار معنا«ر يدرگ شود يمواجه م يبكيتر ها واژينوواژه 
ن فشار بهتر است متـرجم از  ياهش اك يس بزند. برامعنا را حد ،با در نظر گرفتن بافت ندك يم

داشـته باشـد    ييآشنا ،مورد بحث ينده و اصطالحات تخصصيالم گوك اقيقبل با موضوع و س
  ). 2011، ي(الصاف

 تيوضـع شـامل   شـود،  يم يشفاه ترجمهار كتر شدن  ه موجب سختك يفرازبان يفشارها
او  يهـا  هگ صدا، سـرعت گفتـار و اشـار   نده، آهنيگو يصدا، آوا ندهيگو يتمترجم و ح يروان

ـ ) از ا1391زاده ( ). قربـان 2011 ،ي(الصـاف  اسـت  ردنكـ  هنگام صحبت  يفرازبـان  ين فشـارها ي
 يهـا  يـك نت زبان، تكل لياز قب يكيولوژيزيالت فكمش ديگو يو م برد ينام م تر يئصورت جز به

 يآلـودگ  :نـد مان يطـ يالت محكمشـ  ،حـروف  يل در تلفظ برخكها، مش ت دنداني، وضعيعصب
موضـوع گفتـار    بـا  ييعـدم آشـنا   ،يو روحـ  يجسم يخستگ ،طيا سردبودن محي، گرم يصوت

گفتمان  ترجمه ها نيبر ا افزون. آورد يفراهم م يمترجم شفاه يرا برا يالتكمش ،يمترجم شفاه
ـ  كمم ،يو چه شفاه يتبكچه  ،ياسيس  1رولنـد  .نـد كجـاد  يمتـرجم ا  يرا بـرا  ين اسـت خطرات
خ اشـاره  ياستمداران در طول تاريپادشاهان و س يالت مترجمان شفاهكاز مش ي) به برخ1999(
عهد باستان به دسـتور پادشـاهان    ياز مترجمان شفاه ياريبسه كن باور است يبر ا ي. وندك يم

 ها بوده ده آنيبوده خالف نظر و عق ،رسان آن اميپ فقطه مترجم ك ياميرا پيز ؛اند گردن زده شده
و  شـده  شـده از مترجمـان    ز موجب تنفر مـردم منـاطق اشـغال   ياشغالگران ن ياست. ترجمه برا

  است.  آورده يبار م آنان به يرا برا يالتكمش
 ،يشـفاه  ترجمـه ار كـ و مخـاطرات  ت يساحس، تياهم به توان ير شد مكه ذك يحاتيبا توض

ـ رد اكـ يروه كـ برد. از آنجـا   يپ گسترهن يدر ا پژوهشو لزوم انجام  ياسيژه در امور سيو به ن ي
ـ ، در امحـور اسـت   آموزش يها افتهيو آموختن  يشناس بيآس پژوهش  يبررسـ  بـه  پـژوهش ن ي

ـ م. در ايپرداز يمار ك تازه يمترجمان شفاه ترجمه ردكعمل ـ ز يهـا  پرسـش نـه  ين زمي ر مطـرح  ي
  شوند: يم

از  ياسـ يس يسـخنران  يمتـوال  يشـفاه  ترجمهدر هنگام  يرانيا ارك تازه يمترجمان شفاه. 1
 ؟اند مواجه يزبان يها چالشبا چه  يفارس به يسيانگل

از  ياسـ يس يسـخنران  يمتـوال  يشـفاه  ترجمـه ام هنگ به يرانيا ارك تازه يمترجمان شفاه. 2
 ؟اند مواجه يزبانفرا يها چالشبا چه  يفارس به يسيانگل
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  پژوهش روش
 هيوشـ اسـت. در   اسـتفاده شـده   1چندوجهي هاز شيو ه،كيفي پديدارشناساني پژوهمورددر اين 
بـه   ،انـد  آوري شـده موضوعي گـرد  هدرباركه از چند منبع  ييها با بررسي داده توان يچندوجهي م

متـرجم   صـداي از چهـار منبـع ضـبط     هـا  ، دادهارزشمندي دست يافت. در اين پژوهش ّهاي داده
بـا اسـتفاده از    دست آمده و بهمرورنگر  ه، مصاحبه و مصاحبپژوهشگرترجمه، مشاهدات  ّهنگام به

تحليل، درك  ،به توصيف ،ستاكيفي  هدادتحليل مهم براي  يها كه يكي از روش 2يادبن داده هينظر
ـ  هاساسي دربار هدست آمده پرداختيم. نكت هب يها داده يبند و طبقه ايـن اسـت كـه     اديـ بن داده هنظري

 اساسي از اصول، دريافتيهدف فراتر رفته و  هصرف پديد يبند بايد از توصيف و طبقه پژوهشگر
ـ 2005( 3اعتقاد كرسـول  ساز آن ارائه كند. به زمينه يها زهيروابط، موارد يا انگ بـه   اديـ بن داده ه) نظري

محور اصلي ايـن نظريـه، دسـتيابي بـه چـارچوب تحليلـي و        .يك نظريه است دستيابي بهمعناي 
وضـوح   ) به1988( 4ناست. استراس و كوربي موقعيتي خاص در يك پديدهبراي توصيف انتزاعي 

اسـت  استوار نه تنها بر توانايي آن در ايجاد نظريه  اديبن داده هكه ارزش نظري سازند ياطر نشان مخ
 مستدل ارائـه كنـد. پـژوهش    طور به ها را براساس داده طرح مورد هقادر است نظري شيوه بلكه اين

 پژوهشـگر  ،اسـت. در ايـن روش   پژوهشـي  يكردهـاي روتـرين   ييكـي از اساسـ   ،پديدارشناسانه
او  هـاي  توصيف پردازد و يم كند، يهمان صورت كه مشاهده م به ،اين جهان هاي يدهوصيف پدت به

  ).2008، 5(لوننبرگ و ايربي دهند يرا تشكيل م پژوهشاساسي  يها ، دادهها يدهاز پد
ل و حجـم  يـ ار تحلكـ  ينيو سـنگ  يفكيها در پژوهش  افتهي يده ميتعمعدم لزوم  با توجه به

 يهـا  يسخنران ازده يگزبه دو  ها داده يگردآور هن پژوهش دامني، در ايفكي يها دادهاد يار زيبس
  محدود شد.  اوباما كبارا

  يمتن سخنران
جملـه از   بـه  عبـارت و جملـه   بـه  صورت عبارت سياسي، به هدو بخش كوتاه سخنراني در گون

ـ     كنندگان شركتتلويزيون براي هر يك از  هطريق گيرند راي پخش شد. از جملـه عـواملي كـه ب
  __________________________________________________________________   

1. Triangulated 

2. Grounded Theory 

3. Creswell  

4. Strauss & Corbin 
5. Lunenburg & Irby 



 25 اوباما باراك سخنراني ترجمه موردپژوهي :متوالي شفاهي ترجمه در فرازباني و زباني ايه چالش

گفتار گوينده بود. از آنجـا كـه    هها مد نظر پژوهشگر قرار گرفت، لحن و شيو انتخاب اين گزيده
شـمرده سـخن    انگليسي فصيح و رسمي صحبت كرده و شـمرده  رؤساي جمهور اياالت متحده به

سخنان آنان داشته باشند؛  ترجمهتوانند توانش بيشتري در  كار مي گويند، مترجمان شفاهي تازه مي
هاي اوباما، رئيس جمهور اياالت متحـده در زمـان انجـام پـژوهش،      رو بخشي از سخنراني ز اينا

يشـتر  بو آشناسازي   ، براي آمادهكنندگان شركت ترجمهپيش از شروع ضبط عملكرد  انتخاب شد.
پخـش   هـا  آنگفتار اوباما، پيام نوروزي وي براي هر يـك از   ههر يك از مترجمان با لحن و شيو

كـه در   يلئميان حمـاس و اسـرا   هاي يريدر ارتباط با درگاوباما، يك دقيقه سخنراني  شد. سپس
حدود چهـار   پخش شد و پس از آنواژه  99جمله و  5متشكل از ايراد شده بود،  2014جوالي 

از  كـه  مالزي در اكراين انهدام هواپيماي اب ، در ارتباط2014به تاريخ آگوست ويدقيقه سخنراني 
دليـل   . بـه پخـش شـد   كننـدگان  شركت، براي هر يك از است  واژه تشكيل شده 503جمله و  32

و مشـكالتي كـه در تجزيـه و تحليـل      آيد يدست م كيفي به يها حجم وسيع اطالعاتي كه از داده
هاي پخـش شـده طـوالني     يسخنرانشود بهتر است زمان  يواژگاني متن سخنراني ايجاد م ياجزا

شفاهي زمان بـين سـه    ترجمهراي سنجش توانش زباني فرد در ) ب2012نباشد. بحري و غالمي (
كنند كه اين زمـان نبايـد از ده دقيقـه فراتـر رود.      يمكنند و خاطرنشان  يمتا پنج دقيقه را توصيه 

  تواند براي هر هدفي مناسب باشد.   يماي  يقهدق اعتقاد ايشان يك سنجش پنج به
 ياسـ يگفتمـان س  يهـا  يژگياز و ،شد هگفت ياسيگفتمان س يها يژگيف ويدر توص هكچنان

ه كـ  ييها خاص است. واژه يواژگان تخصص و ها ها، نوواژه ر، استعارهيرار و استفاده از ضماكت
 يهـا  اسـت. وجـود واژه   نشـان داده شـده   1اند در جدول  رار شدهكت يسخنرانن دو يادر متن 

  .اهدك يترجمه م ياز سخت دهد، يآن م به يتم و آهنگ خاصيه ركنيا بر افزوندر متن  يراركت
 يها در متن سخنران آن بسامد و  يراركت يها : واژه 1جدول 

 بسامد
  يها واژه

 تكرارشده
 بسامد

  يها واژه
 تكرارشده

 بسامد
  يها واژه

 تكرارشده
 بسامد

  يها واژه
 تكرارشده
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2 
2 
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  ها نشكارها و تمشاهده رف
بـه   ،نش ترجمـه كـ  هنگـام  بهرفتار مترجم  هبا مشاهد تواند يم پژوهشگر ،يفكي پژوهشدر 

ـ ه در اكـ  نـد ك ي) خاطر نشـان مـ  2005( 1منيبر ابد.يدست  يا واسطه يم و بيمستق يها داده ن ي
ز گـوش فـرا   يـ آنـان ن  يهـا  گفتـه  به ،افراد يها نشكرفتار و  هبر مشاهد افزون پژوهشگرروش 

ن روش يا. ندك ي، استفاده منندك يم بازگودادها يو رو رخدادها هه دربارك يعاتو از اطال دهد يم
ل اسـناد همـراه اسـت.    يمانند مصاحبه و تحل يو معموالً با روش رود يار مك به ييتنها ندرت به به

ـ از طر تنهـا مترجم  يها نشكرفتارها و  همشاهد ـ ق دي انجـام   پژوشـگر م يدن مسـتق يدن و شـن ي
شـامل   بـرد  ينـام مـ   يهـا  ) روش2011( 2ستنسنيرك. دارد يگوناگون يها ه روشكبل ،شود ينم

ت كـ ر حريمسـ  يري، ردگيا انهيل راك، پروتيلمبردارين فيق دوربيل مشاهده، ضبط از طركپروت
از  ،انـات موجـود  كبـه ام  هبا توجـ  پژوهش،ن ي. در ايامواج مغز يها نوسان هها و مشاهد چشم
  .شده استاستفاده  يبردار لمين فيق دوربيل مشاهده و ضبط از طركپروت

  مرورنگر همصاحب
بـر   هـا  پـژوهش ه كـ  ياز فـرد  يا ذهني يبدن يتيان فعاليپس از پا ،يفكي يهرگاه در پژوهش

ح دهد يار خود توضكانجام  هزيانگا ي يچگونگ هه درباركم يبخواه ،رد او انجام شدهكعمل يرو
 هن نـوع مصـاحبه، مصـاحب   يا به ،ت باشديلاز انجام آن فعا يمك يما با فاصله زمان يها و پرسش
ه كـ  نـد ك ي) خاطر نشان مـ 2007( 5هي. دورنشود يگفته م 4كمحر كمكبا  يادآوريا ي 3مرورنگر

انجـام   يصه در زمان خاكرا  ييارهاك ،ندك يم كمكدهندگان  به پاسخ كمحر كمك به يادآوري
ن يده شد، از اينندگان پرسك تكشر پس از اتمام ترجمه ازه ك ييها اورند. پرسشيباد ي اند به داده

احساس  يشتريب يدام قسمت سختك ترجمهدر  بود؟ لكمش، ين سخنرانيا ترجمه اي: آاند جمله
 رثؤشـما مـ   يار ترجمه براكدر  يبردار ادداشتيا يآ د؟يل داشتكنده مشيگو ها با لهجيآ د؟يردك

رد شـما  كـ در عمل يريا تـأث يآ شد، يبه شما داده م يشتريوقت ب ،دو عبارت هاگر در فاصل بود؟
  __________________________________________________________________   

1. Bryman 
2. Christensen  

3. Retrospective interview 

4. Stimulated  recall 

5. Dörnyei 
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بـه فرهنـگ    ديداد يح ميا ترجيا جمله آيعبارت  يكپس از پخش  ،شده در مهلت داده داشت؟
ـ آ ؟دينكذهن خود را مرتب  يها ا داشتهيد ينكلغت مراجعه  تـان  ينـده برا يسـرعت گفتـار گو  ا ي

 هبـار در شـما  ير دانـش قبلـ  اقـد مچه  ساز بود؟ لكشما مش يبرا ييها چه واژه ساز بود؟ لكمش
  گفتار در ترجمه مؤثر بود؟ موضوع

  مصاحبه
 طــرح ن روش بــايــاســت. در ا 1مصــاحبه ،هــا داده يآورگــرد يفــكي يهــا از روش يكــي
 تـوان  يم ،نندگانك تكشر يها پاسخ ليها وجود دارد و تحل از آن يه هدف خاصك ييها پرسش

ز يـ ندر مصـاحبه  و ه در ادامـه آمـده اسـت    كـ  ييها افت. پرسشيدست  يارزشمند يها دادهبه 
ارهـا و  ك؟ چه ديا داشته يا حرفه يشفاه ترجمه هنون تجربكا تا يآ ن قرارند:ياز ا اند مطرح شده

  د؟ياوباما انجام داد يها يسخنران يشفاه ترجمهانجام  يبرا ييها يزير برنامه

  نندگانك تكانتخاب شر
ارشد  ارشناسكشش . ميپرداخت ارك تازه يرد مترجمان شفاهكعمل ين پژوهش به بررسيدر ا
 2مداراريمع يريگ نمونه هويش هب ،ها زن و سه نفر مرد بودند ه سه نفر آنك يسيزبان انگل يمترجم

براسـاس   پـژوهش نندگان در ك تكشراهداف پژوهش،  با توجه به ،ن روشيادر انتخاب شدند. 
ج يبه نتا يابيتمنظور دس به .)2007ه، ي(دورن شوند يها انتخاب م در آن يخاص يها يژگيوجود و
، يسـ يانگل يمترجمـ  يارشناسك هدورنندگان در ك تكشره كالزم بود  ،ن پژوهشيا در تر مناسب

 هدوررده باشـند و در  كـ  سـب ك يخـوب  يهـا  نمـره  ياسيس ترجمهو  يشفاه ترجمه دروساز 
باشـند. مشخصـات    يال و مـوفق عـ ان فيدانشـجو  ان،ادتاسـ  يفـ كيد ييـ أت ز بهيارشد ن يارشناسك

 ترجمـه دروس ، معدل ياسيس ترجمهدرس  ه، نمرتيشامل، سن، جنسمنتخب گان نندك تكشر
  است. درج شده 2آنان در جدول ارشد  يارشناسكو  يارشناسك، معدل يشفاه

  __________________________________________________________________   

1. In-depth interview 

2. Criterion sampling 
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  نندهك تك: مشخصات مترجمان شر2جدول 

ترجمههنمرجنسيت سن مترجم
 سياسي

دروسمعدل
 شفاهيترجمه

معدل 
 كارشناسي

كارشناسي  معدل
 ارشد

 10/18 181759/18زن42 1

 75/18 191923/18زن32 2

 01/19 5/1725/1801/18زن27 3

 77/17 185/1918/18مرد24 4

 23/19 181913/18مرد24 5

 94/18 201868/18مرد42 6

  ها داده ليو تحل يآور گرد
ش شده بود، به همراه نندگان پخك تكشر يه براك يبيبه همان ترت ها يمتن سخنران ،ابتدا در
آن  يو دسـتور  يواژگان ياجزا د. سپس متن بهمتوب درآكل مكش نندگان بهك تكشر يها ترجمه
ـ  .شد يگذاردك يو دستور ي. هر بخش با عنوان همان بخش واژگانشده يتجز ن هـر واژه و  يب

له بتـوان چـالش   ين وسـ يت ترجمه آن ارتبـاط برقـرار شـد تـا بـد     يفكيآن و سپس  يها ترجمه
  د.رك ييترجمه را شناسا يها ن بخشيزتريانگبر

 پژوهش يها افتهي
  يزبان يها چالش
 يشد. بـرا   يبررس يو فرازبان يزبان هاز دو جنب يشفاه ترجمه يها چالش ،ن پژوهشيدر ا

 هـا  يمـتن سـخنران   ييواژگـان معنـا   ترجمـه  يبررسـ  به ،صرفطور به ،يزبان يها چالش يبررس
ار كـ د تـا  يتوب درآكصورت م شده به پخش يها يابتدا سخنران بوداز يار نكن يا ي. براميپرداخت
دها، يـ هـا، ق  صـفت شـامل   ،ييباشـد. واژگـان معنـا    تـر  يتر و عمل ها راحت ل آنيه و تحليتجز

، يتخصصـ  يهـا  ذات، اصطالح يها اسمام، و ع خاص يها اسمها،  نوواژه( مصدرها، انواع اسم
، حـال  ينقلـ  يسـاده، ماضـ   هگذشـت (حـال سـاده،    ل، و انواع فع)ها ، اسم فعليانتزاع يها اسم

 يهـا  و با ترجمـه  استخراجاز متن ) يبكي، فعل مجهول، فعل تركيمك، فعل همراه با ياستمرار
  د.يگرد يابيها مقابله و ارز آن
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  يمتن سخنران يها اسم ترجمهل يه و تحليتجز
 هار مقابلـ كـ  مجـزا قـرار گرفتنـد،    يدر طبقات دسـتور  يمتن سخنران يها ه اسمكپس از آن

موجود  يها اسم 3در جدول پژوهش انجام شد.  هنندك تكشده توسط شش شر ارائه يها ترجمه
  .اند شدهخاص خود درج  هدر متن در طبق

  مجزا يدر طبقه دستور يمتن سخنران يها اسم كيك: تف3جدول 

 Iron Dome System هانوواژه

 ,Poroshenko, Putin, Israel, Hamas, Ukraine, Earth, Gaza  خاص يها اسم

Russia 

 ,Rocket, Hearts, World, Flight, Investigator, Area  ذات يها اسم

Wreckage, Weapons, Air, Site, Bodies, Words, Ground, 

Place, Remains 

 ,Country, Airline, Flight, Women, Men Children  عام يها اسم

Evidence, Infants, Nations, Equipment, Leaders 

 Separatist, Demilitarized Zone ياصطالحات تخصص

 ,Efforts, Grief, Violence, Right, Attacks, Lives, Death  يانتزاع يها اسم

Injury, Days, Influence, Place, Weeks, Territory, 

Thoughts, Prayers, Insult, Behavior, Territory, 

Thoughts, Prayers, Insult, Behavior, Place, Influence 

 ,Recovering, Investigating, Putting forward  ها اسم فعل

Discovering, Collecting, Gaining, Removing, Including 

  يافعال متن سخنران يبند طبقه
  آمده است. 4 زمان و وجه در جدول كيكبه تف يافعال موجود در متن سخنران فهرست
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  وجه و زمان كيكتف به يسخنران متن در وجودم افعال: 4 جدول

 Said, Helped, Approached, Fired, Separated, Lost, Learned گذشته ساده

 ,Continue, Has no place, Develop, Fund, Terrorize, Have to  حال ساده

Appreciate, Exist, Recover, Control, Denies, Says, Supports, 

Is out, Has, Know, Need 

 Has saved, Have been, Have had, Have learned, Have  املكحال 

remained, Have sent, Has declared, Have prevented, Has 

urged, Has trained, Has armed 

 Are going through, Are trying, Are removing يحال استمرار

 Were killed, Have been organized, To be supported, Are  مجهول

prepared, Are organized, Can be expected, Was shot down, 

Have been broken, Were lost 

 Should,  Can, Would , Need to كيمكفعل 

  يموجود در متن سخنران يمصدرها
ـ ار كزمان وقوع  هفعل است. مصدرها نشان دهند ياديا بني يا هيل پاكمصدر، ش ا شـخص  ي

 To conduct, Toن موارد بودند: يواقع شدند، شامل ا يه در متن سخنرانك ييمصدرها ستند.ين

hide, To compel, To cooperate, To block.  

  يموجود در متن سخنران يدهايها و ق صفت
دها يـ ها و ق ن صفتيد وجود داشته است. ايق 26صفت و  39در مجموع  ،ين سخنرانيدر ا
  شد. يسرها بر ت ترجمه آنيفكيسه و يمقا اند، دادهگان ارائه نندك تكه شرك ييها با ترجمه

آن، در ادامـه   ترجمهو  يمتن سخنران ياجزا هيتجز مربوط به يها جدول يباالل حجم يدل به
ه كـ تا مشخص شـود   شود يدرج م ّها فعل هينمونه از تجز يكو  ها نام هينمونه از تجز يك تنها
قرار  Iron Dome System هه در آن نوواژك يعبارت .ه به چه صورت انجام شده استيار تجزك

  .ميا درج نموده 5آن را در جدول شماره  يها دارد به همراه ترجمه
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 نوواژه يشفاه ترجمه: 5جدول 

 And I`m proud that the Iron Dome System that American helpedمتن اصلي

Israel develop and fund 

نفر  ترجمه
 نخست

يل كمك كرديم كه تجهيزاتي رو در اختيار ئمردم اسرا كه به كنم يم و من افتخار
 داشته باشند كه از خودشون دفاع بكنند

نفر  ترجمه
 دوم

يل كمـك كنـيم كـه بـراي     ئاسـرا  و من مفتخرم كه اعالم كنم كه ما تونستيم بـه 
مطمـئن نيسـتم    ... Dome...ها ينيخودشون تجهيزاتي قايل بشن در برابر فلسط

 شه يقايل م ها ئيلياون حق سپر موشكي رو براي اسرانمكيفكر م

نفر  ترجمه
 سوم

………………………………………………….....….………….. 

نفر  ترجمه
 چهارم

كه گنبد آهنيني كه آمريكا كمك كرده كه بتونه اونو توليـد   كنم يو من افتخار م
 كنه

نفر  ترجمه
 پنجم

هـم آمريكـا سـاپورت     و من خيلي خوشحال و مفتخرم كه اين گنبد آهنين كه
 كرد و هم كمك كرد توسعه ببخشيم

نفر  ترجمه
 ششم

 دونم يكه گسترش بده نم كنه ييل كمك مئاسرا كه آمريكا به كنم يو من اعالم م
 سيستم دفاعيشو

شده توسط شش  ارائه يها همراه ترجمه به يساده متن سخنران هگذشت يها فعل 6در جدول 
  آمده است.ها  فعل ترجمه هار مقابلكاز  يا ونهنم يبرا پژوهشن يا هنندك تكشر

 يموجود در متن سخنران يها، و مصدرها دها، صفتي، افعال، قياسام يب تمامين ترتيهم به
، مقابلـه  پژوهشن يا هنندك تكشده توسط شش شر ارائه يها خود با ترجمه در طبقات مربوط به

  ند.شد يابيو ارز
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  ياده متن سخنرانس هافعال گذشت يشفاه ترجمه:  6جدول 

 هفعل گذشت
 ساده

 6 ترجمه 5 ترجمه 4 ترجمه 3 ترجمه 2 ترجمه 1 ترجمه

Said گفتم/ --- گفتم/ ام گفتهگفتم/ ---گفتم/ گفتم/گفتم گفتم/گفتم --- 

Helped كنه ميكمك  كمك كرد كمك كرده ------ كمك كنيم كمك كرديم 

Approachedميشننزديك نزديك ميشن نزديك شدنزديك ميشن
وارد منطقه
 شدند

دسترسي دارند

Fired  كنند ميشليك
شروع به بمب
 باران كردند

كنند ميحمله 
 موشك پرتاب

 كنند مي
 ------ شليك كردند

Separated )شوندميمانع(------ ------  ------  ------  ------ 

Lost 
از دست

  اند داده
دچار حادثه

  شدند
  ------  ست دادناز د از دست دادند از دست دادند

ت مترجمـان  يـ ه موفقكـ  افـت يتـوان در  يمـ  يزبان يها در بخش چالش جينتا يبند از جمع
 ؛%98عـام   يهـا  اسـم : ر استيز بيترت به ،ياسام ترجمهدر بخش ن پژوهش، ياار ك تازه يشفاه
% 42ها  نوواژه ؛%80خاص  يها اسم ؛%80يانتزاع يها اسم ؛%80ها  اسم فعل ؛%87ذات  يها اسم
ـ ز بيـ ترت افعـال بـه   يشفاه ترجمهنندگان در ك تكشر يي%. توانا26 ياصطالحات تخصصو  ر ي

فعـل   ؛%53فعـل مجهـول    ؛%58سـاده   هگذشـت  ؛%70 ينقلـ  يماض ؛%91: زمان حال ساده است
ـ ت ايزان موفقي%. م0 يبكي% و فعل تر67 يحال استمرار ؛%46 كيمكهمراه فعل  به ن گـروه از  ي

راه در ن ي% بوده است. از ا64% و مصدرها 65ها  صفت ،%85دها يق ترجمهدر  يمترجمان شفاه
 يحضور يمترجمان شفاه هاز جامع يا عنوان نمونه به پژوهش،ن ينندگان اك تكه شركم يابي يم

  اند. بوده رودررو يشتريل بكبا مش ييدام جزء معناك ترجمهار در ك تازه
ـ   ه كـ  دهـد  ينشـان مـ   يزبـان  يهـا  چالش يسربر تر يج جزئينتا ن شـش  يفقـط دو نفـر از ب

خاص  يها اسمنند. در بخش كرا ترجمه Iron Dome System اند نوواژه  ننده توانستهك تكشر
 ،يذات متن سخنران يها اسمن يل داشتند. در بكمشEarth و  Poroshenko يّها واژه ترجمهبا 

در بخش  نندگانك تك. شرندساز بود لكمشش از همه يب Wordsو  Wreckage هدو واژ ترجمه
 Separatistو  Demilitarized zone  يبـرا  يمعـادل  يراحت به نتوانستند يصصاصطالحات تخ

 ,Avenge, Accountability, Violence, Death يانتزاع يها اسمن يزتريانگ ارائه دهند. چالش
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Injury, Thought  وPrayers ماننـد  يصفات، صفات ترجمهاند. در ارتباط با  بودهSeventeen  
،Daily ،Several،Russian  ، Extraordinary،Unimaginable ، Immediate، Organized، 

Full، Transparent، Solemn، Sacred وFair  يبـرا  يا معادل درستياند  نشده مانده ا ترجمهي 
و   Repeatedly, Senselessly, Franklyمانند ييدهاين صورت قيهم . بهاستها ارائه نشده  آن

Normally  اند. ردهكجاد ين چالش را در ترجمه ايشتريب  

  يفرازبان يها چالش يسربر
ن يدر حـ  يمتـرجم شـفاه   يه بـرا كاست  يرزبانيهر عامل غ يفرازبان يها منظور از چالش

  . شود يار او مك يو موجب سخت نديآفر يل مكترجمه مش

  از موضوع يچالش آگاه
الزم  يشـفاه  ترجمـه و چـه در   يتبك ترجمهچه در  ،بافت و موضوع گفتار نسبت به يآگاه

ق پرداخـت،  يـ جو و تحقو آن به جست هدربار ،دن متنيپس از د توان يم يتبك ترجمهاست. در 
دست آورده باشـد   ترجمه به د تمام دانش الزم را قبل از اقدام بهيمترجم با يشفاه ترجمهاما در 

متـرجم   ياسـ يس يها يرانسخن ترجمه هنيواجد آن باشد. در زم يا نهيزم شيصورت دانش پ ا بهي
رد كـ داشـته باشـد. عمل   يعـات الگذشته و حال اط يدادهايا، حوادث و روياز اخبار روز دند يبا

 يدن اخبـار و گفتگوهـا  يشـن  ه بهك يسانك دهد ينشان م يخوب ن پژوهش بهيار اك مترجمان تازه
ت در كشـر  بـه ا پس از دعوت ي ،عادت داشتند يسيزبان انگل و چه به يزبان فارس چه به ياسيس

 ،ننـد كبودنـد آن را ترجمـه    دهيوشكگوش داده و  يشفاه يا گفتگوي يچند سخنران به پژوهش
  ن داشتند. يريسا نسبت به يرد بهتركعمل

  دادن چالش گوش
پـردازش   م در ذهن خـود اقـدام بـه   يم تا بتوانينكآن توجه  د بهيبا م،يشنو يرا م يمطلب يوقت

ـ ا دهيه شـن كـ  يمطلبـ  ردن بـه كـ توجه «ند. يعال گودن فيار شنكن يا . بهمينكالعات طا موجـب   مي
ـ ا دهيه شـن كـ را  ياميـ ابد. سپس پيت ما انتقال دم وتاهك هحافظ ام بهيپ شود يم  يهـا  بـه تجربـه   مي

ـ درازمـدت باز  هه از حافظـ كـ  ييها خود و طرح يو دانش قبل يشخص ـ ا ردهكـ  يابي ، ارتبـاط  مي
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ـ عنوان ا). در 2011، 1زيكفرا -ديمك( »مينك يم كم را دريا دهيشنآنچه ب ين ترتيا ؛ بهميده يم ن ي
دن فعال يشن ،دادن را گوشيز ؛استفاده شده است» دنيشن«در عوض » دادن گوش«از فعل  بخش
ح يه در توضـ كـ سـت. چنان يگـوش مطـرح ن  عضـو  به  يدن هر صوتيرس تنهات است و قو با د
 يمانند سر و صداها ،شود دادن مترجم مانع گوش آنچهشد هر  گفته يو فرازبان يالت زبانكمش
 يوآمـدها  رفـت  :ماننـد  ،شـوند  مترجم هه موجب جلب توجك ي، عواملياضاف يط، صداهايمح

ال در عضـو  كن اشـ ينده، همچنـ يگو يت پخش صدايفكيال در كاش ،ط، اضطرابيافراد در مح
ت يـ فكيبـر   ،ندهيگو ، تن صدا و لهجه خاصيماريب علت و خواه به يذات علت ، خواه بهييشنوا
  . گذارد يم يادير زيتأثه ترجم

گـذارد.   يمـ ر يمترجم تأث ترجمهت يفكيبر  ييال در عضو شنواكه گفته شد، اشكگونه  همان
قش در ترجمه را يعدم توف هل عمديدل يو ،ميننده ششم انجام دادك تكه با شرك يا در مصاحبه
نـدارد و   يا يقـو  ييه در اصل حس شـنوا كرد و گفت كو عفونت گوش عنوان  يسرماخوردگ

ـ كنندگان اذعـان  ك تكشر گريد ،جز دو نفر ص دهد. بهيها را تشخ واژه يدرست هب تواند ينم د ردن
ار واضـح بـوده اسـت. نظـر     يالم او بسـ كـ انـد و   نداشـته  يلكنـده مشـ  يگو هه با صدا و لهجـ ك

 اوبامـا  هكـ ده بوده ين شنيش از ايه او پكن بود ياوباما ا يلهجه و صدا هسوم دربار هنندك تكشر
بـر  ز يـ ششم ن هنندك تكاست. شر نبوده طور نيا ي، ولندك يصحبت م كواضح و قابل در يليخ
ده ين از اوباما شنيش از ايه پك ييها يسخنران شده نسبت به پخش يها يسخنرانه كبود  ن باوريا

  بوده است.  دشوارتربود، 

  چالش سرعت گفتار
 يسـخنران  هكـ  يير بـود. از آنجـا  م، عامـل سـرعت گفتـا   يآن پرداخت يسررب ه بهك ياز عوامل

ننـدگان  ك تكشـر  يمتفـاوت بـرا   يهـا  زمان هوتاه و در فاصلك يها ها و جمله صورت عبارت به
م شـود و  يزمـان پخـش آن تقسـ    تهر عبارت بر مد يها تعداد واژه بود،پخش شده بود، الزم 

 ترجمـه ز ايـ ن امتيانگيـ سـپس م  و جا سرعت گفتار باالتر بوده اسـت كب معلوم شود ين ترتيبد
  د.شوا هر عبارت محاسبه يهر جمله  ترجمه ينندگان براك تكشر

است. رقم مربـوط  ه درج شد 7ت ترجمه در جدول يفكيسرعت و  هرابط مربوط به يها داده
   شـده در صـد ضـرب   ، ل در محاسباتيتسه يه براكدست آمده  هب يصورت اعشار سرعت به به
  __________________________________________________________________   

1. Camayd-Freixas 
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ـ جملـه   هفـت  يبررسـ  هجينت هاتنشدن جدول  ياز طوالن يريجلوگ ي. برااست ا عبـارت اول  ي
ل در يتسه يبرا .شده استن ارائه يراكدر ا يمالز يمايخصوص انهدام هواپ اوباما در يسخنران

  :نشان داده شده است )1(نمودار  نمودار بان رابطه يا ،ت ترجمهيفكيسرعت و  هرابط هسيمقا

  ا عبارتيهر جمله  ترجمهاز يسرعت و امت ه: محاسب7جدول 

  جمله

تعداد
هر  يها واژه

جمله يا 
 عبارت

مدت زمان 
پخش هر 

 عبارت به ثانيه

تعداد نفرات
 هكنند ارائه

هر  ترجمه
 عبارت

امتياز كلي 
هر  ترجمه

 عبارت

نسبت تعداد 
زمان  واژگان به

پخش هر عبارت 
 (سرعت)

1  3 3 2 0% 1 

2  10 8 6 60% 25/1 

3  14 10 6 80% 4/1 

4  14 10 6 80% 4/1 

5  11 7 6 95% 57/1 

6  5 3 6 70% 67/1 

7  5 3 4 75% 67/1 

 

 از ترجمهيان سرعت گفتار و امتي: رابطه م1 نمودار
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نشـان  نمـودار   ،ابدياهش كاز ترجمه هم يامت ،م با باالرفتن سرعتيانتظار دار يعيطور طب به
ترجمـان  با باالرفتن سرعت، م يعني شود، يس مكاز ترجمه عيسرعت و امت هرابط يگاه دهد يم
مواقع با وجـود سـرعت    ياريرد در بسكمشاهده  توان يمز ين ، امااند ردهكافت يدر يمتركاز يامت
 يگفتـار بـرا   يسـرعت بـاال   يهنگـام اسـت. فقـط    ترجمه باال بوده تيفكياز يگفتار، امت يباال

 بوده است. يجمله طوالنه ك است ساز شده لكار مشك تازه يمترجمان شفاه

  چالش طول جمله
در  يوجود جمـالت طـوالن   شود، يم يشفاه ترجمهار ك يه موجب سختك يگر عواملياز د

ـ  ينده بـاال ن يه سرعت گفتار گوكنيا با وجود ديآ يش ميپ يگاه گفتار است. ل يـ دل بـه  يسـت ول
ـ  خاطر بسپارد و به ده بهيه شنكرا  يواژگان ههم تواند يبودن جمله، مترجم نم يطوالن اورد. يـ اد بي
ـ ننـدگان ا ك تكشـر  . بـه نـد ك يدا مـ يت پياهم يبردار ادداشتيشتن مهارت دا ،طين شرايدر ا ن ي

دو تـن از   اما تنهـا داده شد،  يبردار ادداشتي يبرا يا قلم و دفترچه ،اركپژوهش قبل از شروع 
 يآموزشـ  نهيزمن يدوم در ا هنندك تكردند. شركدوم و پنجم) از آن استفاده  هنندك تكها (شر آن
پـنجم در   هننـد ك تكرد. شرك كمكها  واژه يادآورياو در  بهرش ت مختصادداشي يده بود وليند

ـ و ن مهـارت بـه  يا يريارگك ن مهارت آشنا شده بود. بهيبا ا يارشناسك هطول دور ّهنگـام   بـه ژه ي
 د واقع شد.يار مفياو بس يو اعداد برا يها اسم يادآوري

  زكچالش تمر
 يصـوت نـوار   هبـار  نيچند يو بررس يرينوار تصو ينياز مشاهده و بازب حاصلعات الاز اط

 نيتـر  كوچـ ك ياوقات حت يه گاهك ميابي يدرم ،ن پژوهشيار اك تازه يمترجمان شفاه ردكعمل
 هننـد ك تكشر ،مثال يز مترجم شود. براكن رفتن تمريموجب از ب تواند يهم م ،ياضاف يصداها

اسـمو پـرت   هـا حو  پرنـده  يصـدا « د:يگو يدوم م يسخنران هن جمليششم پس از پخش نخست
ه اوبامـا در آن  كـ بـود   يطـ يه در محكبل ،نبود پژوهش محل ها مربوط به پرنده يالبته صدا». ردك

  . ردك يم يسخنران
 ردكـ عمل يترجمه است. بـا بررسـ   هعدم ارائ يبرا يهم عامل يمترجم شفاه يذهن يريدرگ

 ترجمـه هنگـام   در مينيب يه مكآنگاه  م؛يخور ين دست برمياز ا يمورد سوم هم به هنندك تكشر
ـ   يت چنـدان يـ موفق ،ليئان حمـاس و اسـرا  يـ م يرياوباما در رابطه با درگ يسخنران  ينـدارد ول
ـ از دال يكـي . او نـد ك يتر ترجمه مـ  بهتر و روان يليرا خ يبعد يسخنران ش را تيل عـدم مـوفق  ي
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  .ندك يز عنوان مكنداشتن تمر
آن  و هنـوز بـه   بودهقبل  هر جمليه ذهن مترجم درگكل است ين دليا ز بهكنداشتن تمر يگاه

رد. كـ دوم مشـاهده   هننـد ك تكشر ترجمهار كدر  توان ين چالش را مياز ا يا . نمونهندك ير مكف
 يلحظه حواسم رفت جا يك« د:يگو يم يا جمله ترجمه هل عدم ارائين مترجم در رابطه با دليا
ار در طـول  ك ترجم تازهن ميا يلكرد كبا توجه به عمل ».ردمك ير مكداشتم به جمله قبل ف ،گهيد

امـا نداشـتن    ،او دشـوار باشـد   ين جمله برايا ترجمه رسد ينظر نم به ين دو سخنرانيا ترجمه
  ترجمه شده است. هجه عدم ارائين جمله و در نتيدن ايز موجب نشنكتمر

  يريگ جهينت
ار كـ  تـازه  يمتـوال  يه شش مترجم شـفاه كم يپرداخت ييها چالش يبررس به پژوهش،ن يدر ا

ـ انـد. از طر  هـا مواجـه بـوده    اوبامـا بـا آن   ياسيس يها يده از سخنرانيدو گز ترجمههنگام  به ق ي
م. بـا اسـتفاده از   يهـا پـرداخت   داده يآورگـرد  مرورنگر بـه  همصاحب و مشاهده، مصاحبه يابزارها
ـ نظر يدگـذار ك يها روش ـ اد بـه تجز يـ بن داده هي  يبررسـ  يم. بـرا يهـا پـرداخت   داده ليـ ه و تحلي
م. در بخـش  يردكـ م يتقسـ  يو فرازبـان  يهـا را بـه دو گـروه زبـان     چـالش  ،جمـه تر يها چالش
ج يم. نتـا يپرداخت ييواژگان معنا برابر شده در ارائه يها معادل يدرست يسررب به يزبان يها چالش
 يمترجمـان شـفاه   هاز جامعـ  يا عنوان نمونه ن گروه از مترجمان بهيه اك دهد ينشان مها  ليتحل
 يها اسم ترجمهب، در يترت ، بهاوباما ياسيس يها يسخنرانوتاه از ك هديدو گز ترجمهدر  ارك تازه

 يخـاص، ماضـ   يهـا  اسم، يانتزاع يها اسمها،  دها، اسم فعليذات، ق يها اسمعام، حال ساده، 
، هدر ترجم امااند،  از خود نشان داده يشتريب ييها و مصدرها توانا ، صفتي، حال استمرارينقل
، افعـال  كـي مك، افعال بـه همـراه فعـل    ها ، نوواژهي، اصطالحات تخصصيبكيب، فعل تريترت به

ـ در يفرازبان يها چالش ياند. در بخش بررس ردهكعمل  تر فيمجهول و گذشته ساده ضع م يافتي
ـ  خواه به و يل ذاتيدال خواه به يداريالت شنكاز موضوع گفتار، مش يآگاهنامانند  يمسائل ت علّ

متـرجم و   يذهنـ  يريـ ، درگياضـاف  يل صـداها يدل ز بهكاشتن تمراد جمله، ندي، طول زيماريب
جـاد  يا اركـ  تـازه  يشـفاه  مترجمـان  يرا بـرا  يالتكمشـ  قبل، هجمل ترجمهاو با  يذهن يريدرگ
ت يـ فكيدر  يساز نبود و فقط زمان لكشه مشيگفتار هم ياند. برخالف تصور ما سرعت باال ردهك
  بود. يمله طوالنه جك گذاشت يم ير منفينندگان تأثك تكار شرك

 هگسـتر منـدان بـه    هعالقـ  يبرا تواند يممشابه،  يها پژوهشپژوهش و ن يج حاصل از اينتا
 ياسـ يس ترجمـه و  يشـفاه  ترجمهدرس  يحان واحدهاراو ط استادان، ياسيس يشفاه ترجمه
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 ييهـا  پـژوهش  نيچننندگان ك تكه شرك ييها با درنظر گرفتن چالش توانند يها م د باشد. آنيمف
تـر باشـند و بتواننـد     قفـ ارشان موكدر ، اند داشته ياسيس يها يسخنراناز  ييها نمونه رجمهتدر 

ر امـور  يو سـا  ياسـ يس يهـا  تيـ ه در موقعكـ  يطور به ،پرورش دهند ييتوانا يمترجمان شفاه
  رد. كها استفاده  ن آنيماهرتروجود نده بتوان از يحساس آ

 م دريم و متوجـه شـد  يبرخـورد  Death واژه ترجمـه ها به  ل ترجمهيانجام مراحل تحل يط
 ه. واژرده اسـت كـ غـزه اسـتفاده    گنـاه  يشتار مردم بك اشاره به ين واژه براينده از ايه گوك يحال

Death بـا   رود، يار مـ كـ ه ب يعيطب از به مسبب ندارد و در مورد مرگيمرگ است و ن يبه معنا
ـ شتار ك ه را بهن واژيا پژوهش،ن يار اك تازه يشتر مترجمان شفاهين حال بيا ه كـ  شـدن  شـته كا ي
ـ اند. از ا ردهكترجمه  است،مسبب  ازمندين ر يه سـا كـ  رسـد  ينظـر مـ   د بـه يـ جالـب و مف  ،ن روي

ل گفتمـان  يـ تحل يبرارا از  ييها ين سخنرانيچن ترجمه، يشفاه ترجمهمند به  هان عالقيدانشجو
 .نندك يبررس

  ركر و تشيتقد
ق و يدق يمطالعه و بررس ين مقاله برايناشناس ار خود را از داوران كسندگان مراتب تشينو

  دارند. يمن مقاله اعالم يت ايفكيد و سازنده در بهبود ينظرات مف هارائ
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