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 فصلية، امجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابه
. هـ 1400خريف ، 60الـ العدد ، محكمة ةيعلم

25-52 صص؛ م 2021ش/   

 بهشفاهی عربی  ةترجم فرایند مدت درکوتاه ةعملکرد حافظبررسی 
 العالم و خبر( هایشبکه ترجمه )بررسی موردی و بالعکس فارسی

 نوع مقاله: پژوهشی
 3صادق عسکری ،2*علی ضیغمی ،1محبوبه قاسمی

 مترجمی زبان عربی دانشگاه سمنان ارشدکارشناسیدانشجوی  .1
 شگاه سمناندبیات عربی داناستادیار گروه زبان و ا .2
 بان و ادبیات عربی دانشگاه سمناندانشیار گروه ز .3

 30/03/1400: پذیرشتاریخ  16/11/1398 :دریافتتاریخ 

 دهچکی
چون مشکل عواملی و سازی و یادآوری است رهپردازش اطالعات در حافظه شامل رمزگذاری، ذخی

 بهمدت در ترجمه شفاهی عربی بر حافظه کوتاه مؤثرهای از چالش ،فراموشی مطالب و یابیمعادل

تجربی به تبیین تکنیکبا روش  ای است؛رشتهبین یپژوهش که پژوهش حاضر. است و بالعکس فارسی

سازی توسط چگونگی معادلبه  تحلیلی ـبا حافظه پرداخته و با روش توصیفی مرتبطشناسی های روان

اخته دپرفارسی و بالعکس  بهیند ترجمه شفاهی عربی آفر درمدت تبیین عملکرد حافظه کوتاهمترجم و 

منقطع ترجمة  و ردیفترجمه شفاهی همزمان همدو نوع در  مدتکوتاه حافظهشیوه عملکرد  .است

گانه مراحل سه ،و با اجرای خطی و مستقیم ستامورد اول خطی  ؛استصورت دوبه  فارسیـ عربی

 ـمدت مترجم شفاهی عربیدر حافظه کوتاهو یادآوری سازی عملکرد حافظه در رمزگذاری، ذخیره

تداخل زبانی در  عربی و و فارسی هایها در زبانقرارگیری فعل محل واملی نظیرعو  استفارسی 

و مورد  ایجاد نماید اختالل تواند در عملکرد این نوع ترجمهمی این دو زبانتلفظ برخی از حروف در 

حفظ و تکرار رمز مورد نظر به صورت رمزی،  در حافظه اطالعات ازیسذخیره باانتقالی است که  ،دوم

 گیرد. فعال صورت می ةانتقال به حافظ انهایت مدت ودر حافظه کوتاه

  

تقویت ، مدتحافظه کوتاه ،فارسیـ عربی منقطعترجمه  ،ردیفهم ترجمه همزمان ها:کلیدواژه

 .حافظه

                                                                                                                                        
 zeighami@semnan.ac.ir نویسنده مسئول *
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 مقدمه

فرایند ترجمه شفاهی که انتقال پیام از یک زبان به مدت در بررسی عملکرد حافظه کوتاه

؛ استل اغماض برای مترجمان شفاهی ای حائز اهمیت و غیر قابلهأمس ،زبان دیگر است

مدت در خصوص حافظه کوتاهامل حافظه و بهآفرین مرتبط با عهمچنین توجه به عوامل نقش

و کمک به مترجمان شفاهی  هتکاربردی ج این نوع ترجمه ما را برآن داشته تا پژوهشی

بهتر عبارات از طریق ارائه  به خاطرسپاری و یادآوریدر و بالعکس فارسی همزمان عربی به 

و نیز  1فارسی ـمدت در ترجمه همزمان عربیراهکارهایی مبتنی بر تبیین نقش حافظه کوتاه

ی هاها و مصاحبهبا بررسی موردی سخنرانیو پژوهشی موضوع  جنبه نظری تقویت

 .داشته باشیمهای العام و خبر صداوسیما شده از شبکهپخش

الف(  :که به دو نوع .استیادآوردن اطالعات به سازی وبرای ذخیرهاستعداد ذهنی  حافظه:

ست که ا ایحافظه بلندمدت ةحافظ .شودمی تقسیم 3مدتحافظه کوتاهب(  2حافظه درازمدت

مدت و در حافظه کوتاه گیردرد استفاده قرار میمومدت طوالنی سازی مطالب بهبرای ذخیره

 شوند.ثانیه ذخیره می 30اطالعات کمتر از 

گذار خواهد اثر فرایند ترجمه شفاهیکار  و در ساز مدتحافظه کوتاه، در ترجمه شفاهی

روی  مدتکه در حافظه کوتاهسازی و یادآوری ذخیره ـهمچون رمزگذاریزیرا عملیاتی ، بود

  .شودمترجم میح گویی صحیمنجر به پاسخ، گیردصورت می موارد کالمی

 

 ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت این پژوهش برگرفته از نقش غیرقابل انکار ترجمه شفاهی وهمزمان در دنیای 

گیرد. گاهی ی مختلف نشأت میهاو نشست هاهمایش ها،الملل امروزی در رسانهت بینارتباطا

مورد دو زبان عربی و و در  ؛بر کل کار مترجم شفاهی تأثیرگذار است فراموشی یک عبارت یا کلمه

های خاص دو زبان نسبت به همدیگر و تأثیر این مسأله بر یل تداخل زبانی و ویژگیفارسی به دل

                                                                                                                                        
 است.« عربی به فارسی و بالعکس»در این مقاله « فارسیـ عربی»عبارت  منظور از . 1

2. Long memory. 
3. Short memory. 
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هایی نظری و کاربردی در این زمینه وجود پژوهشضرورت ترجمه شفاهی و همزمان در دو زبان، 

 نماید.را دوچندان می

ه زمینه بررسی نقش حافظتطبیقی در  ای به صورتوجه به اینکه تاکنون کتاب یا مقالهبات

ما سعی نمودیم به صورت  است، کار نشده فارسیـ مدت در ترجمه شفاهی عربیکوتاه

و  ردیفهم ـمدت را در دو نوع ترجمه شفاهی همزمانتطبیقی شیوه عملکرد حافظه کوتاه

 نقش آن در کمک به ،این پژوهشاز جمله فواید  ماییم.تبیین ن فارسیـ عربی منقطع

از طریق تقویت جنبه  و مترجمان شفاهی این دو زبان دانشجویان رشته مترجمی زبان عربی

 ـمدت در ترجمه شفاهی عربیپژوهشی و نظری موضوع و نیز شناخت نقش حافظه کوتاه

 باشد.میفارسی 

های روش تجربی به تبیین تکنیک که با ای استرشتهپژوهش حاضر پژوهشی بین

سازی تحلیلی به چگونگی معادل ـیشناسی مرتبط با حافظه پرداخته و با روش توصیفروان

مدت در فرآیند ترجمه توسط مترجم شفاهی در کسری از ثانیه و تبیین عملکرد حافظه کوتاه

 شفاهی عربی به فارسی و بالعکس پرداخته است. 

 

 پژوهش االتؤس

فارسی  ـمدت در ترجمه شفاهی و همزمان عربیل مؤثر در بهبود عملکرد حافظه کوتاهعوام .1

 کدامند؟

 فارسی چیست؟ ـمدت در ترجمه شفاهی و همزمان عربیهای کاربرد حافظه کوتاهچالش .2

ردیف و ترجمه شفاهی مدت در دو نوع ترجمه شفاهی همزمان همعملکرد حافظه کوتاه. 3

 ی چگونه است؟فارس ـمنقطع عربی
 

 فرضیات

تنظیم میزان صدای گوینده و  ،قطعه کردن اطالعاتطعهق ،عواملی نظیر: استفاده از یادیارها. 1

مدت در در بهبود عملکرد حافظه کوتاه مؤثراز عوامل  جهت یادسپاری بهتر مطالبمترجم 

 باشد.فارسی می ـترجمه شفاهی عربی
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عدم رمزگذاری کامل مفاهیم و  ،ات و عباراتی در شنیدن درست کلمعدم تمرکز کاف .2

عدم مرور  یادآوری ناقص مفاهیم و عبارات،سازی درست و بهعدم ذخیره شده،عبارات بیان

مدت در های حافـظه کوتاهاز چالش نکردن اطالعات در حافظه فعال،ذهنی مترجم و پردازش

 . استفارسی  ـترجمه شفاهی عربی

تر از ترجمه بر خالف تصور در ترجمه شفاهی منقطع سخت دتمعملکرد حافظه کوتاه. 3

بایست حجم وسیعی از اطالعات را در ردیف است. چون ذهن در این مدت میشفاهی هم

 خود نگهداری نماید.

 پیشینه پژوهش
 :نمود اشاره ریز موارد به توانیمها ترین پژوهشاز مهمترین و مرتبط پژوهش نةیشیپ مورد در

 ترجمه هایچالش به ینگاه»در مقاله  (1394) ،یسلمانن یحس و یفقه نیعبدالحس

 یبررس از پس ،تهران دانشگاه «یعرب ادب» مجله در ،«برعکس و یعرب ـیفارس همزمان

-به و خاص هایروش از دیبا یشفاه مترجم که ندادهیرس جهینت نیا به یشفاه ترجمة مراحل

 .کند استفاده ریناپذ تکرار یفضا در بدن زبان یرکارگی

به  ویکه بر مبنای تجارب  خود« یشفاه ترجمه فنون» کتابدر  (1391) زاده، قربان میکر

: پس از بیان کلیاتی در مورد ترجمه، عواملی چون روسی است، ـعنوان مترجم شفاهی فارسی

 هاییژگیو ازداشتن حافظه خوب و عملیاتی را  آشنایی با زبان دوم، تسلط بر زبان مادری،

 ند.دامی یشفاه ترجمم

 اثر»در مقالة خود با عنوان  (1396) یبهرام هاجر و یعتیشر ریام جمال، کلخوران فاضل

 مجلة 28شماره در ،«ریپذ آموزش یذهن توانکم کودکان مدتکوتاه حافظه بر یدرمان یباز

 بر یمثبت نقش ،یانفراد هاییباز اندکرده اشاره( ورزشی علوم در پژوهش) «حرکتی رفتار»

 .دارد ریپذ آموزش یذهن توانکم کودکان مدتکوتاه حافظه

در « شفاهی ةنقش حافظه در ترجم»نامة خود تحت عنوان ( در پایان1389زهرا فالح )

 و انواع آن بهحافظه پس از تعریف رشته مترجمی زبان فرانسه دانشگاه عالمه طباطبایی 

 پردازد.اطالعات میازیابی ب بررسی عوامل فراموشی چون تداخل زبانی و راه
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اصول و فنون ترجمه شفاهی با »نامه خود تحت عنوان ( در پایان1394معصومه احدی )

ابتدا به تبیین در رشته مترجمی زبان عربی دانشگاه حکیم سبزواری « تأکید بر ترجمه همزمان

این  و هداشت ممترج الزم برایاصول  سعی در تشریح سپس و ترجمه شفاهی پرداخته مفاهیم

های نه، به جز در موارد جزئی، در همه گودارد که اصول ترجمه شفاهی نتیجه را بیان می

گی تنها در برخی موارد راهکار متفاوت اقتضا است و تفاوت سویه ترجمه شفاهی یکسان

فارسی را ارائه ـ ویژه ترجمه شفاهی عربیکارهای مشترک ش دارد راهکند. این پژوهش تالمی

 .نماید

( نیز در رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه امام رضا )ع( 1393امیر ابراهیمی قوژدی )

ارتباط بین خالقیت، هوش هیجانی و کیفیت ترجمه شفاهی »در پایان نامه خود تحت عنوان 

انی و خالقیت( با به دنبال کشف ارتباط بین دو فاکتور روانشناسی )هوش هیج« هم زمان

هیجانی و ترجمه است. نتایج بررسی حاکی از ارتباط مثبت بین هوش  زمانترجمه شفاهی هم

دهد که دانشجویان با میزان نشان می ت و ترجمه شفاهی است. نتایجبین خالقی وشفاهی 

زمان و عملکرد بهتری در ترجمه شفاهی همترهوش هیجانی و خالقیت بیشتر، مترجمان موفق

  خواهند داشت.

بررسی تأثیر مهارت زبانی و »ر پایان نامه خود تحت عنوان ( نیز د1397زینب هاشمی )

به « ها در ترجمه شفاهیخودکارآمدی دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی بر عملکرد آن

 ها همبستگیآن ان در ترجمه با سطح مهارت زبانیکه عملکرد دانشجوی این نتیجه رسیده

 .معناداری دارد

« یخارج زبان یریادگی ندیفرا در حافظه نقش»در مقاله نیز  (1384) گشمردی، محمودرضا

حافظه  مدت،های مختلف مغز و حافظه مانند حافظه کوتاهبخش به این نتیجه رسیده است که

و حافظه معنایی ارتباط تنگاتنگی با فرایند یادگیری زبان خارجی  حافظه بلندمدت کاری،

 یهاتیفعال ریتاث» (، در مقاله1387) ،یرزمانیم و یهداوندخانفاطمه و سید محمود  دارند.

اند که یافته به این نتیجه دست «یذهن توانکم آموزان دانش مدتکوتاه حافظه بر ییقایموس

 های اطالعات تأثیر بسیاری بر حافظه بلندمدت دارد.بندی بخشتکرار و گروه تمرین،
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ن پژوهشی مستقل در تاکنو نگارندگانکنیم بر اساس جستجوی همانطور که مشاهده می

که فارسی صورت نگرفته  ـزمینة بررسی نقش حافظه کوتاه مدت در ترجمه شفاهی عربی

تواند کمک زیادی به مترجمان شفاهی و دانشجویان و می هاییوجود چنین پژوهش

 .کندفارسی در ایران  ـپژوهشگران حوزه ترجمه شفاهی عربی

 

 ترجمه شفاهی
کنند باطی بین دو نفر است که به دو زبان مختلف صحبت میترجمه شفاهی یک فرایند ارت

به عبارت دیگر ترجمه شفاهی انتقال پیام به شکل شفاهی از یک زبان به  .(138: 2014)دموکی، 

و ترجمة  1باشد. و به طور کلی دارای دو نوع: ترجمة شفاهی همزمان منقطعزبان دیگر می

 .است 2ردیفهمزمان هم

نقطع، مترجم با استفاده از فاصله زمانی که پس از قطع موقت کالم در ترجمه همزمان م

شود، مفاهیم را که به صورت یادداشت یا به صورت ذهنی در اختیار دارد، گوینده حاصل می

تواند معادل یک ، دو یا سه جمله باشد و کند، فاصله زمانی میدر زبان مقصد بازآفرینی می

 حتی به چند دقیقه برسد.

گوید، مترجم کار میردیف: در حالیکه سخنران، سخنه شفاهی همزمان همدر ترجم

گرداند، این نوع ترجمه از تمام میدهد و جمالت را به زبان مقصد برترجمه را انجام می

 (.226: 1394ی، فقهی و سلمان) تر استهای دیگر مشکلترجمه

 

 فرایند(و  )تعریف مدتحافظه کوتاه
 (1به دو نوع  که استاطالعات  ادآوریی حفظ و، سازیبرای ذخیرهاستعداد ذهنی »حافظه 

مانند چک نویسی  مدتحافظه کوتاه(. 2017)پینوال، « شودتقسیم می، کوتاه مدت( 2بلند مدت 

و گنجایش  کند؛ به این معنا که برای فراخوانی اطالعات در دست پردازش عمل میگذراست

اطالعات واردشده در حافظه . (همان) باشدوع میموض 9تا  5آن محدود و ظرفیت آن بین 

                                                                                                                                        
1 . Interrupted simultaneous oral translation. 
2. Oral translation is also a row. 
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 پردازش اطالعات و رچه سرعتهو  .ثانیه باقی بمانند 30توانند به مدت می انسان مدتکوتاه

دهد تا برای مدت اجازه میحافظه کوتاه .تر خواهد بودمطلوب نتیجه، ظرفیت مغز بیشتر باشد

 سازی شودمطالب نگهداری و ذخیره، بدون تمرین ثانیه تا حداکثر یک دقیقهمدت چند 

 .(همان)

 در مورد یادگیری این است که آموختن هر مطلب جدیدی 1همچنین نظر اساسی گانیه

یک وقتی از سویی دیگر،  .(1392 )عزیزی، مستلزم آموختن مطالب قبلی و وابسته به آن است

چراکه  ؛تری استساده کار آن بازیابی، شودآورده مییادهب مطلب بالفاصله بعد از شنیدنش

 ها بعد از شنیدن آناما زمانی که ساعت ،قسمت هوشیاری قرار دارد در در این زمانمطلب 

  .(1396)عبدالوهابی،  کار بازیابی اغلب دشوار است، یاد آوردهشود آن را بمطلب سعی می

شخصی توجه فرد بر روی موضوع م باید، مدتبرای رمزگردانی اطالعات در حافظه کوتاه

 درستیهکند تا کار رمزگردانی را بفادهیعنی فرد باید از تمام حواس خود است، متمرکز شود

یکی  .(همان) شوندبه شکل صوتی رمزگردانی میاطالعات ، کوتاه مدت ةدر حافظ، انجام دهد

موضوعاتی که بیشتر تکرار شوند  زیرا ؛استله تکرار أمس، مطالب یادگیریاز عوامل دیگر در 

ان حافظه تومرور ذهنی میو با تکرار  ،دهددیگر نمی آسانی جای خود را به موضوعاتبه 

 .و مانع از فراموشی شد کوتاه مدت را تقویت

 

 پردازش در حافظه و فرآیند مراحل

  رمزگذاری

وقتی به یک رویداد خاصی اشاره ویا بخشی ، حافظه رمزگذاری نام دارداولین قدم درساختن 

این امر را  تصاویر و مغز ما به صورت دائم صداها، یاد بیاوریمهب کنیمعی میساز اطالعات را 

ک از ما به یک شهر تاریخی یعنی خاطرات ما از ی مثال خاطره اولین سفر هر .کنددریافت می

سیستم شنیداری ، های عجیب یا مناظر باشکوه(ساختمانن شهر توسط سیستم بصری )مانندآ

                                                                                                                                        
1.  Gagne. 
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ان به مشام که از هر مک بویایی )مانند بوهاییسیستم یا  (دهنده کاالتحویل  های)صدای ماشین

 .(2017)پینوال،  شودایجاد می رسد(می

وای کالم تحماولین قدم برای رمزگذاری اطالعات و  ،در خصوص دو زبان عربی و فارسی

تا تقویت کند این است که مترجم شفاهی استماع خود را  سخنران در ذهن مترجم شفاهی،

های موجود در تلفظ و تفاوت فارسی و عربی گان مهم و کلیدیژبا وا ویش و مغز گو

به شکل صحیح بتواند در کسری از ثانیه این واژگان را  و ؛آشنا شود حروف مشابه در دو زبان

 قابلیت کدگذاری درست ومترجم شفاهی  ن و حافظهذهشرط دوم آن است که  ،کند دریافت

و مسائلی چون  داشته باشدهای خاص آن در دو زبان با ویژگیرا  سریع عبارات و واژگان

تداخل زبانی، تقدیم و تأخیر فعل، تفاوت تلفظ حروف و... روی عملکر حافظه وی تأثیر 

و باعث  شود،میسر می شنیداری تمرین و تقویت حافظه که این امر با تکرار،؛ منفی نگذارد

 گیرد.ت صورت مرحله رمزگذاری در مغز وی با موفقی گرددمی

 

 1سازیذخیره
ها نورون .شودذخیره می 2هانام نورونهبذهن ما  هایدرشت در بخش و تمامی اطالعات ریز

کند، تحریک ها اثر میوقتی محرکی بر آن -1؛ های عصبی هستند که سه وظیفه دارندسلول

های دیگر سلول اثر محرک را به -3کنند ک را در طول خود هدایت میاثر محرّ-2شوند می

)پینوال،  کنندرد و بدل می بین هم یهایسیگنال دریافتیمدر مورد چیزی که  و کنندمنتقل می

به  .آورندوجود میهب خودا بین ر کنند و ارتباطات موقتها باهم صحبت میدر واقع آن .(2017

 .(همان) آوردیم باطات حافظه را بوجودفعالیت نورونی و استحکام ارت، شناسانعقیده نورون

به عنوان مثال مترجم شفاهی کنیم: می بسنده زیر به فرضیه ،تر شدن مفهومبرای روشن

داند که این واژه به می ز قبل در ذهن خود ذخیره ساخته ورا ا «رلصوت مکبّر»ای همچون کلمه

 یادآور محیطی قرار بگیرد که ذهن مترجم وقتی در ،سازیاست. در طی ذخیره «بلندگو»معنای 

یعنی تحریک نورون  ،واقع در ذهن وی مرحله اول مانند سالن سخنرانی، در است؛ این کلمه

                                                                                                                                        
1. Storage. 
2. Neurons. 
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عنی که همان مرحله دوم ی ،شودانجام می گیرد و هدایت این واژه توسط ذهن ویصورت می

آورد، ذهن مترجم وارد یاد میهآخر وقتی مترجم معنای این واژه را ب هدایت اثر محرک و در

 .است های دیگر مغزیسلول ک بههمان انتقال اثر محرشود که میسوم مرحله 

 

  ییادآور
ا خاطره رشده در موقع تشکیل آوری یک خاطره مغز ما مسیرهای عصبی ایجادبرای یاد 

 (.2017)پینوال، کندکمک می اطالعات به تقویت این ارتباطات رآوری مکرّیاد .کندمی بازپخش

در راستای یادآوری صحیح و کامل اطالعات در حین فارسی  ـبیعرمترجم شفاهی همزمان   

 :ترجمه ناگزیر است اقدامات زیر را انجام دهد

درباره واژگان ، اطالعات جامع فارسیـ عربیشفاهی همزمان  دادن ترجمهپیش از انجام .1

)مصاحبه  را داشته باشد و امثال آنظ حروف عربی تلفنحوه  آشنایی بامورد استفاده سخنران، 

هایی که در اثنای پژوهش با ذکر مثال (1398پژوهشگر با عبدالهادی ضیغمی مترجم شفاهی صدا وسیما، 

های پخش شده در شبکه العالم وشبکه خبر به تبیین این موضوع ها و مصاحبهمأخوذ از فیلم

 .پردازیممی

نران در رابطه با یک تمرکز کند، زیرا ممکن است پیام سخدر زبان مبدأ بر موضوع اصلی  .2

 )همان( .باشد زبان عربی یا فارسیحوزه معنایی خاص در 

های مختلف و استاندارد مترجم همزمان را در هنگام بروز اتفاقهای العملعکسمجموعه  .3

)به طور  ؛(118: 1391)قربانزاده،  آماده داشته باشد ،شدن شرایط ترجمه از حالت طبیعیخارج

 .(و...سمعريلملرتجمرالرر،عفتل رر...=و شنودم نمیمترج ،ببخشید مثال؛

 

 ردیف:شفاهی همزمان هممدت در ترجمهشیوه عملکرد حافظه کوتاه
در حال ارائه  خصوص خود قرار دارد و سخنرانممترجم شفاهی همزمان در کابین  که زمانی

فارسی  عربی بهمترجم همزمان  دیگر شودباشد اگر جمله سخنران طوالنی سخنان خود می

 (.1394،237)فقهی و سلمانی، جمله در زبان مبدأ بماندفعل  منتظرتواند مین
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مدت در ترجمه شفاهی ، نقش حافظه کوتاهمتفاوت استدر افراد مختلف  البته عملکرد حافظه

یادآوری سازی و ذخیره ،رمزگذاری اجرای خطی و مستقیم مراحلی مثل با ردیفهمزمان هم

بازیابی اطالعات توسط مترجم با موفقیت  شود و سپسانجام می مترجم مدتدر حافظه کوتاه

 گیرد.انجام می

 

 

 مدت در ترجمه شفاهی همزمان همردیف: عملکرد حافظه کوتاه1شکل 

هایی بر گزارشسریع چرخ تولید واشتغال است. بنارضایت کارگران به معنای حرکت » :مثال

بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از  که در اختیار من قرار گرفته است،

 .(1393اردیبهشت ،به مناسبت روز کارگر )سخنرانی دکتر روحانی مسئله مسکن در رنج هستند

رور» :شبکه العالم زمانهممترجم  ر،لإلنتاجرولصعملرجلةعةرصعيلصعّمالرهَترمبثابةرلحلرکةرلصسررررضاإنَّ
طبقةرلصعاملةرلصل رم رريرهاروإّنرجزءل رکبتسّلمت ررعلیرلصتقاريررلّصيتوبناء رربالدناريفرم رلصعّمالررياصکثف

 .«سک لصصةرأمسيفربالدنارتتأّّلرم ر
توان گفت که و می حافظه از یادگیری جدا نیست :با تکیه بر این تعریفدر این مثال 

یادگیری  ر( حافظه مترجم د1توان دریافت که می و (1993)لیوری، حافظه همان یادگیری است

 نسازی واژگاذخیره (2مدت به خوبی عمل کرده است. رمزگذاری واژگان در حافظه کوتاه و

در  (3ه است. صورت گرفت در حافظه وی به شکل کامل با یادگیری صحیح مطالب و مفاهیم

 صورت گرفته است. نسبی با موفقیتیادآوری مترجم نهایت 

هم با توجه به  و فظ اطالعات قوی بودهمترجم درح دادنگوشتوان گفت هم قدرت می

ه شکل بجمالت پیشین را به خوبی به خاطر بسپارد و توانسته  سازی کامل عباراتذخیره

مدت در این ترجمه به صورت واضحی قابل مشاهده است که شیوه عملکرد حافظه کوتاه

از  یادآوری (3سازی ( ذخیره2اری ( رمزگذ1زیرا عواملی همچون  ؛خطی و مستقیم بوده است

مدت با در اینجا رابطه حافظه کوتاهو  اندبه صورت خطی رخ داده مراحل عملکرد حافظه

مستقیم مراحل مذکور در حافظه  فارسی توسط اجرای ـدیف عربیرترجمه شفاهی همزمان هم

ولی در  فارسی و حافظه وی صورت گرفته است. ـکوتاه مدت در مترجم شفاهی عربی

 بازیابی اطالعات یادآوری سازیذخیره رمزگذاری
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گاهی  )فارسی( و متأثر از زبان مقصد مترجم دچار چالش شده ذهن کمی ،ستیابی درمعادل

مأنوس با توجه به یا از اصطالحاتی نا است به کار بردهرا فارسی دارای صبغه اصطالحاتی 

 .سیاق جمله استفاده کرده است

رلصسک » عبارتاز در ترجمه خود  «مسأله مسکن»برای  مترجم در این عبارات «رمسأصة
یعنی در صورتیکه مترجم قبال با معادل صحیح این عبارت در زبان عربی ، کرده است استفاده

و هنگام  مدت وی به خوبی عمل نکرده استاه، حافظة کوتباشدآشنا بوده ر«لإلسكانقضّيةر»

، قبل از و فرصت اندک یادآوری معادل صحیح، به دلیل تداخل زبانی و فشار ناشی از کار

جای  متأثر از زبان فارسی بهرا « ةمسأل»به ذهنش خطور کند، واژة  اینکه معادل عربی صحیح

واژه « مسکن»تحت تأثیر واژه فارسی  «لإلسكان»و به جای  یادآورده استبه  «قضّية»

آزمایی و تدقیق این واژه و چون فرصت زیادی برای راستیرا به یادآورده است  «لصسک »

شایان ذکر است  سریع بر زبان آورده است. ،به ذهن وی خطور کردهرا نداشته است، آنچه 

شود که سؤالی در خود دارد و برای در زبان عربی معموال برای مسائلی به کار برده می« مسأله»

«رلصقضّية»از واژه  ای که نیازمند بررسی و رفع یک چالش استیا مسألهمسائل به صورت کلی 
در زبان  را که معادل صحیح آنو در صورتی ؛(بيتا:رقضیررة،جدريفرلصلغةرلصعربيةرلملعاصلملن) شوداستفاده می

دو زبان  تداخل زبانیاز  متأثر و اشی از ضعف زبانی مترجم شفاهیعربی ندانسته باشد، ن

ر.باشدو فارسی می عربی
 

مدت در ترجمه شفاهی همزمان در عملکرد حافظة کوتاه هاترین چالشمهم

 و بالعکس فارسی  ـهمردیف عربی

 و تداخل زبانی یابیل معادلمشک
و واژه مناسب را در زمان مناسب به کار  ؛عمل باالیی برخوردار استمترجم کارآمد از سرعت

ها و کوشش برای آگاهی از جدیدترین تواند با مطالعه کافی، پیگیری رسانهبرد. مترجم میمی

مدت تقویت ر حافظه کوتاهیابی و دایره واژگان خود را داصطالحات و تعابیر، توانایی معادل

های مناسب با در یافتن معادلبه دلیل فرصت اندک  گاهیشفاهی  ممکن است مترجم کند؛ اما
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در  مدت خودضمن حفظ عبارات در حافظه کوتاه بایستمی وی کهمشکل روبرو شود؛ چرا

سی آن در یاد آورد و پس از برردر زبان مقصد به کسری از ثانیه معادل یک واژه یا عبارت را

اگر جایگزین صحیح را  .ذهن خود، جایگزین آن را به شکل صحیح در زبان مقصد ادا نماید

 باید با»یابی وجود دارد، در این موارد، با توجه به فرصت اندکی که برای معادل به یاد نیاورد

  .(235: 1394)فقهی و سلمانی، «را با عبارت کوتاهی توضیح دهدرعت عمل باال، آن واژه س

در این خصوص  «العالم»های مترجم شفاهی شبکه در ادامه به بررسی یکی از چالش

 پردازیم:می

کاری برای کارگران عزیز است؛ آقای وزیر  ایجاد امنیتاولین قدم در کار و اشتغال، »: مثال

نور بماند؛ چراغ کار و اشتغال در سراسر ایران عزیز ما باید نگذارید که خانة کارگری بی

 (. 1393، اردیبهشتدر روز کارگر دکتر روحانیسخنرانی ) «اره نورانی باشدهمو

ر» :شبکه العالم همردیف مترجم همزمان رإّن رهت رصلَعَمِل رخ طَتة رلألم ِرأوَّل رلصعملررإجياد يف
رلألع رلصَتزرصلعمال رلصَسِيد  ربَريزلء؛ رَيکتن ربِأن رَتسَمحتل رال رخامير رلصع ّمال رهذلرت  روإّن رنتٍر؛ دل رودوَن

ر.«کتَنرَوّضاء ريَرها،ريفرإيرلنرلصعزيزةرجيَِبرأنرلصَعَملريفرإيرلنربِر مَّتِررسرلج
در زبان مقصد چون همین واژه در « ایجاد»یابی برای کلمه هنگام معادلاینجا مترجم  در

را به « األمن توفیر»است نتوانسته معادل صحیح و مستعمل آن در زبان مقصد یعنی ذهنش بوده

قبل از امنیت استفاده کرده است که  «إجياد» بین دو زبان از واژهداخل زبانی ت یادآورد و بر اثر

که ایجاد کردن و خود  در معنای قدیم ایو به خصوص در متون رسانه در زبان عربی امروزی

ر«جعلهرجيدهرويظفرربهر:أوجدهرلصشيء»ربه معنایدارد و بیشتر  کمتریکاربرد خلق کردن بوده 
    کاربرد دارد.« یافتن»همان  یا( 152: 1992،مسعود)

سایت الجزیره  توان به مثال زیر درمی «یافتن» از جمله کاربردهای این واژه با این معنی

رلصتفاقر» :اشاره کرد قطر ريفرحكتمة رلجلها رلملختوة رساّل رحلتلوناشد رملشكلةررإجياد هنائية
رنترأنرلملتلطننيرتلقّر رصلجزيرة رمؤكدل رمتكرّرلصقمامة، روعتدل  «م رلملسؤوصنيرصك ردونرجدوىرةرتل

 .(2019)محمد، 

و به  است «حلیافتن راه»به معنای  «إجيادرحلتل»بینیم در عبارت فوق همانگونه که می

 .نیست «حلایجاد کردن راه»آن یعنی  یمعنای فارس
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 ها از فارسی به عربیترجمه فعل
در ترجمه  کالتی کهش. از جمله ممهم جمله در هر زبانی است فعل یکی از ارکان اصلی و

، رداگذمدت تأثیر میو بر عملکرد حافظة کوتاه عربی وجود دارد بهردیف فارسی زمان همهم

آید، اما در زبان عربی، غالبا، فعل در آغاز این است که در زبان فارسی فعل در پایان جمله می

جمالت طوالنی، این نکته به خصوص در  .(27: 1397دیگران،  ضیغمی و) گیردجمله جای می

مترجم . (237: 1394 ،یسلمان و یفقه) دکنفارسی را دچار مشکل می-مترجم همزمان عربی

کند به دلیل اطالعات زیادی که یوقتی یک جمله طوالنی فارسی به عربی را ترجمه م شفاهی

بندی این بایست برای جمعشود و همچنان میمدت وی وارد میمدام به حافظه کوتاه

 فراموشی یا فقدان هایی نظیر:با چالش و بیان آن به زبان مقصد منتظر فعل بمانداطالعات 

 عدم فهم محتوای کالم سخنران یادآوری اطالعات در لحظه، بخشی از اطالعات و اختالل در

تواند از چند در چنین شرایطی مترجم می .مواجه شود یا نرسیدن به جمله بعدی سخنران

 راهکار استفاده کند: 

آید. البته این انتظار بستگی تواند منتظر فعلی بماند که در پایان جمله فارسی میف( میال

در سطح پایینی قرار  ویمدت مدت مترجم دارد و اگر توان حافظه کوتاهبه توان حافظه کوتاه

شود که او بخشی از جزئیات جمله را از دست سبب میهمانگونه که بیان شد داشته باشد 

 بدهد.

های طوالنی به کارگیرد، آن است تواند در ترجمه جملهش دیگری که مترجم میب( رو

شود که همگام با گوینده، مفاهیم را که نهاد و برخی دیگر از ارکان جمله جز فعل را شامل می

زبان، فعل جمله را به کار برد، مترجم ضمن ترجمه و هنگامی که گوینده فارسی ترجمه کند

شده را بار دیگر با عباراتی نو، پس از فعل تکرار ی از ارکان پیشتر ترجمهاین فعل، نهاد و برخ

  (.همان)کند تا ساختار جمله حفظ شود 

ج( روش سوم این است که مترجم بخش اول جمله را که شنید فعل را حدس بزند. که 

دهد و ممکن این حدس ممکن است درست باشد که در این صورت کار ترجمه را ادامه می

با یا  تکرار فعل و از طریقمله باید با تصحیح ج حالتحدس وی اشتباه باشد که در این  است

 .را ازبین ببردپیش آمده ابهام « أو + فعل صحیح»استفاده از عبارت 
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 زمینی این کشورهازیرخاطر استفاده از معادن هب ،در مسیر پیشرفت قرارگرفتن» مثال:

بینیم در سایه کار و تالش و فعالیت و می ظهورونیست، اگر امروز پیشرفت در کشورهای ن

آینده کشورمان را بر مبنای اشتغال جوانان عزیزمان طراحی  ةتولید است. ما باید الگوی توسع

 (.1393 اردیبهشت )سخنرانی دکتر حسن روحانی، «کنیم

ريَروَررمد رقَرلصتَررسارِرمَرريفركَرذصِر» :شبکه العالم شفاهیمترجم  رململناجِرر َرمِررةِردَرفاستِرلالرإصیرعتد رهذل
رلصشَررصيسترم ررضِرلألرتَرتَروَررةِررضيَرلأل ررَرريءهذل رما رلصتَرأوإذل رهذل ريفد رقَرينا  رزَررَرب َرريتلصَّررلدلنِرلصب ررم
ريَرفرديثا رحَر ررِرطت رلتَّرصِررة ردوَرق ررکتنَرنرنَرنارأيلَرعَرر،تاجِرلإلنوَررصنشاطلوَررلِرمَرلصعَررل رظِررتريفملَرارعَرإصیرإهنَّررعتد رهذل

ر.«طيخطذلرلصتَربِررکتنَرنرنَربرأجيَِرر،زلءعِرلألربابِرلشَرلصعملرصِررساسِرعلیرأركناروذصِردِرلَربَرصِرريلقبَرلملستَر
با توجه به تداخل زبانی موجود بین دو زبان فارسی و عربی و همچنین  ترجمهاین  در

 جمله و ه مترجم ابتدا ارکانکنیم کشاهده میم مسأله قواعد دستوری متفاوت در این دو زبان،

و وقتی  کار برده است.هفعل را در انتهای جمله ب فعل را ترجمه نموده ونکات کلیدی به جز 

 «تترلألرض»از واژة آن را تصحیح کرده و اشتباه کرد بالفاصله « زیر زمینی»واژة در ترجمة 
اصطالحی که معادل « کشورهای نوظهور»استفاده کرد. و برای معادل کلمة  «لألرضية»به جای 

لصب لدلِنر»بالفاصله از شرح استفاده کرده و عبارت  ،نرسیده است به ذهنش (دولربريكس) آن
 .تا مضمون در ذهن مخاطب نقش بندد را آورده است «لصَّيتربَ َرَز رَحديثا ر

 

 فراموشی مطالب
مترجم  ی مهم در ترجمه همزمان است. گاهیمدت، عاملحافظه کوتاه تر آمد،چنان که پیش

، ممکن است ناشی از خستگی برد کهردیف در هنگام ترجمه، مطالبی را از یاد میهمزمان هم

بازیابی آنچه  و یا عوامل دیگر باشد. در چنین مواقعی، بهتر است مترجم در صدد فشار

؛ زیرا ممکن است جمالت بعدی گوینده را از دست بدهد و خلل بیشتری فراموش کرده نباشد

 .(237 :1394سلمانی،  و)فقهی د به ترجمه او وارد شو

زا و های استرسضعف در یادگیری و اختالل در حافظه از جمله مشکالت رایج در موقعیت

)صادقی و افزایش سن هستند که ممکن است منجر به از دست دادن حافظه و فراموشی شود 

 سرعت و زمان با فیردهم همزمان یشفاه مترجم مییبگو میخواهیم یعنی (.122: 1393دیگران، 
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هب است ممکن یالحظه یو که معناست بدان نیا و است میمستق تعامل در ترجمه کار یباال

 به عنوان مثال: ؛گردد یفراموش دچار یگرید انسان هر مانند کار یباال فشار خاطر

این دولت تدبیر و امید است که در سایه حمایت شما این بار را بر دوش » دکتر روحانی:

 «را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعالم کند 1393ال دارد و مصمم است س

 پخش شده از شبکه العالم(. ،1393 )سخنرانی دکتر روحانی به مناسبت روز جهانی کارگر،

رلحلکتمةو»مترجم شفاهی:  رهذه روإهنارإن ردعمکم رعب رولصتدبري رصلعمل هذهررمحلتروهي
ر روإهنا رلصتوملألعباء رهذه ريعلی رسنة ريف رهذر،1393م رلإلسلصه رسنةيرلنينة رتکتن رأن لإلنتاجررة

ر«قتواديورلجلمتدرلالرقتواديفشلرلصرکتدرلالور
)اعالم کند( دچار فراموشی  بینیم مترجم شفاهی در معادل یابی عبارتهمان طور که می 

 باشد؛اعالم کند( نمی) را استفاده کرده است که معادل صحیح واژه )أنرتکتن(عبارت  شده و

فشار و عواملی از این قبیل برای مترجم شفاهی  ،ن است ناشی از خستگیاین امر ممک که

وهيرعازمةرعلى/ر)به جای « مصمم است»براى « علی هذه التصمیم»، استفاده از عبارت باشد
دهندة ضعف زبانی مترجم متأثر از تداخل زبانی دو زبان عربی و نیز نشان لختذ رقرلرهارب ...(

 .فارسی است

افراد قدرت گیرایی حافظه و نیز پردازش اطالعات در آن رو به  بیشترر با افزایش سن د

آید و حتی گاهی ممکن است منجر به رود که ضعف در یادگیری نیز در پی آن میکاهش می

بندی تمرین و تکرار و گروهدر مقابل  دادن حافظه و فراموشی در این افراد گردد.از دست

 (.308: 1387)هداوند خانی و میرزمانی، افظه را افزایش دهد حتوانند قدرت های اطالعات میبخش
 

 سخنران عدم تمرکز کافی در شنیدن درست عبارات
تمرکز کافی در شنیدن درست سخنران از  یا گوینده اگر مترجم شفاهی در هنگام سخنان

شود که اوال شنونده دچار سردرگمی در فهم میموجب، شده برخوردار نباشدواژگان بیان

اگر مترجم شفاهی برای ثبت  ،دگردثانیا انتقال مطالب و مفاهیم دچار اختالل  شود؛مطالب 

ترجمه تواند نمی، مند نباشدبهره از تمرکز کافی در شنیدن مدتاطالعات خود در حافظه کوتاه

الزم است مترجم شفاهی از تمام حواس خود در هنگام  .شفاهی را به درستی انجام دهد
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و مسائل اطراف تمرکز کند تا بتواند مفاهیم را به خوبی به زبان فاده کند است دهگوینسخنرانی 

های صوتی او را به آلودگی کند و یاواس خود را پرتاگر مترجم شفاهی ح .مقصد بازگرداند

عواملی از قبیل  .تواند در سایه این عوامل ترجمه خوبی ارائه دهدنمی بسازد،خود مشغول 

  شوند.بب کاهش تمرکز حواس میس ی و ...زدگلعالقگی، دبی

 ،نداشته باشد گر در شنیدن کلمات تمرکز کافیفارسی، اـ مثال مترجم شفاهی عربی برای

 ای همچونکلمهحروف  یعنی اگر مثال سخنران  .گرددبرای وی می ر به بروز مشکالتیمنج

تی تلفظ کند مانند ای وجود دارد( را به شکل نادرس)مشکل برجسته  :«ضيخطرعررريجيب»

 به گونهمعنا را  درستی نشنود وهو مترجم شفاهی آن را ب تلفظ حرف )ط( و )ض( و )ع(

ا مشکل مواجه ترجمه شفاهی را ب امر کند وشنونده را دچار سرگردانی می دهددیگری ارائه 

ر ولی د ؛این مسأله در مورد سایر کلماتی که تلفظ حروف آن در عربی متفاوت است کندمی

  .شود نیز ممکن است رخ دهدفارسی به صورت یکسان تلفظ می

 

 عدم رمزگذاری کامل مفاهیم و عبارات بیان شده
، کندی را ایفا میمؤثر مدت نقشرمزگذاری اطالعات در حافظه کوتاه طور که گفتیمهمان

، ی کندگذاردرستی رمزهشده توسط سخنران را بنشفاهی بتواند اطالعات بیایعنی اگر مترجم 

 ،کند ترتواند یادآوری اطالعات را برای مترجم آسانمدت میگذاری در حافظه کوتاهاین رمز

به  .نمایدتواند اطالعات را رمزگذاری با ارتباط دائم با سیستم بصری و شنیداری می زیرا مغز

 2020 در سال را در سخنرانی خود ذکر کند و بگوید بنده 2020عدد عنوان مثال: اگر سخنران 

ررجئترإىلرهذهرلملدينةرسنة» :به این شهر آمدم طبیعی است  «دينةهذهرلملإىلرركتابا ر رروعشريأصَفنين

اما اگر مترجم  ،ذکر شده را به یاد بیاورد عددتواند به راحتی این که مترجم همزمان نمی

-20یعنی در ذهن خود این عدد را به شکل  ؛تکه کندتکه ترهای کوچکاطالعات را به تکه

لرگان، حسینی ) دموفقیت وی بیشتر خواهد بو می دورقمی( بسپارد و رمزگذاری کند)دورق 20

1397). 

از تکنیک تکه در ابتدا بهتر است که خواهد اعداد را ترجمه کندمترجم شفاهی وقتی می

عکس ذهنی در یک  ،از شکل ریاضی این اعداد در دومین حالت نیز و ندکتکه کردن استفاده 
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اطالعات  نجا الزم است که به تقطیعدر ایکند. آن را ترجمه می سپسسازد د ذخیرهذهن خو

یک  .باشدمی های کمترها یا قطعهاطالعات به واحد یبندتقطیع عبارت از دسته کنیم. اشاره

از اطالعات  ن منظور بایدیمرتبط است، برای اهمههای اطالعاتی بقطعه شامل گروهی از ماده

آموخته و به حافظه یعنی با توجه به آنچه که قبال  ،مدت استفاده کنیمافظه درازموجود در ح

هستند  مدتاز حد گنجایش حافظه کوتاه ایم، اطالعات زیادی را که فراتردرازمدت سپرده

اگر مترجم  به عنوان مثال تبیین این مسأله برای .مبه یاد سپاری بندی کنیم و پس ازآندسته

ریرلحروف را شفاهی بخواهد این  رقرلرلرل رل چند ثانیه پس از دیدن آنها از حفظ  ل(ر)ء

مدت حرف است که از گنجایش حافظه کوتاه 9 زیرا ؛در به انجام این کار نخواهد بودابگوید ق

به یاد بیاورد که این  مدت زعات موجود در حافظه درااطالده از ابیشتر است، اما اگر با استف

تواند آنگاه به راحتی مترجم می ،گیرددر برمیرا  «صیرلصلقاءإِر»کلمات  معکوس به طورحروف 

های دیگر مانند عالمت فلش رو به باال از این تکنیک یا رمزگذاری د.به یاد بیاور این کلمه را

 توان استفاده کرد.یا پایین به جای افزایش یافت و یا کاهش یافت در موارد مشابه می

 

 آوری ناقص مفاهیم و عباراتبه یاد سازی درست وعدم ذخیره
 باید به شکل یعنی، به صورت آگاهانه و درست انجام گیرد سازی مفاهیم در حافظه بایدذخیره

 که گفتیم هاییهای مغز با همان سیگنالآگاهانه مطالب را در ذهن خود وارد سازیم تا نورون

ینکه واژگان را از جانب مترجم شفاهی باید بعد از ا .ذهن ما ذخیره سازنددر این مطالب را 

 سپس مدت خود کند؛دی وارد حافظه کوتاهرا به شکل ارا هابه سرعت آن واژه ،متکلم شنید

م آن را بیان با همان تلفظی که متکلّ وبه همان شکل درستی که شنیده  حافظه خود را در هاآن

توسط  مدتسازی درست کلمات و عبارات در حافظه کوتاهعدم ذخیره .سازدذخیره کرده

سازی به شکل یعنی چنانچه ذخیره، شودمترجم شفاهی منجر به یادآوری ناقص در مغز می

زیرا این دو ، بدون نقص باشد داشت که یادآوری مطالب هم اتفاق نیفتد نباید انتظاردرست 

اه همر در اینجا یادآوری مترجمبه عنوان مثال ؛ اط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارندعوامل در ارتب

-تندروی و تروریسم و فرقه و حل جلوگیری از افراطو تنها راه» با توضیح و شرح بوده است:
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 یسخنران) «تهای رأی اسگرایی در این منطقه، پذیرفتن خواست مردم سوریه از طریق صندوق

 (م2014 بیروت، ،فیظر دکتر

رلصَرلألفضَررريقَرطَرلصرنَّرأرد رقِرعتَرنَرر  رنَر» :منقطع مترجم شفاهی  رةِررَرظاهِرر َرمِرريرإىلرلحلد ريؤدّررذيل
رة رةرهترإتاحَرلَرذهرلملعضلرلِرلألفضَررل رلحلَرر،ةِرقَرنطَرمِرهذهرلصنررتعَرب رر ررب رضرِرفرلصيترتَرر رطَرولصتَرركفريِرولصتَررلإلرهابِر

ري  ركَرررلصستريّررعبِرلصشَررألبناءِررةِربَرلملناسِررةِررصَرلصف ر ررَررعَرب رعَري ربِرأيِر  روَرزلهَرنَره رخِرمِررةريَّرح رة رناديقِرصَرراللِر 
 «.لعِرالقرتِرل

های اصلی کالم ( به بخش1توانست به جای توضیحات و شرح، مترجم شفاهی می

( تنها اطالعات 3( تمرکز کافی بر روی مفاهیم مهم سخنران داشته باشد. 2سخنران دقت کند. 

-را درحافظه کوتاه «گراییجلوگیری از تندروی، افراط، تروریسم و فرقه» مانندکلیدی مهم 

در حافظه  سازی درست کلماتتا بازیابی اطالعات مهم توسط ذخیره ،ه کندرمدت خود ذخی

سازی درست در توان به خوبی تاثیر نقش عدم ذخیرهمدت وی اتفاق بیفتد. در اینجا میکوتاه

 .در به یادآوری ناقص مفاهیم را مشاهده کرد حافظه

 

 اطالعات در حافظه فعال نکردن عدم مرور ذهنی مترجم و پردازش
 نیزحافظه فعال  .است مرور ذهنی عبارت از مرور اطالعات وارد شده در مغز به صورت عادی

 (1397)حسینی لرگان، ت اس لی و اطالعات تازه در حافظهارتباط دادن اطالعات قب عبارت از

 که معوال با فشار و تنش ذهنی شدید در هنگام ترجمه مواجه است، فاهیاگر مترجم ش

را مرور ذهنی نکند و آنها را در حافظه فعال خود به یکدیگر  ر مغزشاطالعات وارد شده د

  .شودانتقال مفاهیم از جانب وی دچار اختالل می، ارتباط ندهد

 

 شفاهی همزمان منقطعمدت در ترجمه فظه کوتاهشیوه عملکرد حا
 منقطع همزمان مترجم که معنا نیبد. ر زیادی داردثیأت امر، نیا در بخو حافظه داشتن

 یرمز صورت به را اطالعات مکرر، هایوقفه نیب در ،متکلم یسخنران از پسمعموال 

 با سپس و حفظ مدتکوتاه حافظه در را نظر مورد رمز و ادداشتی خود کاغذ یرو

 .دهد انتقال خود فعال حافظه به را آن مدت،کوتاه حافظه در رمز تکرار
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ت در ترجمه شفاهی همزمان منقطع مدتوان دریافت که شیوه عملکرد حافظه کوتاهمی

فارسی  -فارسی با انتقال رمز مورد نظر که همان واژگان دریافتی مترجم شفاهی عربی -عربی

کردن ( یادداشت2( وقفه مکرر گوینده یا سخنران 1از جانب سخنران است توسط چهار عامل: 

د نظر در حافظه ر( تکرار رمز مو4مدت ( حفظ رمز مورد نظر در حافظه کوتاه3روی کاغذ 

 گیرد.انتقال آن به حافظه فعال صورت میمدت وکوتاه

 
 همزمان منقطع شفاهی ترجمه در مدتکوتاه حافظه : عملکرد1شکل

در مورد سؤال اول ما همواره روابط با کشورهای همسایه برایمان از اولویت بسیار » :مثال

مهوری اسالمی ایران ]و دولت[ و باالیی برخوردار بوده... اعتقاد هم داریم که روابط ج

در هر  و برای مذاکره با برادران سعودی مملکت عربستان سعودی بسیار حائز اهمیت بوده

 م(.2014روت، ، بیدر کنفرانس مطبوعاتی دکتر ظریف ان)سخن« سطحی آمادگی داریم

أَلساسيَِّةريفرلصّسياَسةِرريفرهذلرلإلطار،رأنَّهرِمَ رلصثَتلِبِترلريأََود رأنرأش» مترجم همزمان منقطع:
رصِر رلإلسالمللخلارِجيَِّة رلإليج مهتريَِّة رولصَتعاو نرَمَعريرلنيِة ِة،رهيرإقاَمةرأفَضِلرعالقاِ رلألخ تَّةرولصو دلقَة

ک درأننارأنرن ؤررفَ َنح  رنتدّررتَعلَّقرباملمِلَکِةرلصَعرَبيَِّةرلصسَّعتِديَِّةرعلیرَوجِهرلصتَّحديِد،يأّمارفيماررد َوِلرلجِلتلر.
رَمَعرهذهرلملمِلَکةرأوَّال ر رأفَضِلرلصعالقاِ رلألَختيَِّة رنَسعیرإصیرإقاَمِة رلإليرلنيَِّة يفرلجل مهتريَِّةرلإلسالميَِّة

َفَستَفرت ؤث  ر رر،أّنرِمثلرهذهرلصعالقا رإنرتَعزََّز رةروثانيا رأنَّنارنَعَتِقد رِِبِدّرعلیرصعيدرلصعالقا رلصثنائيّر
ِمنطََقِة،رفِم رعلیرإرساِءرلصَسالِمرولصَعدِلرولاِلسِتقرلِررَولألمِ رعلیرصعيدرر بتِعرهذهرلصنرِبَشکِلرإجيايّبر

ربَِأي رصقاءرَرمسيّر رن  رَح ب  رر«.ا ِريیرِمَ رلملسَتتر رعلیرَأّيرم سَتت ريرلصَبَلدَرنيَربَرره نارَن  
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اینکه از  با وجودعربی به  که حافظه مترجم شفاهی فارسی کنیممشاهده می در این مثال

بوده است؛ اما در ابتدا و در لحظه آنی در ترجمه شفاهی در عربی  ـقبل آشنا با واژگان فارسی

مدت مترجم به حافظه کوتاه ولیکند؛ به خوبی عمل هانتخاب معادل مناسب و کوتاه نتوانست

در  سازی اطالعاتدلیل برخورداری از مهارت واژگانی غنی عربی که مربوط به مرحله ذخیره

شود و نیز با کارآمدی باال توانست معادل مناسبی در قالب توضیحی که مدتش میحافظه کوتاه

دهد و موفقیت سازی مترجم در قالب زبان عربی دارد، ارائهنشان از قدرت تسلط بر واژه

مدت در از بین بردن چالش موجود در این مترجم با استفاده از مراحل عملکرد حافظه کوتاه

مدت را مشاهده توان به وضوح نقش مؤثر حافظه کوتاهخورد و میجمه به چشم مینوع تر

 نمود.

 

 مدت در ترجمه شفاهیجهت بهبود عملکرد حافظه کوتاه راهکارهای پیشنهادی
مدت در این نوع برای درک بهتر راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود عملکرد حافظه کوتاه

ها گرفته ها و مصاحبهنیسخنرا ها،ه از فیلموردیم کآ هایی از مترجمان شفاهیمثال ،ترجمه

 شده است.

 

 1استفاده از یادیارها
کننده مفاهیم و مطالب است که به ذهن برای یادآوری بهتر منظور از یادیار عوامل تداعی

عبارت یا  ،با استفاده از این یادیارها تواندمترجم شفاهی همزمان می کند،مطالب کمک می

تا بهتر و سریعتر به ذهنش خطور کند و در  مربوط کندیا مضمون  یءبه یک ش تصویری را

 ،هفلش تا»در جدول ضرب فارسی عبارت  برای نمونه .مدت وی باقی بماندحافظه کوتاه

ب تا ضر شودآموخته می آموزاندانشاز ترفندهایی است که در مدرسه به  «پلنگ و ششتا

تواند برای به مترجم شفاهی می .(1397)حسینی لرگان،  دطر بسپارنبه خا بهتر هفت در هشت را

 را ثبت مدت خود آنهاتا در حافظه کوتاهیادآوری اشخاص خاص از همین ترفند استفاده کند 

 .اطالعات دچار مشکل نگردد در بازیابیو 

                                                                                                                                        
1.The helpers. 
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کننده باشد و تواند کمکحل میحضور ایران برای رسیدن به راه»در عبارت فارسی مثال: 

توان از عبارت می ؛(2014)سخنرانی دکتر ظریف در بیروت، « پذیریماین کمک ما شرط نمی برای

کننده با تداعی تصویر یک شخص که قصد کمک به انجام یک کار را دارد این مضمون کمک

کرد و با استفاده از این تصویر به عنوان یک یادیار به یادآوری بهتر مضمون را در ذهن ذخیره

 جمه کمک کرد.در هنگام تر

 

 قطعه کردن اطالعاتقطعه
یادآوری آنها تا  متری تقسیم کنیهای کوچکقطعه کردن یعنی اطالعات را به قسمتقطعه

ها به آوری شماره تلفن است؛ معموال شمارهیاد ،مثالی خوب از این روش .تر شودساده

ر هنگام کنیک دین تا (.1397حسینی لرگان، ) .23437445شود نه می 234_374_45 صورت

مانند: با شماره گیرد؛ نیز مورد استفاده قرار می ها به زبان عربیترجمه شماره تلفن

رثالثة،ر) تماس گرفتم. 02331532148 رولحد،رمخسة، لتولتربرقمرصفر،رلثنني،رمكرررثالثة،
رمثانية رأربعة، رولحد، رولحدر( / )لثنني، رومخسني، رثالثة روثالثني، رولحد روعشري ، رثالثة صفر،

 (.وعشري ،رمثانيةروأربعني

 تر تقسیم ورا به قطعات کوچک تواند برای حفظ مطالب طوالنی آنهامترجم شفاهی می

مترجم شود که این عمل باعث می .بسپارد خاطر بهرا  اطالعات عهقطسپس به صورت قطعه

رلصثِررسید حسن نصراهلل: :مثال؛ تر باشدموفق بازیابی اطالعاتدر  رثِررة رفَرقاهذه ربِرقَرهذه راللِرة هذهر،
بارنارکِرغارنارَورصِروَرنارسائنِرجاصناروَررِروَرر،،ربإنساننارعبرکلرشيءناإنسانِربِررة رقَرثِر،رهذهروشعتبنارناعبِرشَربِررة رقَرثِر
رلصثِرالعائِروَر رهذه رلصثِرة رقَرتنا، رهذه رلصيتروَررة رقافَر، رلصزَرلَرصَرهي رإصی روارل ِرتنلالرمانِرزَررهيمّرسَرذيرن رلصَّررمانِرتنا

 .(م2014اهلل، حسن نصر سید )سخنرانی
اعتماد به و این فرهنگ اعتماد به خدا »: ردیف عربی به فارسیزمان همهم مترجم شفاهی

این  ؛هست ها و اعتماد به خودمان و اعتماد به زنانمان، مردانمان، کوچکمان و بزرگمانملت

 . «ها کردما را به اینجا رساند و ما را وارد زمان پیروزی ،اعتماد و این فرهنگ

 وى از سوىشده تکه کردن اطالعات ارائهبا تکه سخنرانبا پیروی از  م شفاهیرجمت

 هاآن ترسریع توانسته است به بازیابی در ذهن خودر(وعائالتنارکبارناوررصغارناورنسائنارور)رجاصنار
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 را «عائالتنا»کلمة  ،چند در ترجمههر به مخاطبان انتقال دهد.به درستی بپردازد و مفاهیم را 

  مدت خود بازیابی نماید.ته در حافظة کوتاهنتوانس

 

 مطالب بهتر سپاریجهت یاد تنظیم میزان صدای گوینده و مترجم
شدت و ضعف صدای گوینده و مترجم در هنگام ترجمه بر عملکرد مترجم و ذهن وی تأثیر 

ها را به درستی و وضوح تواند عبارتگذارد، اگر صدای گوینده ضعیف باشد مترجم نمیمی

شنود و در ذهن خود ذخیره نماید یا در مقابل اگر مترجم همزمان همردیف در هنگام ترجمه ب

شود که های بعدی گوینده میصدای خودش بسیار باال باشد باعث تداخل در شنیدن عبارت

میزان صدای کند. بنابراین مدت خود ذخیرهها را در حافظه کوتاهتواند آن عبارتدر نتیجه نمی

جی با متنی به زبان خار وقتی .دارد مترجممدت حافظه کوتاهمترجم نقش مهمی در گوینده و 

باال اطالعات  مدت با سرعتحافظه کوتاه ،شودقرائت می رسا و با میزان شدت مناسبصدای 

تلفظ حروف  در زبان عربی که .(152: 1384)گشمردی، د کنمدت دریافت میرا از حافظه بلند

کند تا در تشخیص حروف به مترجم کمک می واضحکردن با صدای تتنوع باالیی دارد، صحب

عربی که گاهی تلفظ یک ـ و در ترجمه فارسی تر باشدو کلمات و به خاطر سپردن آن موفق

به  یابد؛میدوچندان  شود این امر ضرورتمیی باعث ابهام حرف با توجه به تداخل زبان

= باقی ظلّر»و « = لغزید زلّر»، «= گمراه شدّضل» ،«= خوار و ذلیل شدذلّر»کلمات  ،عنوان مثال

یا کلماتی که در  شود.قطعا مترجم دچار مشکل می ،اگر به شکل فارسی آن تلفظ شود« ماند

نقی زاده ) «و...ركثيف،رحتصلة»فارسی و عربی شکل یکسان ولی معنای متفاوتی دارند مانند: 

در فرآیند ترجمه  ایز این کلماتیادسپاری و تشخیص تم .(33 -30، صص 1390وطهماسبی، 

شود  مبهم گفته ر از سوی گوینده با صداییگیرد، اگدر کسری از ثانیه صورت همزمان که باید

 دشوار خواهد نمود.قطعا کار مترجم یا مخاطب را 

 

 نتیجه
مدت در دو نوع ترجمه شفاهی شیوه عملکرد حافظه کوتاه رو نشان داد کهپژوهش پیش

صورت است؛ مورد اول خطی  به دو و بالعکس فارسی بهو منقطع عربی ردیف همزمان هم
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عربی وتداخل زبانی در تلفظ  و ها در زبان فارسیمحل قرارگیری فعلست و عواملی نظیر ا

و  تواند در عملکرد این نوع ترجمه اختالل ایجاد نمایدبرخی از حروف در این دو زبان می

کردن اطالعات به صورت رمزی، حفظ و تکرار رمز با یادداشت انتقالی است که مورد دوم

 .گیردمیمدت و نهایتا انتقال به حافظه فعال صورتموردنظر در حافظه کوتاه

در دو زبان عربی و فارسی رعایت تلفظ صحیح حروف مخصوصا در زبان عربی، آشنایی 

تواند به ها و... میلشناسی دو زبان مانند مکان فعهای زبانبه تداخالت زبانی دو زبان، ویژگی

و عدم تمرکز کافی  مترجم جهت ارائه عملکرد بهتر حافظه وی در هنگام ترجمه کمک نماید.

و عبارات گوینده که باعث از دست دادن بخشی از مطلب به  تدر شنیدن درست کلما

عدم مرور ؛ همچنین شودهای خاص دو زبان عربی و فارسی میخصوص با توجه به ویژگی

باعث اختالل در کاربرد حافظه  رجم و پردازش نکردن اطالعات در حافظه فعالذهنی مت

 گردد.فارسی میـ دت در ترجمه شفاهی و همزمان عربیمکوتاه

هایی به ردیف تفاوتردیف و غیر همعملکرد حافظه در ترجمه شفاهی همزمان هم

ردیف ذهن یک یا خصوص در سرعت بازیابی اطالعات دارند، در ترجمه شفاهی همزمان هم

کند و بالفاصله معادل آن در زبان مقصد را بازآفرینی دو جمله را در کسری از ثانیه ذخیره می

ر ترجمه شفاهی منقطع کار اما د که سرعت عمل حافظه در اینجا نقش مهمی دارد؛ کندمی

مدت بایست چندین جمله و عبارت و گاهی چند پاراگراف را برای چراکه می است؛ دشوارتر

تری ذهن هرچند فرصت بیش زمان بیشتری در خود ذخیره کند و معادل آن را بازیابی نماید

ولی حجم اطالعات ذخیره و بازیابی شده نسبت به ترجمه همزمان برای انجام این کار دارد؛ 

 .ردیف بسیار بیشتر استهم
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 های فارسیکتاب
 .انتشارات جهاد دانشگاهی ،، تهراناول چاپ ،فنون ترجمه شفاهی ش(،1391) ،قربانزاده، کریم -

ترجمه شده توسط احمد سیاح و بازنگری  ،فرهنگ جامع نوین )ترجمه المنجد(لویس، معلوف، -

 انتشارات اسالم.آیت اهلل حسن زاده آملی،جلد دوم، شده توسط

 یفارس مقاالت
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 یپژوهش یعلم مجله ،«بالغ نر ییصحرا موش ییفضا حافظه و یریادگی بر کندر یآب عصاره ریثأت»

 .(131تا  122ص)از  ز،یتبر دانشگاه ،زنجان یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه

 به یفارس از زمانهم ترجمه یها چالش به ینگاه»، (1394)، نیعبدالحس و نیحس ،یسلمان و یفقه -

 .(237تا  226ص)از  تهران، دانشگاه ی،عرب ادب یوهشژپ و یعلم مجله ،«بالعکس و یعرب

 یها زبان پژوهش ،«یخارج زبان یریادگی ندیفرا در حافظه نقش» ،(1384)،رضا محمود ،یگشمرد-

 .(156تا  133ص)از  ،یخارج
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 های عربیکتاب
ر،رد.ط،ربريو :ردلررلملشرق.المنجد في اللغة العربية المعاصرةأنطتلنرنعمةروآخرون،ر)د. (،ر -
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رمنشترل رجامعةرمسنان.
ر.لصطبعةرلصسابعة،ربريو :ردلررلصعلمرصلمالينير،عوريمعجمرصغتيررالرائدم(،ر1992مسعتدرجبلن،ر)-



 *علی ضیغمی مدت در فرایند ترجمة شفاهی عربی به فارسی و بالعکسبررسی عملکرد حافظة کوتاه

49 

  عربی مقاالت
رمترلديدمتک - رلألولرر،، رلصرتمج»ر،(م2014)رکانتن رلصرتمجيةلصشفترة رلألنتلعرولألساصيب: ر،«منتذجا رريةلصتتابعرة،

ر)م  2015(حزيران 2)-العدد السادس والثالثون -القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ةجامع مجلة
ر.(143صرصیإ132ص

 نیمقاالت الت
-LEURY,A:UNE ENCYCLOPEDIE POUR AUJOURDHUI,COLLECTION 

PEDAGOGIE.ESF EDITEUR.1993. 
 

 های اینترنتیسایت

ده تکنیک برای یادآوری »(، 2017 ژوئن 6و  29/10/1397) (Melanie Pinola) ،مالنی ،پینوال -

 .taskulu.com ،«تربیشتر و یادگیری سریع

علل ضعف حافظه کوتاه مدت چیست و چگونه »(، 97 آذرو  5/11/1397)، نیحس، رگانی لنیحس -

  .chetor.com،«توان آن را تقویت کردمی
-h-azizi،«برنامه ریزی درسی-که بود رابرت گانیه» (،1399و  25/11/1392عزیزی،حبیب اهلل،)-

shiraz.blogfa.com 

 ،«ه حافظه کوتاه مدت خود را تقویت کنیمچگون» (1396و  25/11/1397) ،رضا، عبدالوهابی -

mahanteymouri.com. 

، «"شتلرعرلصعاصمةرلصليبيةر"مكبرنفايا »ر(،7/10/2019)د،رحمم،رتدحممر-
7/10/2019https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/7/ 

 

 



 1400 خريف ،60 الـ العدد محكمة ةيعلم فصلية، وآدابها العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة

 50 

  ةي  الفارس-ةي  ة العربية الترجمة الشفو ي  أداء الذاکرة المؤقتة في عمل
 (اسة ترجمات قناَتي العالم و"خبر" أنموذجا  در )

  نوع المقالة: أصيلة
 3ير کصادق عس ،2*غميعلي ضي، 1محبوبة قاسمي

رِبامعةرمسنان،رةيترمجةرلصلغةرلصعربرقسميفررلملاجستريطاصبةرر.1
رةروآدلبارِبامعةرمسنانيلصلغةرلصعربرقسمأستاذرمساعدريفرر.2
رآدلبارِبامعةرمسنانةروريلصلغةرلصعربرقسميفرركأستاذرمشاررر.3
 

 الملخ ص
،رلملناسبرادرلملعادلجيمثل:رمشکلةرإعتلملررة،ركمارتعدّررم رمرلحلرمعاجلةرلملعلتما ريفرلصذلکررريدخاررولصتذکلالزرورييعّدرلصرتم

فاستنتجنار.رصعكسوبارةيّرلصفارسرإىلةريّرةرلصعربيّررةرعلیرلصذلکرةرلملؤقتةريفرلصرتمجةرلصشفترا رلملؤثّريمرو...رم رلصتحدّريانرلملفاهينسور
رلصبحثرعب رهذل رريف ررلصتصفيّرلملنهج ركيفيةريليلصتحل     رلصرأّن ريفأدلء رلملؤقتة رلصفترررذلکرة ريّرلصرتمجة رلصتتابعة رولصرتمجة ةريّرلملتزلمنة

رلصنتعرم رلصرتمجةرؤثريعرأنريستطيحيثررخطيّرربشکلرومها:رنيبشکل ريّرفي:رکمنهارخمتلفةرعتلملرعلیرأدلءرهذل ستخدلمرلة
رهترنتعرلنتقالّرلصنتعرلصثاينررورنياتنيرلصلغتيفرتلفظربعضرلحلروفريفرهرلصتدلخلرلصلغتيّرةروريّرلصعربوررةيّرلصفارسيفرراومکاهنرلألفعال

رلملعلتما ربشکلررمزرررعب رلصناشطة.ررهاحفظور،ريّرکتابة رإصیرلصذلکرة ةرييفرلصنهاوروتکرلررلصرمزريفرلصذلکرةرلملؤقتةروباصتالرنقلها
ومرلعاةرمالحظا رم رشأهنارتسنيرأدلءررستذکارالستخدلمرف رللزرلصذلکرةرلملؤقتةرمثل:ريخاصةرصتعزرا ريرآصميأشرنارإصیرتقد
ر.خاصةريفرلستخدلمهرصلذلكرةرلملؤقتةرلملرتجمرلصفتريّر
ر
رلصشفتر :الرئيسة الكلمات رلصرتمجة رلملؤقتة، رلصفترريلصذلکرة رلصرتمجة رلملتزلمنة، رلصتتابعية رلصرتمجة رلصعربية، رية زريتعزرر،ةيلصفارسر ة

  .لصذلکرة
 
 

                                                                                                                                        
 i@semnan.ac.irzeigham ر لصكاتبرلملسؤول *



 *علی ضیغمی مدت در فرایند ترجمة شفاهی عربی به فارسی و بالعکسبررسی عملکرد حافظة کوتاه

51 

Short-term memory performance in the Arabic-

Persian verbal translation process 
Article Type: Research 

Mahboobe Ghasemi1, Ali Zeighami2*, Sadeq Askari3 

1. M.A. in Arabic Translation University of Semnan 

2. Assistant professor of Arabic language and literature, University of 

Semnan 

3. Associate professor of Arabic language and literature, University of 

Semnan 

 

Abstract 

Information processing in memory includes, encoding, storage and 

reminder.Factors such as the difficulty of finding the equivalent and 

forgetfulness are effective challenges for short-term memory in oral 

translation Persian-Arabic. Purpose of this study is to explain the in memory 

function in the Arabic-Persian verbal translation process and vice versa. Our 

method in this study is descriptive-analytical. The mode of operation of this 

type of memory in two simultaneous oral translations and interruption. The 

first is the line, and factors such as the placement of the verbs in the Arabic-

Persian language and the linguistic interference in the pronunciation of 

some letters in these two languages can interfere with the performance of 

this type of translation and the second is by encrypting the information in 

the memory, and then by transferring it to the active memory. We presented 

some strategies, to enhance in memory such as using helpers. 
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