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Abstract  
Today, due to the expansion of relations between countries, the importance of the 
Middle East region in the international arena, Iran's border with some Arab 
countries, and the establishment of friendly relations and dialogue with them, 
simultaneous translation from Arabic to Persian and vice versa is of special 
importance. Accordingly, in addition to mastering various political, economic, 
military, etc. fields the simultaneous Arabic translator must also have sufficient 
specialized skills in the field of simultaneous translation because inadvertent or 
intentional mistakes during simultaneous translation may cause differences between 
governments and even nations. In this regard, this paper intends to use the 
descriptive-analytical method to examine the challenges of simultaneous translation 
of Arabic to Persian political texts. In order to achieve this goal, the simultaneous 
translation of Seyyed Hassan Nasrallah's Arabic speech was explored in terms of 
simultaneous translation challenges. Some findings showed that most of the 
simultaneous translation challenges are related to linguistic (syntactic, semantic, and 
phonetic) challenges. These include: finding equivalents of words, reducing the 
words and sentences of the source language, increasing the words and sentences of 
the source language, borrowing words and syntax from the source language, and 
lack of familiarity with Arabic dialects. In the section on multilingual challenges, 
issues such as lack of knowledge of the topics of the meeting, the speed of the 
speaker’s sentences, not hearing the speaker correctly and completely, and low self-
confidence and concentration can be mentioned as the challenges of this section. 
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 سیاسی؛ همزمان ترجمة هایچالش در شناسانهآسیب ایمطالعه
 (نصراهلل حسن سید سخنرانی موردی مطالعة)

     سجاد اسماعیلی
المللی امام خمینی )ره(، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین ،استادیار

 قزوین، ایران
  

 محمدرضا کشاورز
المللی امام بین دانشگاه ،بان عربیمترجمی ز کارشناسی ارشد رشتۀ دانشجوی

 ایران ن،قزوی خمینی )ره(،
  

  چکيده
مرز بودن كشور ایران با  دلي، گسترش روابط ميان كشورها، اهميت منققة خاورميانه در عرصة بين المل،، همامروزه به

زمان از عربی به فارسی و بر ها، ترومة هموگوهاي دوستانه با آنبرخی از كشورهاي عربی و نيز ایجاد روابط و گفت
هاي مختل، اي است. بر همين اساس، متروم همزمان عربی باید عالوه بر تسلط در زمينهعبس داراي اهميت ویژه

سياسی، اقتصادي، نظامی و... در حوزا ترومة همزمان نيز از مهارت تخصصی كافی برخوردار باشد؛ زیرا اشتباهات 
هاي طرفين را فراهم ها و حتی ملتمان، ممبن است مووبات اختالف ميان دولتسهوي یا عمدي در حين ترومة همز

هاي ترومة تحليلی به بررسی نالش -گيري از روش توصيفیآورد. در همين راستا، این وستار بر آن است تا با بهره
ی عربی سيدحسن همزمان عربی به فارسی متون سياسی بپردازد. به منظور تحقق این هدف، ترومة همزمان سخنران

ها نشان داد كه بيشترین هاي ترومة همزمان مورد كنباش قرار گرفت. برخی از یافتهنصراهلل از لحاظ نالش
توان به ها میهاي زبانی )نحوي، معنایی و آوایی( است كه از وملة آنهاي ترومة همزمان مربوط به نالشنالش

گيري وام»، «فزایش واژگان و ومالت زبان مبدأا»، «ن مبدأكاهش واژگان و ومالت زبا»، «یابی كلماتمعادل»
هاي فرازبانی نيز اشاره كرد. در بخش نالش« هاي عربیعدم آشنایی با لهجه»و « واژگانی و نحوي از زبان مبدأ

هاي این بخش توان به عنوان نالشرا می« عدم درك شنيداري صحيح»و « سرعت كالم گوینده»مواردي همچون 
 . دمقرح كر

 .سیاسی گفتمان فرازبانی، و زبانی هایچالش همزمان، ترجمة ها:کليدواژه
  

                                                            
  :نویسنده مسئولesmaili@hum.ikiu.ac.ir 

https://orcid.org/0000-0003-2923-6108
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 11 |اسماعیلی و کشاورز 

 

 مقدمه
ها در عرصه دهبده وهانی، باعث شده وگوي افراد و تمدنگسترش ارتباطات و گفت

است تا موضوع ترومه به طور عام و ترومة شفاهی همزمان به طور خاص از اهميت و 
ش متروم شفاهی نيز ننان بااهميت است كه از اي برخوردار باشد. نقضرورت ویژه

دیرباز تاكنون مورد تووه متخصصان و محققان این حوزه بوده است؛ به طوري كه كتيبة 
ترین اثري )هورمهب( ممفيس مصر به عنوان قدیمی« هارم هاب»مووود در آرامگاه 

هاي مدناست كه به نقش متروم شفاهی به عنوان رابط دو فرهنگ و زبان مختل، در ت
 (.7: 6691، 6به نق، از تيم و همباران 74: 6863گذشته اشاره دارد )كواري و همباران، 

با ووود اختالف نظري كه پيرامون مفهوم ترومه به طور كلی ووود دارد، اما انتقال 
هر متن نوشتاري و گفتاري از زبان مبدأ به زبان مقصد با رعایت اصول بنيادین ترومه، 

شود. عالوه بر این، ترومة شفاهی ة هر متروم شفاهی یا مبتوب تلقی میترین وظيفمهم
اي در ميان انواع العادهبه لحاظ فنی و تخصصی وایگاه فوق -نه همزمان و نه پياپی-

ترومه دارد؛ زیرا در این نوع ترومه، گفتار شخص یا اشخاص مختلفی طی زمانی 
شود. اهميت این موضوع ن مقصد ترومه میمحدود و یا بسيار محدود از زبان مبدأ به زبا

شود كه ترومة همزمان پيرامون گفتمان سياسی یا دیپلماتيک بين دو زمانی دو نندان می
یا نند كشور و به ویژه مقامات سياسی كشورها باشد؛ زیرا از طریق همين گفتمان سياسی 

قعيت است كه ممبن است روابط بين دو كشور شب، گرفته یا تضعي، شود. مو
هاي سياسی، اقتصادي استراتژیک كشور ایران در خاورميانه و مراودات گسترده در زمينه

و نظامی با كشورهاي عربی همجوار نيز خود دلي، مهمی براي اهميت ترومة همزمان 
 اخبار و اطالعات نه از فارسی به عربی و نه برعبس است. 
كند، لزوم تووه به ترومة میآنچه در این ميان ضرورت خود را بيش از پيش مقرح 

هاي این حوزه است؛ زیرا تنها پس از تبيين همزمان صحيح و نيز رفع موانع و نالش
توان به ارائه راهبارهاي متناسب با هر حوزه دست یافت. در همين ها است كه مینالش

به هاي ترومة همزمان عربی ترین نالشراستا، وستار حاضر بر آن است تا به تبيين مهم
فارسی در گفتمان سياسی بپردازد بدان اميد كه گامی در وهت بهبود كيفيت ترومة 

                                                            
1  . Tim et al. 
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هاي اساسی زیر قاب، طرح همزمان متون سياسی باشد. براي تحقق این هدف، پرسش
 است: 

 هاي ترومة همزمان متون سياسی نيست؟ترین نالشمهم -
 د بيشتري برخوردار است؟هاي ترومة همزمان متون سياسی از بسامكدام یک از نالش -
 هاي ترومة همزمان متون سياسی نيست؟راهبارهاي پيشنهادي براي رفع نالش -

شنيداري عربی با  -هاي پژوهش، ابتدا یک متن دیداريبه منظور پاسخ به پرسش 
ترین موضوع سياسی )سخنرانی سيد حسن نصراهلل( انتخاب شد، سپس ضمن بررسی مهم

ها، راهبارها ن مووود در آن متن و نيز بررسی بسامد آن نالشهاي ترومة همزمانالش
 هاي پيشنهادي ارائه شد.و ترومه

 پيشينة پژوهش
هاي مختلفی در زمينة ترومة شفاهی به ویژه ترومة همزمان انجام شده تاكنون، پژوهش

ميان زمان: تفاوت عمده »اي با عنوان ( در مقاله6831است. به عنوان نمونه، محمودزاده )
ها و اشتراكات ترومة شفاهی و مبتوب پرداخته به بيان تفاوت« ترومة شفاهی و مبتوب

 است. 
اي با عنوان ( در مقاله6864سليقه و صحاف )در حوزه ترومه سياسی، خوش

هاي زبانی و فرازبانی در ترومة شفاهی متوالی: مورد پژوهی ترومة سخنرانی نالش»
كار در ترومة متن هاي زبانی و فرازبانی مترومان تازهبه بيان نالش« باراك اوباما

 اند. سخنرانی سياسی به زبان انگليسی پرداخته
طرحی براي آموزش ترومة »اي تحت عنوان  ( مقاله6867شفيعی و همباران )

اند كه به نواقص آموزش به نگارش درآورده« هاي ترومة شفاهیدیداري در كالس
ناسی تربيت متروم زبان انگليسی و ارائه طرحی براي ترومة شفاهی در مققع كارش

مراح، ابتدایی آموزش ترومة شفاهی از طریق معرفی فن ترومة دیداري و خرده 
 پردازد.هاي آن میمهارت

بررسی ایدئولوژیک ترومة شفاهی سخنرانی »اي با عنوان ( مقاله6867وعفري )
هاي پرس تی وي ایران و شببهومهور ایران در سازمان مل،؛ ترومة انگليسی رئيس

نوشته است كه در آن به نقد و بررسی ترومة شفاهی سخنرانی « فرانسه 14فرانس 
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المللی پرس تی وي روحانی، رئيس ومهور سابق  ایران در سازمان مل، از دو شببة بين
 فرانسه پرداخته است. 14ایران و فرانس 

 از همزمان ترومة هاينالش» عنوان تحت ايمقاله در( 6863) همباران و كواري
 همزمان مترومان مشبالت بيان به «نظامی گفتمان: موردي مقالعة عربی؛ به فارسی زبان

 .اندپرداخته نظامی گفتمان حوزا در
دهد كه اغلب مقاالت مرتبط با ترومة همزمان در رشتة مقالعة پيشينة تحقيق نشان می 

كه در حوزا رشتة زبان عربی انجام شده  زبان انگليسی نگاشته شده و مقالعات اندكی
است نيز در حوزا گفتمان سياسی نيست. بنابراین، نوآوري این پژوهش در آن است كه 

هاي ترومة همزمان عربی به فارسی در زمينة گفتمان سياسی با تأكيد بر به بررسی نالش
 پردازد.سخنرانی سيدحسن نصراهلل می

 مباني نظري پژوهش
 ترجمة شفاهي

ترومة شفاهی نوعی از ترومه است كه در آن، برگردان آغازین و پایانی به زبان دیگر 
به نق،  74: 6863شود )كواري و همباران، براساس ارائة یببارا وملة زبان مبدأ توليد می

هایی همچون انتقال پيام از (. متروم شفاهی و كتبی در ویژگی63: 6869، 6از پوچ هبر
، ارائة ترومةروان و استفاده از ابزارهاي ویژه براي انتقال صحيح پيام زبانی به زبان دیگر

(، اما آنچه متروم شفاهی را از متروم مبتوب متمایز 61: 1861اشتراك دارند )نوال، 
هاي كند، آن است كه متروم شفاهی در مبان و زمانی خاص و با استفاده از دستگاهمی

اي به زبان پيام گوینده را به صورت آنی و لحظه مخصوص، مفاهيم و معانی زبان مبدأ یا
(. متروم شفاهی نسبت به متروم 61: 6834، 1و بالنک همرزكند )سازي میمقصد معادل

این فشارها و « الصافی»ننان كه ها و فشارهاي بسياري برخوردار است؛ آنكتبی از نالش
ی، معنایی و آوایی( و هاي نحوي، عروضها را به دو صورت زبانی )شام، نالشنالش

سليقه و صحاف، كند )خوشاوتماعی و روانی( تقسيم می -زبانی )شام، فرهنگیفرا
6864 :18 .) 

                                                            
1. Pochhacker, F. 

2. Hemers, J. & Blanc, M. 
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اند كه به طور هاي مهمی را براي متروم شفاهی ذكر كردهمحققان پيشين، ویژگی
آشنایی كافی با اصقالحات  -1اعتماد به نفس و تمركز باال،  -6خالصه عبارتند از: 

حافظه  -4صبر كافی،  -8(، 186: 6864تخصصی و فرهنگی دو زبان )فقهی و دیگران، 
 -7سالمت كام، روح و وسم،  -1برداري و تندنویسی، مهارت یادداشت -9بسيار قوي، 

 -6كنترل اندازا صداي گوینده پيش از شروع ولسه،  -3برخورداري از زبان بدن قوي، 
داشتن برنامة از پيش تعيين  -68قات گویندگان، عدم بروز مبنونات خویش در حين مال

 -61( 698: 1863آشنایی با اصقالحات تخصصی و واژگان فنی )الهائی،  -66شده، 
پرهيز از دخالت ایدئولوژي  -64آشنایی با لهجة گوینده،  -68سرعت مناسب گفتار، 

متروم باید (. عالوه بر موارد بيان شده، 31: 6863شخصی در ترومه )كواري و دیگران، 
از دخالت دادن ایدئولوژي شخصی خود در ترومة شفاهی نيز خودداري كند؛ زیرا به 
اعتقاد بسياري از متخصصان، بشریت از طریق ایدئولوژي به ذات واقعی و حقيقت 

ها و خویش و حاكميت نيز با استفاده از ایدئولوژي به قدرت معنوي؛ یعنی كنترل اندیشه
(. گاه، تباین اعتقادي و فبري متروم 6: 6867)وعفري،  یابدعقاید ملت دست می

شود كه متروم، براساس همين امر انتخاب شود؛ به همين همزمان با سخنران باعث می
خاطر متروم هنگام فرآیند ترومه و انتقال معناي گفتار و نوشتار از زبان مبدأ به زبان 

(. 77: 6839رد )غضنفري، گيهاي شخصی خود قرار میمقصد، تحت تاثير ایدئولوژي
گذارد و متروم باید بنابراین، ایدئولوژي متروم در روند ترومة شفاهی تاثير بسزایی می

 اي مقابق با زبان مقصد ارائه كند. كار گيرد تا ترومهتمام تالش خود را به

 ترجمة همزمان؛ بایدها و نبایدها
شود كه در ترومة پياپی، یترومة شفاهی به دو نوع اصلی پياپی و همزمان تقسيم م

متروم به طور معمول در ولسه یا نشست حضور داشته و با نشستن در ميان افراد و یا كنار 
هاي گوینده را به خاطر بسپارد و یا كند. متروم باید صحبتها، اقدام به ترومه میآن

د از اتمام براي ولوگيري از فراموشی، مقالب را در دفترنه یادداشت خود، بنویسد و بع
(. در نوع دیگر ترومة شفاهی، 66تا: بیومله، مقالب گفته شده را ترومه كند )دموكی، 

اي به شب، غيرحضوري و قرار گرفتن در اتاق مخصوصی متروم به طور همزمان و لحظه
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كند. هاي مخصوص به ترومه از زبان مبدأ به مقصد اقدام میو گوشی 6با كمک هدست
-تروم همزمان در كنار یک شخصيت به صورت همزمان به ترومه میالبته گاهی نيز م

شود و متروم باید ها به شب، سریع تبادل میپردازد. در این نوع ترومه، اطالعات و داده
عالوه بر آشنایی حداكثري به دو زبان مبدأ و مقصد و موضوع مورد بحث از سرعت 

مدت زمانی كوتاه با استفاده از دانش  مند باشد تا بتواند درعم، و توانایی كافی بهره
علمی و ضریب هوشی خود، عبارات و ومالت را از طرف گوینده، استخراج و در ذهن 

. (111: 6864 ی و همباران،)فقهخود منسجم كرده و سپس به شنونده انتقال دهد 
-محققان، دو مرحله اساسی براي انجام ترومة همزمان به مترومان همزمان پيشنهاد داده

 اند:
مرحله درك صحيح سخنان گوینده: در این مرحله، متروم با استفاده از فعاليت ذهنی  -6

كند )نورالدین، هاي ارتباطی و زبانی ترومه میخود، سخنان گوینده را طبق موقعيت
(. در این مرحله، متروم باید سعی كند با گذشتن از كلمات و عبارات 38: 1868

اصلی و بنيادین، مقالب مهم و اساسی را استخراج كرده غيرضروري و دقت در عبارات 
و پيام اصلی گوینده را طبق اطالعات علمی و زبانی خود به شنونده انتقال دهد. در این 
مرحله متروم باید مقالب ارائه شده توسط گوینده را با سرعت و طبق شگردها و 

ه را كه باعث تجربيات خاص در ذهن خویش مرتب كرده و مقالب فرعی و پراكند
شود، حذف كند )فقهی و همباران، فراموشی و دور شدن از مسير موضوع اصلی می

6864 :113 .) 
سازي و بازسازي ومالت همسان به زبان مقصد: در این مرحله متروم بعد از معادل -1

ها و ساخت ومالت حذف مقالب پراكنده و تووه به اص، كالم باید سعی كند تا معادل
زبان مقصد را به بهترین شب، ممبن طبق ساختار نحوي، آوایی و معنایی زبان  همسان در

(. بنابراین، متروم همزمان باید این دو 38: 6863 ،همبارانو  يكوارمقصد انتخاب كند )
اي بدون نقص و یا حداق، با كمترین مرحله را به طور دقيق اورا كند تا بتواند ترومه

هاي ند كه فرصت براي تحلي، و بررسی اطالعات و دادهنالش ارائه كند. او باید بدا

                                                            
1. Headset. 
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هاي دقيق در ذهنی اندك است و تمام تووه خویش را به زبان مقصد و انتخاب معادل
  این خصوص معقوف دارد.

براساس آنچه در بخش مبانی نظري پژوهش گفته شد، ترومة شفاهی سخنرانی سيد 
از نوع ترومة همزمان است، از این رو،  حسن نصراهلل كه ماده اصلی این وستار است نيز

 شود.به تحلي، ترومة همزمان این سخنرانی پرداخته می

  2پژوهش روش
هاي ترومة به منظور تحقق هدف اصلی این پژوهش مبنی بر كش، و بررسی نالش

تحليلی بهره گرفته شده است. ماده اصلی این  -همزمان متون سياسی از روش توصيفی
اهلل لبنان بی و فارسی سخنرانی سيد حسن نصراهلل، دبيرك، حزبپژوهش را متن عر

 دقيقة و پنج صدم ثانيه است.  48دهد كه مدت زمان آن تشبي، می
مراح، انجام پژوهش حاضر به این صورت بود كه ابتدا با مراوعه به بخش آرشيو 

نی تصویري سخنرا -صوتی سایت شببة ششم تلویزیون ومهوري اسالمی ایران، فای،
( دانلود شد و سپس ترومة 67/81/6488سيد حسن نصراهلل )پخش شده در تاریخ 

همزمان این سخنرانی مورد بررسی و تحلي، محتوایی قرار گرفت. براي انجام تحلي، 
ترومة همزمان سخنرانی مورد نظر، پس از اطمينان از كيفيت صدا و شيوایی گفتار، متن 

سازي و سپس با نگرش دقيق، ارسی آن پيادهعربی این سخنرانی و ترومة همزمان ف
هاي زبانی و فرازبانی مووود در ترومه، طی نندین مرحله استخراج شد. در ادامه نالش

هاي شناسایی شده، مورد تحلي، قرار گرفت و با مراوعه به مبانی نظري پژوهش، نالش
 در نهایت ترومة پيشنهادي مبتنی بر اصول فن ترومه ارائه شد. 

 هایافته
 هاي ترجمة همزمان سخنراني سيدحسن نصراهلل. بررسي چالش6

هاي ترومة پس از بررسی دقيق ترومة همزمان سخنرانی سيد حسن نصراهلل، نالش
هاي زبانی و غيرزبانی قاب، شناسایی شد. این همزمان این سخنرانی در دو نوع نالش

 ها به طور مفص، در ادامه تشریح خواهد شد.نالش

                                                            
1. Method. 
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 هاي زبانيلش. چا2-2
 . افزایش واژگان و جمالت زبان مقصد2-2-2
به دالی، متعددي همچون تشریح مفاهيم و گفتار « افزایش واژگانی در زبان مقصد»

گوینده و انتقال معنا از زبان مبدأ به زبان مقصد با هدف رسایی بيشتر و قاب، درك بودن 
رخی مسائ، ایدئولوژیک رخ كالم گوینده براي شنونده و در بعضی موارد به دلي، ب

هاي فرهنگی و زبانی و نارسا بودن گفتار دهد. در برخی موارد نيز به دلي، تفاوتمی
گوینده به شب، شيوا و واضح و همچنين به دلي، سرعت زیاد گفتار، متروم مجبور 

شود برخی اصقالحات را عمداً و یا سهواً به صورت حدس و گمان به ترومه اضافه می
كند كه در اص، مقالب گفته شده توسط بيان دیگر، متروم مقالبی را ارائه می كند. به

افزایش واژگان و یا ومالت، اص، . (33: 6863گوینده ووود ندارد )كواري و همباران، 
گذارد، اما در صورتی كه به امانتداري را كه متروم باید به آن پایبند باشد، زیر پا می

نرساند، ایرادي ندارد. به عنوان مثال، متن سخنرانی دقيقة مفاهيم و كالم گوینده آسيب 
 ثانية سيد حسن نصراهلل و ترومة شفاهی آن به این صورت است:  93و  69

 « اذا ایران عبرت بشکل کبیر و جدّاً مرحلة الخطر....»متن سخنرانی: 

 « خقرناك... و از این پيچ« هاتحریم»كنند از این باالخره دارند عبور می»متروم شفاهی: 

ووود ندارد،  ها تحریمبينيم كه هر نند در كالم گوینده معادلی دال بر در اینجا می
ها را به گفتار ترومه اضافه كرده است؛ این افزایش واژگانی اما متروم واژا تحریم

تواند دالی، مختلفی داشته باشد و قریب به ذهن آن است كه متروم براي رسایی و می
ها را اضافه كرده است. بنابراین، با تووه به دن گفتار گوینده، كلمة تحریمقاب، درك بو

 تر را به شب، ذی، پيشنهاد كرد: توان ترومة دقيقمقالب گفته شده، می

ها به شب، گسترده و با قاطعيت از این مرحلة در هر صورت ایرانی»ترومة پيشنهادي: 
 «.خقرناك )پيچ خقرناك( عبور كردند
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 ثانيه است: 46و  66دیگري از این مورد مربوط به دقيقة  نمونة

لم تبع الجمهوریة اإلسالمیة فی ایران حلفاءها و أصدقاءها فی أیّ یوم من »متن سخنرانی: 

 « األیام...

پيمانان و هم تنها نگذاشتگاه دوستان خودشان را ایران اسالمی هيچ»ترومة شفاهی: 
 «. خودش را نفروخته...

ین ومله، براي ملموس شدن و انتقال معناي دقيق از مبدأ به مقصد، فع، متروم در ا
را به گفتار گوینده اضافه كرده است تا شنونده به راحتی و به شب، « تنها نگذاشت»

صحيح معناي كالم گوینده را درك كند. این در حالی است كه این افزایش واژگانی به 
ا طوالنی كرده و باعث از دست رفتن شب، نابجا صورت گرفته است، نراكه ومالت ر

شود. باتووه به مقالب گفته شده، بهتر بود،  متروم این مقالب مهم و اساسی در ادامه می
 كرد: عبارت را به صورت زیر ترومه می

پيمانان خود را گاه دوستان و همومهوري اسالمی ایران هيچ»ترومة پيشنهادي: 
 «. نفروخته...

نيه متن سخنرانی سيد حسن نصراهلل عبارتی به صورت زیر آمده ثا 64و  18در دقيقة 
 است: 

نحن من هذه الزاویة نؤیّد کلّ حوار ایرانی دولی أو اقلیمی أو عربی و نری »متن سخنرانی: 

 «أنّه یسهم بتهدأة المنطقة و نری أنّه یقوّی محور المقاومة....

ایرانی،  هايرایزنیوگوها و مام گفتت اوالًكنيم ما از این دید تأیيد می»ترومة شفاهی: 
كند به آرامش در منققه و محور ؛ باالخره كمک میاسالمیالمللی، عربی، اي، بينمنققه

 « كند...مقاومت را تقویت می

همانقور كه واضح است، متروم برخی عبارات مشخص شده را به كالم گوینده 
دارد و معناي كالم گوینده، شيوا اضافه كرده است كه لزومی براي آوردن این واژگان ن

و منظور او به وضوح قاب، درك است؛ از این رو، متروم در اینجا ومالت را بيهوده 
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اي نزدیک به طوالنی كرده است و براي برخی كلمات مترادف و یا از لحاظ معنایی واژه
 شود: معناي آن را آورده است. بر این اساس، بهتر است كه ترومه به صورت زیر اصالح 

اي و المللی، یا منققهووهاي ایرانی، بينما از این منظر تمامی گفتگ»پيشنهادي:  ترومة
دانيم كه در آرامش منققه سهيم است و محور مقاومت را كنيم و میعربی را تأیيد می

 «.كندتقویت می

 . کاهش واژگان و جمالت زبان مبدأ2-2-1
مان براي عبور از طوالنی شدن ومالت و هایی كه برخی متروترین روشیبی از مهم

دهند، این است كه فرار از ترومة واژگان سخت و دشوار در حين ترومه انجام می
كنند و باعث كاهش در سقح كند، ترومه نمیواژگان و ومالتی را كه گوینده بيان می

قع شوند. این اختصار و كاهش در بعضی مواواژگان و یا در سقح عبارات و ومالت می
مبانی صحيح است و در برخی موارد خير. این  -هاي فرهنگی و زمانیبا تووه به موقعيت

رویبرد اساساً در امور ترومة شفاهی بدیهی و عادي است، اما این كاهش نباید باعث 
شود كه به مفاهيم و معانی اصلی و اساسی مبحث آسيب وارد كند. از دیدگاه آنتوان 

و معروف، هرگونه ایجاز و اطناب و تغيير در ساختار متن شناس سرشناس ، زبان6برمن
كند مبدأ عدم رعایت اص، امانتداري است و سبک اصلی گفتار را دنار تغيير می

(. كاهش واژگانی در صورتی مسبب نالش و نقد ترومة متروم 93: 6836پور، )مهدي
مووب ابهام و شود كه نه تنها هيچ كمبی به ترومه نبند، بلبه در برخی موارد می

 گنگی ترومه شود.
اي از كاهش واژگان و ومالت زمان ثانية فای، مورد بررسی، نمونه 88و  67در دقيقة 

 مبدأ به شرح زیر شناسایی شده است:

، لکن بالنسبة إلسرائیل هو یبقی دائماً الهائل السلمی...هذا التطوّر النّووی »متن سخنرانی: 

 « موضع قلق ...

                                                            
1. Antoine, B. 
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ها ها براي اسرائيلیسازي و این پاسخ... این تحول بزرگ و این غنی»ترومة شفاهی: 
 « هنوز یک كابوس خقرناكی است...

را « آميزانگيز و صلححيرت»همانقور كه واضح است، متروم برخی عبارات از ومله 
كه از لحاظ ایدئولوژیک براي نظام ومهوري اسالمی حائز اهميت است، ترومه نبرده و 

تقال معانی و مقالب اساسی و مهم شده است. بنابراین، ترومه به صورت زیر باعث عدم ان
 شود:پيشنهاد می

آميز است، اما براي رژیم انگيز و صلحاي حيرتاین پيشرفت هسته»ترومة پيشنهادي: 
 «.كننده استصهيونسيتی هميشه یک موقعيت نگران

از كاهش واژگان و ومالت  ثانيه فای، مورد بررسی، نمونه دیگري 46و  67در دقيقة 
 زمان مبدأ یافته شده كه به این شرح است:

 « موقعها فی االقلیم... رئاسیة جدیدة...أیضاً ایران مقبلة علی انتخابات »متن سخنرانی: 

 «حاال انتخابات را دارند موضوعش و وایگاهی كه در منققه داره...»...ترومة شفاهی: 

را ترومه « الرئاسی الجدیدة»ونه قب،، عبارت در این نمونه نيز متروم همچون نم

نبرده و مووب ابهام معناي دقيق متن شده است. هرنند كه به دلي، محدودیت زمانی در 
-به مخاطب منتق، می« انتخابات ریاست ومهوري»ترومة همزمان به احتمال زیاد مفهوم 

اي كرد و ترومهعنا میرا دقيق م« انتخابات الرئاسی الجدیدة»شود، اما بهتر است، متروم 

 كرد:به شب، زیر ارائه می

همچنين ایران انتخابات ودید ریاست ومهوري را در پيش دارد كه »...ترومة پيشنهادي: 
 «.اي دارد...در منققه اهميت ویژه

 كاهش از دهم ثانيه متن سخنرانی سيد حسن نصراهلل نمونة دیگري 4و  19در دقيقة 
 به شرح زیر شناسایی شده است. مبدأ زمان ومالت و واژگان
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...الیمنیون الصامدون أقویاء ینتصرون متقدّمون متطوّرون زاحفون و العالم »متن سخنرانی: 

 « یتحدّث عن انهاء الحرب...

كنند و ك، دنيا هم صحبت قدرتمند، قهرمانانه دارند مبارزه می»...ترومة شفاهی: 
 ..« كنند كه بله آقا تمومش كنيد این ونگ رو.می

در عبارت اخير، وداي از اینبه قسمت اول ترومه، اشتباه ترومه شده است، صفاتی 
كند، ترومه ها براساس ایدئولوژي و مرام مقاومت بيان میرا كه گوینده براي یمنی

نبرده است و از اص، امانتداري عبور كرده و به معنا، منظور و ایدئولوژي گوینده لقمه و 
تر را به توان ترومه دقيقبنابراین با تووه به مقالب گفته شده میآسيب وارد كرده است. 
 شب، زیر پيشنهاد كرد: 

مردم مقاوم یمن با قدرت، پيروزمند، پيشاهنگ، پيشرفته و پيشرو »...ترومة پيشنهادي: 
 «.كنندهستند، ولی این در حالی است كه وهانيان از پایان ونگ صحبت می

 ساختار نحوي از زبان مبدأگيري واژگاني و . وام2-2-5
ها با یبدیگر در كنار قرابت فرهنگی گسترش دین اسالم و مجاورت كشورها و ملت

باعث شده است كه برخی عناصر فرهنگی و زبانی به زبانی دیگر پيوند خورده و بسياري 
از واژگان از زبان عربی به زبان فارسی و از زبان فارسی به زبان عربی منتق، شوند و كم 
كم به عنوان یک واژا بومی در نزد اه، آن زبان شناخته شوند. این واژگان كه به زبان 

یک ظاهر و یک »هایی شدند و به دو نوع ریختگیسري بهمدوم انتقال یافتند دنار یک
در زبان مقصد ادامه پيدا كردند. در ترومة « یک ظاهر و دو معناي متفاوت»و « معنا

تواند برخی كلمات و مقدار كافی ووود ندارد و متروم نمی همزمان از آنجا كه وقت به
شود و در گيري از واژگان زبان مبدأ میسازي كند به نانار دنار وامیا ومالت را روان

گيرد. البته این اللفظی( زبان مبدأ قرار میبرخی موارد در دام ساختار نحوي )ترومة تحت
رت ناخودآگاه، تحت تأثير واژگان، یک امر عادي و بدیهی است كه متروم به صو

گيرد. برخی از واژگان زبان عربی در زبان فارسی به ساختار و سبک زبان مبدأ قرار می
گيرند و این تبنيک مهم شب، یبسان و با مقداري تغييرات معنایی مورد استفاده قرار می

ان ميزان كند به همسازي و فرآیند ترومه كمک میهمانقور كه به متروم در معادل
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شود )نظري و همباران، مووبات به ووود آمدن نالش و مشبالت در ارائه معنا می
رو، متروم باید عالوه بر دقت نظر و آمادگی براي هرگونه ترومه و  (. از این684: 6864

مندي از دایرا لغات گسترده در ذهن خود با فرهنگ هر دو زبان آشنایی كافی بهره
واژگان را به شب، صحيح و طبق ساختار زبان مقصد ارائه و  داشته باشد و ومالت و

هاي معنایی كند از معادلسعی كند با ووود اینبه انتقال كلمه به معنا آسيب وارد نمی
سازي به سبک ساختار كار بردن واژگان قرضی و وملهزبان مقصد استفاده كرده و از به

 نحوي زبان مبدأ، دوري كند. 
 از نحوي ساختار و واژگانی گيريوام اي ازثانيه سخنرانی نصراهلل نمونه 18و  18در دقيقة 

 مبدأ به شرح زیر شناسایی شده است: زبان

 «األصدقاء و یضعف جبهة العدو... جبهةو المقاومة محورونری أنّه یقوّم »متن سخنرانی: 

كند و می دوستان را تقویت وبهةكند و را تقویت می مقاومت محور»... ترومة شفانی: 
 « كند...دشمنان را مرعوب می

را مقابق با همان « وبههو  مقاومت، محور»در این نمونه، متروم كلماتی همچون 
كاربرد زبان عربی وارد زبان فارسی كرده است. عالوه بر این، ومله را مقابق با ساختار 

حالی است اللفظی ترومه كرده است. این در دستوري زبان عربی و تا حد زیادي تحت
تر به زبان مقصد )فارسی( بهره گرفته هاي نزدیکگزینی بهتر است از معادلكه در معادل

بار معنایی پویایی و حركت نهفته است، « محور»شود. البته ناگفته نماند كه نون در واژا 
كامالً در زبان « مقاومت»استفاده از این واژه در زبان فارسی ایرادي ندارد. همچنين واژا 

بهره « دسته»یا « گروه»بهتر است از معادل « وبهه»فارسی وا افتاده است و براي واژا 
 گرفته و ومله به این شب، زیر ترومه شود: 

بينيم كه )این امر( محور مقاومت و گروه دوستان را تقویت و می»ترومة پيشنهادي: 
 «.سازد...كند و دشمنان را ناتوان میمی

 9و  89مبدأ در دقيقة  زبان از نحوي ساختار و واژگانی گيريوام از در نمونه دیگري
 صدم ثانيه سخنرانی مورد بررسی عبارتی به شرح زیر آمده است:
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علی  کشاهد الحادثة...بعض المسؤولین الکبار اإلسرائیلیین أخذوا هذه » متن سخنرانی:

 «  عدم جهوزیة الجبهة الداخلیة اإلسرائیلیة ألی حرب...

خيلی از مسؤوالن بزرگ و بلند پایه اسرائيلی هم گفته بودند كه این »...ی: ترومة شفاه
 « است براي عدم آمادگی داخلی رژیم صهيونسيتی براي هر ونگی... شاهديیک  حادثه

را كه در « شاهد و حادثه»در عبارت مورد بررسی، متروم برخی عبارات همچون 
ز زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال داده زبان فارسی داراي معادل هستند به صورت قرضی ا

است در حالی كه باید تا وایی كه امبان دارد از واژگان و معانی زبان مقصد استفاده 
دلي، تحت تأثير قرار گرفتن در ساختار نحوي زبان مبدأ، این كند. عالوه بر این، متروم به

رده است. بنابراین، اللفظی( ترومه كومله را به سبک ساختار نحوي زبان مبدأ )تحت
 تري از عبارت فوق است: تر و روانترومة پيشنهادي، ترومة دقيق

بعضی از مسئوالن ارشد اسرائيلی، این رخداد را دليلی براي عدم »ترومة پيشنهادي: 
 «.آورندشمار میآمادگی داخلی رژیم صهيونسيتی براي هرگونه ونگ به

 ساختار و واژگانی گيرينمونه دیگري از وام ثانية سخنرانی نصراهلل 64و  96در دقيقة 
 مبدأ به شرح زیر شناسایی شده است: زبان از نحوي

... نحن لن نتسامح و لن نتساهل علی االطالق مع أی خطاء، مع أی »متن سخنرانی: 

 «، مع أی حرکة عدوانیة...تجاوز

 هر اشتباه با هركنيم با پوشی نمیآیيم و نشمما هرگز كوتاه نمی»... ترومة شفاهی: 
 « و خقاي تو، با هر تحرك دشمنانه تو... تجاوز

« پا از حد فرا نهادنو  زیاده روي»با ووود اینبه در زبان فارسی از معادلی همچون 
« تجاوز»شود، اما متروم عبارت استفاده می« تجاوز»( براي كلمة 693: 6864)آذرنوش، 

 شود:بنابراین، ترومه به صورت زیر پيشنهاد میرا از زبان مبدأ به مقصد انتقال داده است. 

روي و تحرك دشمنانه ...ما به هيچ عنوان، هرگونه اشتباه، زیاده» ترومة پيشنهادي: 
 «. كنيم...پوشی نمیبخشيم و نشمرا نمی
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البته ناگفته نماند كه امروزه، برخی از واژگان عربی همچون تجاوز و... به دلي، قرابت 
ت اقليمی ایران و كشورهاي عربی در گفتارهاي روزمره ایرانيان كاربرد فرهنگی و مجاور

شود، اما بهتر است مترومان همزمان به پيدا كرده است و عيب نندانی هم تلقی نمی
 وهت پاسداشت زبان فارسی، به این نبته عنایت خاص بورزند.

 یابي صحيح واژگان و جمالت. عدم معادل2-2-0
یابی صحيح واژگان و ومالت است. ترومة همزمان، معادلهاي مهم یبی از نالش

سرعت باالي گوینده در صحبت كردن و سروصداهاي وانبی كه هنگام سخنرانی به 
شود كه متروم عبارات را به صورت شيوا و رسا درك نبند و رسد، سبب میگوش می

شوند. می شوند یا به صورت اشتباه ترومهدر پی آن واژگان و ومالتی یا معنا نمی
شود كه متروم از اص، امانتداري در ترومه یابی صحيح باعث میبنابراین، عدم معادل

كند و معانی و مفاهيم كالم گوینده به شب، صحيح و دقيق منتق، نشود و در نتيجه عبور 
به گفتار و منظور گوینده آسيب ودي وارد شود. براي درك بهتر این مقلب، در دقيقة 

 سخنرانی سيدحسن نصراهلل عبارتی به شرح زیر آمده است: ثانية 14و  18

 « جدّاً إلی هذا الصدیق وإلی هذا األخ الکبیر... مطمئنّون...و »متن سخنرانی: 

و نگرانی نداریم از این دوست و برادر بزرگ  دلخوش هستيم ما كامالً»...ترومة شفاهی: 
 « ما...

آورد. را می« دلخوش هستيم»عادل م« مطمئنون»در این عبارت، متروم براي كلمة 

در « دلخوش بودن»تواند معناي ثانویة این واژه باشد، اما ، می«دلخوش هستيم»عبارت 
زبان فارسی دال بر خوشحال و سرخوش بودن است؛ در حالی كه در اینجا منظور گوینده 

المی كه نسبت به ومهوري اس (118: )همان، آرامش خاطر و اعتمادي است «مطمئنون»از 

 توان ترومة پيشنهادي ذی، را وایگزین ترومة اصلی كرد: دارند. از این رو، می

 «.اعتماد كام، داریمو ما نسبت به دوست و برادر بزرگ »ترومة پيشنهادي:
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ثانية  16و  11ومالت در دقيقة  و واژگان صحيح یابیمعادل نمونة دیگري از عدم
 اسایی شد:سخنرانی سيد حسن نصراهلل به شرح زیر شن

 «...نحن تجاوزنا مرحلة استهداف وجود المحور خالل السنوات الماضیة...»متن سخنرانی: 

 «دهند...توانند مووودیت و ماهيت محور را هدف قرار مینمی»... ترومة شفاهی: 

تواند دالی، مختلفی همچون سرعت اشتباه معنایی مووود در وملة مورد بررسی، می
اشته باشد، اما متروم زمانی كه در انتقال معنا دنار اشتباه شود به باالي كالم گوینده د

كند و از اص، امانتداري كه اولين ضرورت ترومه معنا و منظور گوینده لقمه وارد می
تر عبارت به صورت است، عبور كرده است. بنابراین، ترومه پيشنهادي درست و دقيق

 زیر است: 

گيري ماهيت محور مقاومت ذشته، از مرحله هدفما طی ساليان گ»ترومة پيشنهادي: 
 «.ایمعبور كرده

ومالت به  و واژگان صحيح یابی¬معادل ثانية نيز نمونه دیگري از عدم 61و  89در دقيقة 
 شرح زیر شناسایی شده است: 

 «...مئات الجرحةو  عشرات قتلة...اذا الحادثة تدافع فیها عدد »متن سخنرانی: 

 ...«نفر مردند 98-48 حادثه یک سقوط پلی حاال یک»...ترومة شفاهی: 
سازي صحيح عبارت باعث اشتباهات و عدم ارائه همانگونه كه پيداست، عدم معادل

نفر در  98-48صحيح معنا شده است. در این ومله، متروم آماري كمّی از كشته شدن 
دهد؛ این در اثر ریزش پلی در وریان یک مراسم مذهبی در منققة وب، الجرمق ارائه می

حالی است كه این آمار یا باید طبق اخبار و اطالعات اعالم شده صحيح گفته شود و یا 
باید طبق گفتة گوینده باشد و در غير این دو صورت ارائه آمار بدون دلي، و مدرك 

كند. بنابراین، شایسته است اشتباه است و انتقال معناي صحيح را دنار لقمه و آسيب می
 شنهادي زیر ومله فوق ارائه شود:كه ترومة پي
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ها تن و مجروحيت صدها همچنين اتفاقی كه منجر به كشته شدن ده»ترومة پيشنهادي: 
 «. نفر شد

 هاي فرازباني. چالش2-1
ننانچه پيشتر نيز گفته شد، ترومة شفاهی همزمان به دلي، مناسبات مختل، سياسی، 

اي برخوردار از وایگاه بسيار ویژه هااوتماعی، فرهنگی، اقتصادي و نظامی بين ملت
هاي زبانی بيان شده باید است؛ از این رو، متروم شفاهی عالوه بر مصون ماندن از نالش

هاي فرازبانی نيز مصون باشد. در زمينة مسائ، فرازبانی، متروم شفاهی باید از از نالش
تمركز و اعتماد به  مند باشد؛ زیرا عدمخصوصيت تمركز باال و اعتماد به نفس قوي بهره

فقدان درك شنيداري »نفس كافی هنگام ترومة شفاهی، باعث بروز مشبالتی همچون 
« از بين رفتن مقالب مهم و اصلی»، «افزایش استرس»، «یابیعدم توانایی معادل»، «صحيح

شود. دو نالش سرعت زیاد گفتار گوینده و می« اي دقيقعدم ارائه ترومه»و در نتيجه 
هاي فرازبانی است كه ترین نالششنيداري صحيح كالم گوینده از مهمعدم درك 

 متروم شفاهی همزمان سخنرانی سيد حسن نصراهلل با آن مواوه شده است. 

 . سرعت کالم گوینده2-1-2
شود كه متروم هنگام ترومه دنار سرعت باالي گوینده در ارائة سخنانش باعث می

الب و مباحث مهم و اصلی شود. در اغلب موارد هایی از ومله از دست دادن مقنالش
دهد، گوینده به صورت تک زمانی كه متروم، ترومة شفاهی حضوري انجام می

كند تا متروم به صورت پياپی ترومه اي و بریده بریده و ساده كالم خود را بيان میومله
ووه كند و در مورد طرف دوم هم همين رویه برقرار است. در برخی موارد عدم ت

وا و درخور این نبته را بيان شود كه متروم با تذكري بهگوینده به این امر مشاهده می
كند، اما گاهی در ترومة همزمان، سخنران یا گوینده بدون در نظر گرفتن این مهم، می

دهد و متروم باید با دقت نظر كافی و بدون استرس این نالش را مباحثش را ارائه می
 مدیریت كند. 

شود كه متروم، ومالتی را به صورت منققع، نين در بعضی موارد، مشاهده میهمچ
كند. در این موارد، گوینده باید تووه داشته باشد كه در حين نامفهوم و ناقص ترومه می
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شود و به هاي مختل، دنيا به صورت همزمان ترومه میسخنرانی، كالم وي به زبان
(. براي درك بهتر 31: 6863كواري و دیگران، صورت آهسته مقالب خود را بيان كند )

ثانية سخنرانی سيدحسن نصراهلل عبارتی به صورت زیر  63و  14این موضوع، در دقيقة 
 آمده است:

...استحقاق الکبیر و األخطر هو االستحقاق االقتصادی ولکن هذا ال »متن سخنرانی: 

 «.تواجهه سوریا وحدها، سوریا، لبنان، العراق، حتی ایران..

البته مقالبات اقتصادي در سوریه خب خيلی خقرناكه، خيلی اوضاع، »... ترومة شفاهی: 
 «نه ایران، عراق، سوریه...

دلي، سرعت زیاد گفتار گوینده و عدم درك شنيداري واضح است كه متروم به
نتوانسته است كه كالم گوینده را صحيح دریافت و به نحو احسن براي شنونده ترومه 

دهد. در حالی كه ترومة اي نامفهوم و گنگ به شنونده ارائه میرپی آن وملهكند و د
 توانست ارائه كند:پيشنهادي به این شب، زیر را می

ترین مقالبه، مقالبة اقتصادي است كه نه ترین و خقرناكبزرگ»... ترومة پيشنهادي: 
 ..«.تنها سوریه، بلبه لبنان، عراق و حتی ایران با آن مواوهه هستند.

 كالم ثانية سخنرانی سيد حسن نصراهلل نيز نمونه دگيري از  سرعت 84و  19در دقيقة 
 گوینده به شرح زیر شناسایی  شده است:

...ولکن الشعب الیمنی و الذی شاهدناه الیوم فی ساحات التظاهر » متن سخنرانی:

 « واالعتصام تضامناً مع القدس و مع الشعب الفلسطینی...

ها دیدید كه نگونه اما مردم یمن و ما دیدیم امروز هم در رسانه: »...ترومة شفاهی
 « تظاهرات كردند و خروج كردند در روز وهانی قدس...
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دهد كه متروم نتوانسته است حق سرعت ارائة این ومالت توسط سخنران، نشان می
رح زیر ي پيشنهادي براي این ومله به شترومة این ومله را به خوبی ادا كند. ترومه

 است: 

در ميادین تظاهرات و ها امروز شاهد حضور آنمردم یمن كه اما »... ترومة پيشنهادي: 
 «.انداعالم همبستگی كردهالمقدس و با مردم فلسقين بودیم، با بيت تحصن

 . عدم درک شنيداري صحيح کالم گوینده2-1-1
اي است؛ ان حرفههاي مهم متروم همزمتوانایی درك شنيداري قوي، یبی از ویژگی

اي مبهم، زیرا اگر متروم، گفتار گوینده را به صورت نامفهوم و ضعي، بشنود، ترومه
ناقص و گاه در تضاد با منظور گوینده ارائه خواهد كرد. هرگونه هنجارهاي صوتی و 

شود فرآیند ترومه مخت، و گذارد و باعث میصداهاي وانبی بر روند ترومه اثر می
اي باید یک لش ودي شود. از این رو، یک متروم شفاهی حرفهتبدی، به یک نا

اي شنونده خوب باشد تا بتواند مقالب را به نحو احسن، شيوا و رسا دریافت كند و ترومه
ثانية سخنرانی سيدحسن نصراهلل  49و  14صحيح نيز ارائه كند. در همين زمينه در دقيقة 

 عبارتی به شرح زیر آمده است:

 ...« محاولة إحیاء داعش من جدید، هذا األمر لن ینجح »... متن سخنرانی: 

 « دهند...ها اوازه نمیكه دوباره احياي داعش دوباره عراقی»...ترومة شفاهی: 

دلي، عدم درك شنيداري صحيح كالم سخنران، عبارت واضح است كه متروم به

« دهندها اوازه نمیاقیعر»را ترومه نبرده است و ترومه ارائه شده « هذا األمر لن ینجح»

از لحاظ معنایی با گفتار گوینده متفاوت است. پس بدیهی است كه متروم با درك 
 توانست ترومه صحيح ذی، را ارائه كند: شنيداري صحيح، می

اي تالش براي احياي مجدد داعش است كه این امر به نتيجه»ترومة پيشنهادي: 
 «.نخواهد رسيد
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ثانية  66و  16گوینده در دقيقة  كالم صحيح شنيداري درك نمونة دیگري از عدم
 سخنرانی سيد حسن نصراهلل به صورت زیر شناسایی شده است:

ها متماسکة ... المحاور األخرى التی بدأت خالل سنوات الماضیة آن»متن سخنرانی: 

ها تفککت أو بردت و أصبحت فی وحادّة وهجومیة، اآلن واضح إنّ هذه المحاور آن

 « الدفاع... الموقع

هایی كه تشبي، شده در نندین سال خيلی این محورها و ائتالف»... ترومة شفاهی: 
پایبند نيستند ،خيلی محبم نيستند یا از بين رفتند یا سرد شده، یا بخواهند از خودشان 

 ...« دفاع كنند 

 با تووه به طوالنی بودن این ومله، به نظر می رسد كه متروم نتوانسته است درك
اي مبهم ارائه كرده است. ترومه شنيداري كافی از ومله داشته باشد؛ از این رو، ترومه

 گونه ارائه شود: تواند اینپيشنهادي صحيح این عبارت، می

سایر محورها كه طی ساليان گذشته منسجم، تند و تيز و هجومی شب، »ترومة پيشنهادي: 
اند و در اند، سرد شدهمتالشی شده گرفته بودند، اكنون مشخص است كه )این محورها(

 «.اندحالت تدافعی قرار گرفته

 درك عدم ثانية سخنرانی سيد حسن نصراهلل نمونه دیگري از 46و  88در دقيقة     
 گوینده به شرح زیر شناسایی شد: كالم صحيح شنيداري

 « ... ندخل بالهدوء خالل دقائق الی قلب هذا الکیان ...»متن سخنرانی: 

اوازه بدید یبم آرامش در این نند دقيقه وارد بشيم به قلب این رژیم »... ة شفاهی: تروم
 ...« وارد شویم 

رسد متروم به دلي، عدم درك شنيداري صحيح گفتار گوینده، نتوانسته به نظر می
اي گنگ و است ومالت را در ساختاري صحيح و شيوا بيان كند. به همين دلي، ومله

توان ترومة صحيح این عبارت را به شود. از این رو، میدریافت میمبهم توسط شنونده 
 شرح زیر پيشنهاد كرد: 
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 «.شویمطی نند دقيقه، با آرامش وارد مركز این رژیم می»ترومة پيشنهادي: 

هاي توان به شاهد مثالالبته ناگفته پيداست كه براي اثبات عدم درك شنيداري، می
نيز اشاره كرد، اما به دلي، محدودیت « تعابير»یا « انواژگ»هایی مث، مختلفی در بخش

 شود.هاي گفته شده بسنده میحجم مقاله به ذكر مثال
هاي زبانی و فرازبانی مووود در ترومة همزمان سخنرانی سيد پس از معرفی نالش

( 1( و )6ها را به صورت خالصه در دو ودول )توان بسامد این نالشحسن نصراهلل، می
 رد.ارائه ك

با « كاهش واژگان و ومالت زبان مبدأ»(، نالش زبانی 6براساس اطالعات ودول )
با « افزایش واژگان و ومالت زبان مقصد»هاي نمونه در رتبة نخست و نالش 641تعداد 

-وام»نمونه و  76با « یابی صحيح واژگان و ومالت زبان مبدأعدم معادل»نمونه،  688

 هاي بعدي قرار دارند. نمونه در رتبه 17با « از زبان مبدأگيري واژگانی و ساختار نحوي 

 هاي زباني موجود در ترجمة همزمان سخنراني سيد حسن نصراهلل. بسامد چالش2جدول 
 فراوانی های زبانیچالش ردیف

 101 افزایش واژگان و جمالت زبان مقصد 1
 141 کاهش واژگان و جمالت زبان مبدأ 2

 22 ساختار نحوی از زبان مبداء وام گیری واژگانی و 1
 27 یابی صحیح واژگان و جمالتعدم معادل 4

 133 مجموع

عدم » هاي فرازبانی، نالش( بيانگر آن است كه در بخش نالش1اطالعات ودول )
نمونه در رتبة نخست و نالش  14با تعداد « درك شنيداري صحيح گفتار گوینده

 رتبة دوم قرار دارد.  نمونه در 16با « سرعت كالم گوینده»

 هاي فرازباني موجود در ترجمة همزمان سخنراني سيد حسن نصراهلل. بسامد چالش1جدول 
 فراوانی های فرازبانیچالش ردیف

 21 سرعت کالم گوینده 1
 24 عدم درک شنیداری صحیح گفتار گوینده 2

 43 مجموع
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هاي زبانی با مجموع كه نالش( نشان از این دارد 1( و )6هاي دو ودول )مقایسه داده
نمونه،  بيشترین بسامد را به خود اختصاص داده است و ضرورت دارد كه مترومان  899

 همزمان به این مهم تووه بيشتري داشته باشند. 

 گيري بحث و نتيجه
این تحقيق به دلي، اهميت روز افزون ترومة شفاهی همزمان عربی به فارسی و برعبس و 

بات سياسی بين كشورهاي عربی و ایران و نيز لزوم پرهيز مترومان نقش آن در مناس
تحليلی انجام  -هاي این نوع ترومه با استفاده از روش تحقيق توصيفیهمزمان از نالش

شد. براي انجام این مهم، ترومة همزمان یک سخنرانی با گفتمان سياسی )سخنرانی سيد 
هاي ترومة همزمان عربی به يين نالشحسن نصراهلل( به عنوان نمونة موردي، وهت تب

متروم  هاي به دست آمده از این تحلي، نشان داد كهفارسی انتخاب و تحلي، شد. یافته
نمونه( و  889هاي زبانی )همزمان در ترومه این سخنرانی، به طور كلی با دو دسته نالش

 هايسامد، نالشنمونه( مواوه بوده است كه به این معناست كه از لحاظ ب 49فرازبانی )
هاي فرازبانی در ترومة همزمان سياسی سخنرانی مورد زبانی به مراتب بيشتر از نالش

-( نيز نالش6863بررسی نمود یافته است. در همين راستا، پژوهش كواري و دیگران )

هاي پيش روي متروم همزمان متون نظامی برشمرده هاي زبانی را پربسامدترین نالش
رورت دارد مترومان در ترومة همزمان سياسی، بيشترین تمركز خود است. بنابراین، ض

 را معقوف به نبات زبانی كنند. 
كاهش واژگان و ومالت زبان مبدأ، افزایش واژگان و ومالت زبان مقصد، عدم      

-گيري واژگانی از زبان مبدأ و وامیابی صحيح واژگان و ومالت زبان مبدأ، واممعادل

هاي زبانی پيش روي متروم شفاهی در زبان مبدأ از ومله نالش گيري ساختار نحوي
این سخنرانی بود. با تووه به اینبه متن شنيداري سخنرانی سيد نصراهلل، محتواي سياسی 

ها را بتوان ناشی از عدم تسلط كافی متروم به دارد، شاید علت اصلی بروز این نالش
سی دانست. موضوعی كه باعث اصقالحات تخصصی سياسی در دو زبان عربی و فار

شده است متروم همزمان نتواند با تووه به سرعت باالي كالم سخنران، موفق به انتخاب 
عدم درك شنيداري »فرازبانی  هاي صحيح شود. از این رو، متروم با دو نالشمعادل

 مواوه شده است. « سرعت باالي گفتار گوینده»و « صحيح كالم گوینده
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شود براي بهبود هرنه بيشتر فرآیند هاي این پژوهش، پيشنهاد مییافتهبا تووه به      
ترومة همزمان در حوزا گفتمان سياسی، متروم ضمن رعایت مسائ، زبانی ترومه در 

هاي به ووود آمده در فرآیند ترومه، تمركز كافی داشته و مواوهه با نامالیمات و نالش
م گوینده در برابر صداهاي وانبی و نيز از درك شنيداري قوي براي درك بهتر كال

ها را مند باشد تا در صورت بروز مشبالت مختل، حين ترومه بتواند نالشناهنجار بهره
 اي صحيح و قاب، قبول ارائه دهد.به خوبی مدیریت كند و ترومه
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الترجمة المنظورة؛ األسس النظریة واإلجراءات التعلیمیة. أطروحة  (.6102نوال، مجاهدی. )

احمد بن بلة.  -0دمة لنیل شهادة الدکتوراه فی الترجمة. الجمهوریة الجزائریة. جامعة وهرانمق

 کلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة. قسم الترجمة. 

الترجمة الفوریة فی المحافل الدولیة، مشاکلها ورؤاها المستقبلیة من  (.6102نورالدین، الغة. )

قدم لنیل شهادة الماجستیر فی الترجمة. الجمهوریة خالل أسالیب التراجمة المحترفین. بحث م
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