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 .1دانشجوی کارشناسیارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه سمنان
 .2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
 .3دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

تاریخ پذیرش1400/03/30 :
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چکیده
پردازش اطالعات در حافظه شامل رمزگذاری ،ذخیرهسازی و یادآوری است و عواملی چون مشکل
معادلیابی و فراموشی مطالب ،از چالشهای مؤثر بر حافظه کوتاهمدت در ترجمه شفاهی عربی به
فارسی و بالعکس است .پژوهش حاضر که پژوهشی بینرشتهای است؛ با روش تجربی به تبیین تکنیک
های روانشناسی مرتبط با حافظه پرداخته و با روش توصیفیـ تحلیلی به چگونگی معادلسازی توسط
مترجم و تبیین عملکرد حافظه کوتاهمدت در فرآیند ترجمه شفاهی عربی به فارسی و بالعکس پرداخته
است .شیوه عملکرد حافظه کوتاهمدت در دو نوع ترجمه شفاهی همزمان همردیف و ترجمة منقطع
عربیـ فارسی به دوصورت است؛ مورد اول خطی است و با اجرای خطی و مستقیم ،مراحل سهگانه
عملکرد حافظه در رمزگذاری ،ذخیرهسازی و یادآوری در حافظه کوتاهمدت مترجم شفاهی عربیـ
فارسی است و عواملی نظیر محل قرارگیری فعلها در زبانهای فارسی و عربی و تداخل زبانی در
تلفظ برخی از حروف در این دو زبان میتواند در عملکرد این نوع ترجمه اختالل ایجاد نماید و مورد
دوم ،انتقالی است که با ذخیرهسازی اطالعات در حافظه به صورت رمزی ،حفظ و تکرار رمز مورد نظر
در حافظه کوتاهمدت و نهایتا انتقال به حافظة فعال صورت میگیرد.
کلیدواژهها :ترجمه همزمان همردیف ،ترجمه منقطع عربی ـ فارسی ،حافظه کوتاه مدت ،تقویت
حافظه.

* نویسنده مسئول

zeighami@semnan.ac.ir
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مقدمه
بررسی عملکرد حافظه کوتاهمدت در فرایند ترجمه شفاهی که انتقال پیام از یک زبان به
زبان دیگر است ،مسألهای حائز اهمیت و غیر قابل اغماض برای مترجمان شفاهی است ؛
همچنین توجه به عوامل نقشآفرین مرتبط با عامل حافظه و بهخصوص حافظه کوتاهمدت در
این نوع ترجمه ما را برآن داشته تا پژوهشی کاربردی ج هت کمک به مترجمان شفاهی و
همزمان عربی به فارسی و بالعکس در به خاطرسپاری و یادآوری بهتر عبارات از طریق ارائه
راهکارهایی مبتنی بر تبیین نقش حافظه کوتاهمدت در ترجمه همزمان عربیـ فارسی 1و نیز
تقویت جنبه نظری و پژوهشی موضوع با بررسی موردی سخنرانیها و مصاحبهها ی
پخششده از شبکههای العام و خبر صداوسیما داشته باشیم.
حافظه :استعداد ذهنی برای ذخیرهسازی و بهیادآوردن اطالعات است .که به دو نوع :الف)
حافظه درازمدت 2ب) حافظه کوتاهمدت 3تقسیم میشود .حافظ ة بلندمدت حافظهای است که
برای ذخیرهسازی مطالب بهمدت طوالنی مورد استفاده قرار میگیرد و در حافظه کوتاهمدت
اطالعات کمتر از  30ثانیه ذخیره میشوند.
در ترجمه شفاهی ،حافظه کوتاهمدت در ساز و کار فرایند ترجمه شفاهی اثرگذار خواهد
بود ،زیرا عملیاتی همچون رمزگذاریـ ذخیرهسازی و یادآوری که در حافظه کوتاهمدت روی
موارد کالمی صورت میگیرد ،منجر به پاسخگویی صحیح مترجم میشود.

ضرورت پژوهش
اهمیت و ضرورت این پژوهش برگرفته از نقش غیرقابل انکار ترجمه شفاهی وهمزمان در دنیای
ارتباطات بینالملل امروزی در رسانه ها ،همایشها و نشستهای مختلف نشأت میگیرد .گاهی
فراموشی یک عبارت یا کلمه بر کل کار مترجم شفاهی تأثیرگذار است؛ و در مورد دو زبان عربی و
فارسی به دلیل تداخل زبانی و ویژگی های خاص دو زبان نسبت به همدیگر و تأثیر این مسأله بر
 .1منظور از عبارت «عربیـ فارسی» در این مقاله «عربی به فارسی و بالعکس» است.
. Long memory.
. Short memory.
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ترجمه شفاهی و همزمان در دو زبان ،ضرورت وجود پژوهشهایی نظری و کاربردی در این زمینه
را دوچندان مینماید.
بات وجه به اینکه تاکنون کتاب یا مقالهای به صورت تطبیقی در زمینه بررسی نقش حافظ ه
کوتاهمدت در ترجمه شفاهی عربیـ فارسی کار نشده است ،ما سعی نمودیم به صورت
تطبیقی شیوه عملکرد حافظه کوتاهمدت را در دو نوع ترجمه شفاهی همزمانـ همردیف و
منقطع عربیـ فارسی تبیین نماییم .از جمله فواید این پژوهش ،نقش آن در کمک به
دانشجویان رشته مترجمی زبان عربی و مترجمان شفاهی این دو زبان از طریق تقویت جنبه
پژوهشی و نظری موضوع و نیز شناخت نقش حافظه کوتاهمدت در ترجمه شفاهی عربیـ
فارسی میباشد.
پژوهش حاضر پژوهشی بینرشتهای است که با روش تجربی به تبیین تکنیک های
روان شناسی مرتبط با حافظه پرداخته و با روش توصیفیـ تحلیلی به چگونگی معادلسازی
توسط مترجم شفاهی در کسری از ثانیه و تبیین عملکرد حافظه کوتاه مدت در فرآیند ترجمه
شفاهی عربی به فارسی و بالعکس پرداخته است.

سؤاالت پژوهش
 .1عوامل مؤثر در بهبود عملکرد حافظه کوتاهمدت در ترجمه شفاهی و همزمان عربیـ فارسی
کدامند؟
 .2چالشهای کاربرد حافظه کوتاهمدت در ترجمه شفاهی و همزمان عربیـ فارسی چیست؟
 .3عملکرد حافظه کوتاهمدت در دو نوع ترجمه شفاهی همزمان همردیف و ترجمه شفاهی
منقطع عربیـ فارسی چگونه است؟

فرضیات
 .1عواملی نظیر :استفاده از یادیارها ،قطعهقطعه کردن اطالعات ،تنظیم میزان صدای گوینده و
مترجم جهت یادسپاری بهتر مطالب از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد حافظه کوتاهمدت در
ترجمه شفاهی عربیـ فارسی میباشد.
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 .2عدم تمرکز کافی در شنیدن درست کلمات و عبارات ،عدم رمزگذاری کامل مفاهیم و
عبارات بیانشده ،عدم ذخیرهسازی درست و بهیادآوری ناقص مفاهیم و عبارات ،عدم مرور
ذهنی مترجم و پردازش نکردن اطالعات در حافظه فعال ،از چالشهای حافـظه کوتاهمدت در
ترجمه شفاهی عربیـ فارسی است.
 .3عملکرد حافظه کوتاهمدت بر خالف تصور در ترجمه شفاهی منقطع سختتر از ترجمه
شفاهی هم ردیف است .چون ذهن در این مدت می بایست حجم وسیعی از اطالعات را در
خود نگهداری نماید.

پیشینه پژوهش
در مورد پیشینة پژوهش از مهمترین و مرتبطترین پژوهشها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
عبدالحسین فقهی و حسین سلمانی ) 1394( ،در مقاله «نگاهی به چالشهای ترجمه
همزمان فارسیـ عربی و برعکس» ،در مجله «ادب عربی» دانشگاه تهران ،پس از بررس ی
مراحل ترجمة شفاهی به این نتیجه رسی دهاند که مترجم شفاهی با ید از روشهای خاص و به -
کارگیری زبان بدن در فضای تکرار ناپذیر استفاده کند.
کریم قربان زاده ) 1391( ،در کتاب «فنون ترجمه شفاهی» خود که بر مبنای تجارب وی به
عنوان مترجم شفاهی فارسیـ روسی است ،پس از بیان کلیاتی در مورد ترجمه ،عواملی چون :
تسلط بر زبان مادری ،آشنایی با زبان دوم ،داشتن حافظه خوب و عملیاتی را از ویژگیهای
مترجم شفاهی میداند.
فاضل کلخوران جمال ،امیر شریعتی و هاجر بهرامی ( ) 1396در مقالة خود با عنوان «اثر
بازی درمانی بر حافظه کوتاهمدت کودکان کمتوان ذهنی آموزش پذیر» ،در شماره 28مجلة
«رفتار حرکتی» (پژوهش در علوم ورزشی ) اشاره کردهاند بازیهای انفرادی ،نقش مثبتی بر
حافظه کوتاهمدت کودکان کمتوان ذهنی آموزش پذیر دارد.
زهرا فالح ( )1389در پایاننامة خود تحت عنوان «نقش حافظه در ترجمة شفاهی» در
رشته مترجمی زبان فرانسه دانشگاه عالمه طباطبایی پس از تعریف حافظه و انواع آن به
بررسی عوامل فراموشی چون تداخل زبانی و راه بازیابی اطالعات میپردازد.
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معصومه احدی ( )1394در پایان نامه خود تحت عنوان «اصول و فنون ترجمه شفاهی با
تأکید بر ترجمه همزمان» در رشته مترجمی زبان عربی دانشگاه حکیم سبزواری ابتدا به تبیین
مفاهیم ترجمه شفاهی پرداخته و سپس سعی در تشریح اصول الزم برای مترجم داشت ه و این
نتیجه را بیان می دارد که اصول ترجمه شفاهی  ،به جز در موارد جزئی ،در همه گونههای
ترجمه شفاهی یکسان است و تفاوت سویه گی تنها در برخی موارد راهکار متفاوت اقتضا
میکند .این پژوهش تالش دارد راه کارهای مشترک ویژه ترجمه شفاهی عربیـ فارسی را ارائه
نماید.
امیر ابراهیمی قوژدی ( ) 1393نیز در رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه امام رضا (ع)
در پایان نامه خود تحت عنوان « ارتباط بین خالقیت ،هوش هیجانی و کیفیت ترجمه شفاهی
هم زمان» به دنبال کشف ارتباط بین دو فاکتور روانشناسی (هوش هیجانی و خالقیت) با
ترجمه شفاهی همزمان است .نتایج بررسی حاکی از ارتباط مثبت بین هوش هیجانی و ترجمه
شفاهی و بین خالقیت و ترجمه شفاهی است .نتایج نشان می دهد که دانشجویان با میزان
هوش هیجانی و خالقیت بیشتر ،مترجمان موفقترو عملکرد بهتری در ترجمه شفاهی همزمان
خواهند داشت.
زینب هاشمی ( )1397نیز در پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی تأثیر مهارت زبانی و
خودکارآمدی دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی بر عملکرد آن ها در ترجمه شفاهی» به
این نتیجه رسیده که عملکرد دانشجویان در ترجمه با سطح مهارت زبانی آنها همبستگی
معناداری دارد.
محمودرضا گشمردی ) 1384( ،نیز در مقاله «نقش حافظه در فرایند یادگیری زبان خارجی»
به این نتیجه رسیده است که بخش های مختلف مغز و حافظه مانند حافظه کوتاهمدت ،حافظه
کاری ،حافظه بلندمدت و حافظه معنایی ارتباط تنگاتنگی با فرایند یادگیری زبان خارجی
دارند .فاطمه و سید محمود هداوندخانی و میرزمانی ،) 1387( ،در مقاله «تاثیر فعالیتهای
موسیقایی بر حافظه کوتاهمدت دانش آموزان کمتوان ذهنی» به این نتیجه دست یافتهاند که
تمرین ،تکرار و گروهبندی بخش های اطالعات تأثیر بسیاری بر حافظه بلندمدت دارد.
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همانطور که مشاهده میکنیم بر اساس جستجوی نگارندگان تاکنون پژوهشی مستقل در
زمینة بررسی نقش حافظه کوتاه مدت در ترجمه شفاهی عربیـ فارسی صورت نگرفته که
وجود چنین پژوهشهایی می تواند کمک زیادی به مترجمان شفاهی و دانشجویان و
پژوهشگران حوزه ترجمه شفاهی عربیـ فارسی در ایران کند.

ترجمه شفاهی
ترجمه شفاهی یک فرایند ارتباطی بین دو نفر است که به دو زبان مختلف صحبت میکنند
(دموکی .)138 :2014 ،به عبارت دیگر ترجمه شفاهی انتقال پیام به شکل شفاهی از یک زبان به
زبان دیگر می باشد .و به طور کلی دارای دو نوع :ترجمة شفاهی همزمان منقطع 1و ترجمة
همزمان همردیف 2است.
در ترجمه همزمان م نقطع ،مترجم با استفاده از فاصله زمانی که پس از قطع موقت کالم
گوینده حاصل می شود ،مفاهیم را که به صورت یادداشت یا به صورت ذهنی در اختیار دارد،
در زبان مقصد بازآفرینی میکند ،فاصله زمانی می تواند معادل یک  ،دو یا سه جمله باشد و
حتی به چند دقیقه برسد.
در ترجمه شفاهی همزمان همردیف :در حالیکه سخنران ،سخنمیگوید ،مترجم کار
ترجمه را انجام می دهد و جمالت را به زبان مقصد برمی گرداند ،این نوع ترجمه از تمام
ترجمههای دیگر مشکلتر است (فقهی و سلمانی.)226 :1394 ،

حافظه کوتاهمدت (تعریف و فرایند)
حافظه «استعداد ذهنی برای ذخیرهسازی ،حفظ و یادآوری اطالعات است که به دو نوع ) 1
بلند مدت  )2کوتاه مدت ،تقسیم میشود» (پینوال .)2017 ،حافظه کوتاهمدت مانند چک نویسی
گذراست ؛ به این معنا که برای فراخوانی اطالعات در دست پردازش عمل میکند و گنجایش
آن محدود و ظرفیت آن بین  5تا  9موضوع میباشد (همان) .اطالعات واردشده در حافظه
1

. Interrupted simultaneous oral translation.
. Oral translation is also a row.
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کوتاهمدت انسان میتوانند به مدت  30ثانیه باقی بمانند .و هرچه سرعت پردازش اطالعات و
ظرفیت مغز بیشتر باشد ،نتیجه مطلوبتر خواهد بود .حافظه کوتاهمدت اجازه میدهد تا برای
مدت چند ثانیه تا حداکثر یک دقیقه بدون تمرین ،مطالب نگهداری و ذخیرهسازی شود
(همان).
همچنین نظر اساسی گانیه 1در مورد یادگیری این است که آموختن هر مطلب جدیدی
مستلزم آموختن مطالب قبلی و وابسته به آن است (عزیزی .)1392 ،از سویی دیگر ،وقتی یک
مطلب بالفاصله بعد از شنیدنش ب هیادآورده میشود ،بازیابی آن کار سادهتری است؛ چراکه
مطلب در این زمان در قسمت هوشیاری قرار دارد ،اما زمانی که ساعتها بعد از شنیدن آن
مطلب سعی میشود آن را ب هیاد آورد ،کار بازیابی اغلب دشوار است (عبدالوهابی.)1396 ،
برای رمزگردانی اطالعات در حافظه کوتاهمدت ،باید توجه فرد بر روی موضوع مشخصی
متمرکز شود ،یعنی فرد باید از تمام حواس خود استفادهکند تا کار رمزگردانی را ب هدرستی
انجام دهد ،در حافظة کوتاه مدت ،اطالعات به شکل صوتی رمزگردانی میشوند (همان) .یکی
از عوامل دیگر در یادگیری مطالب ،مسأله تکرار است؛ زیرا موضوعاتی که بیشتر تکرار شوند
به آسانی جای خود را به موضوعات دیگر نمیدهد ،با تکرار و مرور ذهنی میتوان حافظه
کوتاه مدت را تقویت و مانع از فراموشی شد.

مراحل و فرآیند پردازش در حافظه
رمزگذاری
اولین قدم درساختن حافظه رمزگذاری نام دارد ،وقتی به یک رویداد خاصی اشاره ویا بخشی
از اطالعات را سعی میکنیم ب هیاد بیاوریم ،مغز ما به صورت دائم صداها و تصاویر این امر را
دریافت میکند .مثال خاطره اولین سفر هر ی ک از ما به یک شهر تاریخی یعنی خاطرات ما از
آ ن شهر توسط سیستم بصری (مانندساختمانهای عجیب یا مناظر باشکوه) ،سیستم شنیداری

1

. Gagne.
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(صدای ماشینهای تحویل دهنده کاال ) یا سیستم بویایی (مانند بوهایی که از هر مکان به مشام
میرسد) ایجاد میشود (پینوال.)2017 ،

در خصوص دو زبان عربی و فارسی ،اولین قدم برای رمزگذاری اطالعات و محتوای کالم
سخنران در ذهن مترجم شفاهی ،این است که مترجم شفاهی استماع خود را تقویت کند تا
گوش و مغز وی با واژگان مهم و کلیدی عربی و فارسی و تفاوت های موجود در تلفظ
حروف مشابه در دو زبان آشنا شود؛ و بتواند در کسری از ثانیه این واژگان را به شکل صحیح
دریافت کند ،شرط دوم آن است که ذه ن و حافظه مترجم شفاهی قابلیت کدگذاری درست و
سریع عبارات و واژگان را با ویژگیهای خاص آن در دو زبان داشته باشد و مسائلی چون
تداخل زبانی ،تقدیم و تأخیر فعل ،تفاوت تلفظ حروف و ...روی عملکر حافظه وی تأثیر
منفی نگذارد؛ که این امر با تکرار ،تمرین و تقویت حافظه شنیداری میسر میشود ،و باعث
میگردد مرحله رمزگذاری در مغز وی با موفقیت صورت گیرد.

ذخیرهسازی

1

تمامی اطالعات ریز و درشت در بخشهای ذهن ما بهنام نورونها 2ذخیره میشود .نورونها
سلولهای عصبی هستند که سه وظیفه دارند؛  -1وقتی محرکی بر آنها اثر میکند ،تحریک
میشوند -2اثر محرّ ک را در طول خود هدایت میکنند  - 3اثر محرک را به سلولهای دیگر
منتقل میکنند و در مورد چیزی که دریافتیم سیگنالهایی بین هم رد و بدل میکنند (پینوال،

 .)2017در واقع آنها باهم صحبت میکنند و ارتباطات موقت را بین خود ب هوجود میآورند .به
عقیده نورونشناسان ،فعالیت نورونی و استحکام ارت باطات حافظه را بوجود م یآورد (همان).

برای روشنتر شدن مفهوم ،به فرضیه زیر بسنده میکنیم :به عنوان مثال مترجم شفاهی
مکبرلصوت » را از قبل در ذهن خود ذخیره ساخته و میداند که این واژه به
کلمهای همچون « ّر
معنای «بلندگو» است .در طی ذخیرهسازی ،ذهن مترجم وقتی در محیطی قرار بگیرد که یادآور
این کلمه است؛ مانند سالن سخنرانی ،در واقع در ذهن وی مرحله اول ،یعنی تحریک نورون

1

. Storage.
. Neurons.
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صورت می گیرد و هدایت این واژه توسط ذهن وی انجام میشود ،که همان مرحله دوم یعنی
هدایت اثر محرک و در آخر وقتی مترجم معنای این واژه را ب هیاد میآورد ،ذهن مترجم وارد
مرحله سوم میشود که همان انتقال اثر محرک به سلولهای دیگر مغزی است.

یادآوری
برای یاد آوری یک خاطره مغز ما مسیرهای عصبی ایجادشده در موقع تشکیل خاطره را
بازپخش میکند .یاد آوری مکرّر اطالعات به تقویت این ارتباطات کمک میکند (پینوال.)2017،

مترجم شفاهی همزمان عربیـ فارسی در راستای یادآوری صحیح و کامل اطالعات در حین
ترجمه ناگزیر است اقدامات زیر را انجام دهد :
 .1پیش از انجامدادن ترجمه شفاهی همزمان عربیـ فارسی ،اطالعات جامع درباره واژگان
مورد استفاده سخنران ،آشنایی با نحوه تلف ظ حروف عربی و امثال آن را داشته باشد (مصاحبه

پژوهشگر با عبدالهادی ضیغمی مترجم شفاهی صدا وسیما )1398 ،که در اثنای پژوهش با ذکر مثالهایی
مأخوذ از فیلمها و مصاحبه های پخش شده در شبکه العالم وشبکه خبر به تبیین این موضوع
میپردازیم.
 .2بر موضوع اصلی در زبان مبدأ تمرکز کند ،زیرا ممکن است پیام سخنران در رابطه با یک
حوزه معنایی خاص در زبان عربی یا فارسی باشد( .همان)

 .3مجموعه عکسالعملهای استاندارد مترجم همزمان را در هنگام بروز اتفاقهای مختلف و
خارجشدن شرایط ترجمه از حالت طبیعی ،آماده داشته باشد (قربانزاده)118 :1391 ،؛ (به طور
مثال؛ ببخشید ،مترجم نمیشنود و=...رعفتلر،رلملرتجمرالريسمعرو.)...

شیوه عملکرد حافظه کوتاهمدت در ترجمهشفاهی همزمان همردیف:
زمانی که مترجم شفاهی همزمان در کابین مخصوص خود قرار دارد و سخنران در حال ارائه
سخنان خود میباشد اگر جمله سخنران طوالنی شود دیگر مترجم همزمان عربی به فارسی
نمیتواند منتظر فعل جمله در زبان مبدأ بماند (فقهی و سلمانی.)1394،237،
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البته عملکرد حافظه در افراد مختلف متفاوت است  ،نقش حافظه کوتاهمدت در ترجمه شفاهی
همزمان همردیف با اجرای خطی و مستقیم مراحلی مثل رمزگذاری ،ذخیرهسازی و یادآوری
در حافظه کوتاهمدت مترجم انجام میشود و سپس بازیابی اطالعات توسط مترجم با موفقیت
انجام میگیرد.
بازیابی اطالعات

یادآوری

ذخیرهسازی

رمزگذاری

شکل  :1عملکرد حافظه کوتاهمدت در ترجمه شفاهی همزمان همردیف

مثال« :رضایت کارگران به معنای حرکت سریع چرخ تولید واشتغال است .بنابر گزارشهایی
که در اختیار من قرار گرفته است ،بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از
مسئله مسکن در رنج هستند (سخنرانی دکتر روحانی به مناسبت روز کارگر ،اردیبهشت.)1393

مترجم همزمان شبکه العالم « :رو َّ
کةرلصسريعةرصعجلة رلإلنتاجرولصعمل،ر
الرهت رمبثابةرلحلر ر
إن ررضا ر ّ
لصعم َ
رلصعمالريف ربالدنا روبناء رعلیرلصتقاريررلصّيت رتسلّمترهاروإ ّن رجزءل رکب رريل رم رلصطبقةرلصعاملةر
فاصکثري رم ّ
يفربالدنارتتأ ّّلرم رمسأصةرلصسک ».
در این مثال با تکیه بر این تعریف :حافظه از یادگیری جدا نیست و میتوان گفت که
حافظه همان یادگیری است (لیوری )1993،و میتوان دریافت که  ) 1حافظه مترجم در یادگیری
و رمزگذاری واژگان در حافظه کوتاهمدت به خوبی عمل کرده است ) 2 .ذخیرهسازی واژگا ن
با یادگیری صحیح مطالب و مفاهیم در حافظه وی به شکل کامل صورت گرفت ه است ) 3 .در
نهایت یادآوری مترجم با موفقیت نسبی صورت گرفته است.
میتوان گفت هم قدرت گوشدادن مترجم درحفظ اطالعات قوی بوده و هم با توجه به
ذخیرهسازی کامل عبارات توانسته جمالت پیشین را به خوبی به خاطر بسپارد و به شکل
واضحی قابل مشاهده است که شیوه عملکرد حافظه کوتاهمدت در این ترجمه به صورت
خطی و مستقیم بوده است؛ زیرا عواملی همچون  )1رمزگذاری  )2ذخیرهسازی  ) 3یادآوری از
مراحل عملکرد حافظه به صورت خطی رخ دادهاند و در اینجا رابطه حافظه کوتاهمدت با
ترجمه شفاهی همزمان همردیف عربیـ فارسی توسط اجرای مستقیم مراحل مذکور در حافظه
کوتاه مدت در مترجم شفاهی عربیـ فارسی و حافظه وی صورت گرفته است .ولی در
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معادلیابی درست ،کمی ذهن مترجم دچار چالش شده و متأثر از زبان مقصد (فارسی) گاهی
اصطالحاتی دارای صبغه فارسی را به کار برده است یا از اصطالحاتی نامأنوس با توجه به
سیاق جمله استفاده کرده است.

مترجم در این عبارات برای «مسأله مسکن» در ترجمه خود از عبارت «مسأصة رلصسک »ر
استفاده کرده است ،در صورتیکه مترجم قبال با معادل صحیح این عبارت در زبان عربی یعنی
«قضيّةرلإلسكان» رآشنا بوده باشد ،حافظة کوتاهمدت وی به خوبی عمل نکرده است و هنگام
یادآوری معادل صحیح ،به دلیل تداخل زبانی و فشار ناشی از کار و فرصت اندک ،قبل از
اینکه معادل عربی صحیح به ذهنش خطور کند ،واژة «مسألة» را متأثر از زبان فارسی به جای
«قضيّة» به یادآورده است و به جای «لإلسكان» تحت تأثیر واژه فارسی «مسکن» واژه
«لصسک » را به یادآورده است و چون فرصت زیادی برای راستی آزمایی و تدقیق این واژه
نداشته است ،آنچه را به ذهن وی خطور کرده ،سریع بر زبان آورده است .شایان ذکر است
«مسأله» در زبان عربی معموال برای مسائلی به کار برده میشود که سؤالی در خود دارد و برای

مسائل به صورت کلی یا مسأله ای که نیازمند بررسی و رفع یک چالش است از واژه «لصقضيّة»ر

استفاده میشود (لملنجدريفرلصلغةرلصعربيةرلملعاصرة ،ربيتا:رقضی)؛ و در صورتیکه معادل صحیح آن را در زبان
عربی ندانسته باشد ،ن اشی از ضعف زبانی مترجم شفاهی و متأثر از تداخل زبانی دو زبان

عربی و فارسی میباشد .ر
مهمترین چالشها در عملکرد حافظة کوتاهمدت در ترجمه شفاهی همزمان
همردیف عربیـ فارسی و بالعکس
مشکل معادلیابی و تداخل زبانی
مترجم کارآمد از سرعتعمل باالیی برخوردار است؛ و واژه مناسب را در زمان مناسب به کار
میبرد .مترجم میتواند با مطالعه کافی ،پیگیری رسانه ها و کوشش برای آگاهی از جدیدترین
اصطالحات و تعابیر ،توانایی معادلیابی و دایره واژگان خود را د ر حافظه کوتاهمدت تقویت
کند؛ اما ممکن است مترجم شفاهی گاهی به دلیل فرصت اندک در یافتن معادلهای مناسب با
35
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مشکل روبرو شود؛ چراکه وی میبایست ضمن حفظ عبارات در حافظه کوتاهمدت خود در
کسری از ثانیه معادل یک واژه یا عبارت را در زبان مقصد به یاد آورد و پس از برر سی آن در
ذهن خود ،جایگزین آن را به شکل صحیح در زبان مقصد ادا نماید .اگر جایگزین صحیح را
به یاد نیاورد در این موارد ،با توجه به فرصت اندکی که برای معادلیابی وجود دارد« ،باید با
س رعت عمل باال ،آن واژه را با عبارت کوتاهی توضیح دهد» (فقهی و سلمانی.)235: 1394،

در ادامه به بررسی یکی از چالشهای مترجم شفاهی شبکه «العالم» در این خصوص
میپردازیم:
مثال« :اولین قدم در کار و اشتغال ،ایجاد امنیت کاری برای کارگران عزیز است؛ آقای وزیر
نگذارید که خانة کارگری بی نور بماند؛ چراغ کار و اشتغال در سراسر ایران عزیز ما باید
همواره نورانی باشد» (سخنرانی دکتر روحانی در روز کارگر ،اردیبهشت.)1393

رصلع َم ِل رهترإجيادرلألم ِر ريف رلصعملر
طتة َ
مترجم همزمان همردیف شبکه العالم« :إ ّن ر َّأول رخ َ
صلعمال رلألعزلء؛ ِ
سمحتل ربِأن ريَکتن رربَيت رلصع ّمال رخامدل رودو َن رنتٍر؛روإ ّن رهذلر
رلصترزير رال رتَ َ
رلصسيد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ضاءر» .ر
لصع َملريفرإيرلنربرَّمرتها،ريفرإيرلنرلصعز َ
رو ّ
سرلجر َ
يزةرجيبرأنرريَکت َن َ
در اینجا مترجم هنگام معادلیابی برای کلمه «ایجاد» در زبان مقصد چون همین واژه در
ذهنش بودهاست نتوانسته معادل صحیح و مستعمل آن در زبان مقصد یعنی «توفیر األمن» را به

یادآورد و بر اثر تداخل زبانی بین دو زبان از واژه «إجياد » قبل از امنیت استفاده کرده است که
در زبان عربی امروزی و به خصوص در متون رسانهای در معنای قدیم خود که ایجاد کردن و

خلق کردن بوده کاربرد کمتری دارد و بیشتر به معنای ر«أوجدهرلصشيء :رجعلهرجيدهرويظفرربه»ر
(مسعود )152: 1992،یا همان « یافتن» کاربرد دارد.
از جمله کاربردهای این واژه با این معنی «یافتن» میتوان به مثال زیر در سایت الجزیره

قطر اشاره کرد « :وناشد رساّل رلجلها رلملختوة ريف رحكتمةرلصتفاقرإجياد رحلتل رهنائية رملشكلةر
لروعتدلرمتكررةرم رلملسؤوصنيرصك ردونرجدوى»
لصقمامة،رمؤكدلرصلجزيرةرنترأنرلملتلطننيرتل ّرقت
رّ

(محمد.)2019 ،

همانگونه که میبینیم در عبارت فوق «إجيادرحلتل » به معنای «یافتن راهحل» است و به
معنای فارسی آن یعنی «ایجاد کردن راهحل» نیست.
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ترجمه فعلها از فارسی به عربی
فعل یکی از ارکان اصلی و مهم جمله در هر زبانی است .از جمله مشکالتی که در ترجمه
همزمان همردیف فارسی به عربی وجود دارد و بر عملکرد حافظة کوتاهمدت تأثیر میگذارد،
این است که در زبان فارسی فعل در پایان جمله میآید ،اما در زبان عربی ،غالبا ،فعل در آغاز
جمله جای میگیرد (ضیغمی و دیگران .)27 :1397 ،این نکته به خصوص در جمالت طوالنی،
مترجم همزمان عربی -فارسی را دچار مشکل میکن د (فقهی و سلمانی .)237: 1394 ،مترجم
شفاهی وقتی یک جمله طوالنی فارسی به عربی را ترجمه می کند به دلیل اطالعات زیادی که
مدام به حافظه کوتاه مدت وی وارد می شود و همچنان میبایست برای جمعبندی این
اطالعات و بیان آن به زبان مقصد منتظر فعل بماند با چالشهایی نظیر :فراموشی یا فقدان
بخشی از اطالعات و اختالل در یادآوری اطالعات در لحظه ،عدم فهم محتوای کالم سخنران
یا نرسیدن به جمله بعدی سخنران مواجه شود .در چنین شرایطی مترجم میتواند از چند
راهکار استفاده کند:
الف) می تواند منتظر فعلی بماند که در پایان جمله فارسی میآید .البته این انتظار بستگی
به توان حافظه کوتاهمدت مترجم دارد و اگر توان حافظه کوتاهمدت وی در سطح پایینی قرار
داشته باشد همانگونه که بیان شد سبب میشود که او بخشی از جزئیات جمله را از دست
بدهد.
ب) روش دیگری که مترجم میتواند در ترجمه جمله های طوالنی به کارگیرد ،آن است
که همگام با گوینده ،مفاهیم را که نهاد و برخی دیگر از ارکان جمله جز فعل را شامل میشود
ترجمه کند و هنگامی که گوینده فارسی زبان ،فعل جمله را به کار برد ،مترجم ضمن ترجمه
این فعل ،نهاد و برخی از ارکان پیشتر ترجمهشده را بار دیگر با عباراتی نو ،پس از فعل تکرار
کند تا ساختار جمله حفظ شود (همان).

ج) روش سوم این است که مترجم بخش اول جمله را که شنید فعل را حدس بزند .که
این حدس ممکن است درست باشد که در این صورت کار ترجمه را ادامه میدهد و ممکن
است حدس وی اشتباه باشد که در این حالت باید با تصحیح جمله از طریق تکرار فعل و یا با
استفاده از عبارت «أو  +فعل صحیح» ابهام پیش آمده را ازبین ببرد.
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مثال « :در مسیر پیشرفت قرارگرفتن ،ب هخاطر استفاده از معادن زیرزمینی این کشورها
نیست ،اگر امروز پیشرفت در کشورهای نوظهور میبینیم در سایه کار و تالش و فعالیت و
تولید است .ما باید الگوی توسع ة آینده کشورمان را بر مبنای اشتغال جوانان عزیزمان طراحی
کنیم» (سخنرانی دکتر حسن روحانی ،اردیبهشت .)1393

لملناجمر
ستِفا َردرةِ ر ِرم َر ر ِر
هذلريَعتدر رإصی رلال ر
لصتَ َرقدرم رَرو ر
ك ريف ر َرمسا ِر ر ر
مترجم شفاهی شبکه العالم « :رذصِ َر
لدلن رلرصَّيت ربرَرَررَز ر
رلصتَ َرقدرم ريف رلصبر ِر
ررأينا رهذل ر
َر
رض رصيسترم ر
ت رلأل ِر
رضيَرةِ ر َروَرت َر
لأل ر
هذلرلصشيء روإذلرما رَ
طتِرر
دوةر ررصِلرتَّ ر
نرنَکت َرن رقر َر
لصع َرم ِرل ررَولصنشاط رَرولإلنتاجِر ،ر َرعرلَينارأ ر
ارعمرلَتريف ر ِرظلر ر َر
إصیرإهن َر
هذلريَعتدر ر َّر
َرحديثار رف ر
ذلرلصتَخطيط» .ر
نرنَکت َرنر ِرب ر
بابرلأل رعِزلء،ر َِرجيبرأ ر
لش ِر
لصعملرصِ َر
ر
ساسر
ناروذصِكرعلیرأ ِر
لملستَ رقبَليررصِربَرلَ ِرد ر
ر
در این ترجمه با توجه به تداخل زبانی موجود بین دو زبان فارسی و عربی و همچنین
مسأله قواعد دستوری متفاوت در این دو زبان ،مشاهده میکنیم ک ه مترجم ابتدا ارکان جمله و
نکات کلیدی به جز فعل را ترجمه نموده و فعل را در انتهای جمله ب هکار برده است .و وقتی

در ترجمة واژة «زیر زمینی» اشتباه کرد بالفاصله آن را تصحیح کرده و از واژة «تترلألرض »

به جای «لألرضية» استفاده کرد .و برای معادل کلمة «کشورهای نوظهور» که معادل اصطالحی

آن (دولربريكس) به ذهنش نرسیده است ،بالفاصله از شرح استفاده کرده و عبارت «لصب ِ
لدلنر
رحديثار» را آورده است تا مضمون در ذهن مخاطب نقش بندد.
لصَّيتربََرَز َ

فراموشی مطالب
چنان که پیشتر آمد ،حافظه کوتاهمدت ،عامل ی مهم در ترجمه همزمان است .گاهی مترجم
همزمان همردیف در هنگام ترجمه ،مطالبی را از یاد میبرد که ممکن است ناشی از خستگی ،
فشار و یا عوامل دیگر باشد .در چنین مواقعی ،بهتر است مترجم در صدد بازیابی آنچه
فراموش کرده نباشد ؛ زیرا ممکن است جمالت بعدی گوینده را از دست بدهد و خلل بیشتری
به ترجمه او وارد شود (فقهی و سلمانی.)237 :1394 ،

ضعف در یادگیری و اختالل در حافظه از جمله مشکالت رایج در موقعیت های استرسزا و
افزایش سن هستند که ممکن است منجر به از دست دادن حافظه و فراموشی شود (صادقی و

دیگران .)122 :1393 ،یعنی میخواهیم بگوییم مترجم شفاهی همزمان همردیف با زمان و سرعت
38

بررسی عملکرد حافظة کوتاهمدت در فرایند ترجمة شفاهی عربی به فارسی و بالعکس

علی ضیغمی*

باالی کار ترجمه در تعامل مستقیم است و این بدان معناست که وی لحظهای ممکن است ب ه
خاطر فشار باالی کار مانند هر انسان د یگری دچار فراموشی گردد؛ به عنوان مثال:
دکتر روحانی « :این دولت تدبیر و امید است که در سایه حمایت شما این بار را بر دوش
دارد و مصمم است سال  1393را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعالم کند »
(سخنرانی دکتر روحانی به مناسبت روز جهانی کارگر ،1393 ،پخش شده از شبکه العالم).

مترجم شفاهی« :وإن رهذه رلحلکتمة روهي رصلعمل رولصتدبري رعب ردعمکم روإهنا رمحلت رهذهر

لألعباء روإهنا رعلی رهذه رلصتوميم ريف رسنة ر ،1393رهذه رلصسنة رلإليرلنية رأن رتکتن رسنة رلإلنتاجر
روفشلرلصرکتدرلالقتواديرورلجلمتدرلالقتوادي» ر
همان طور که میبینیم مترجم شفاهی در معادل یابی عبارت (اعالم کند) دچار فراموشی
شده و عبارت (أنرتکتن) را استفاده کرده است که معادل صحیح واژه (اعالم کند) نمیباشد؛
که این امر ممکن است ناشی از خستگی ،فشار و عواملی از این قبیل برای مترجم شفاهی

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

فارسی است.
با افزایش سن در بیشتر افراد قدرت گیرایی حافظه و نیز پردازش اطالعات در آن رو به
کاهش میرود که ضعف در یادگیری نیز در پی آن میآید و حتی گاهی ممکن است منجر به
از دست دادن حافظه و فراموشی در این افراد گردد .در مقابل تمرین و تکرار و گروهبندی
بخشهای اطالعات میتوانند قدرت حافظه را افزایش دهد (هداوند خانی و میرزمانی.)308 :1387 ،

عدم تمرکز کافی در شنیدن درست عبارات سخنران
اگر مترجم شفاهی در هنگام سخنان گوینده یا سخنران از تمرکز کافی در شنیدن درست
واژگان بیانشده برخوردار نباشد ،موجبمیشود که اوال شنونده دچار سردرگمی در فهم
مطالب شود؛ ثانیا انتقال مطالب و مفاهیم دچار اختالل گردد ،اگر مترجم شفاهی برای ثبت
اطالعات خود در حافظه کوتاهمدت از تمرکز کافی در شنیدن بهرهمند نباشد ،نمیتواند ترجمه
شفاهی را به درستی انجام دهد .الزم است مترجم شفاهی از تمام حواس خود در هنگام
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سخنرانی گوینده استفاده کند و مسائل اطراف تمرکز کند تا بتواند مفاهیم را به خوبی به زبان
مقصد بازگرداند .اگر مترجم شفاهی حواس خود را پرتکند و یا آلودگیهای صوتی او را به
خود مشغول بسازد ،نمی تواند در سایه این عوامل ترجمه خوبی ارائه دهد .عواملی از قبیل
بیعالقگی ،دلزدگی و  ...س بب کاهش تمرکز حواس میشوند.
برای مثال مترجم شفاهی عربیـ فارسی ،اگر در شنیدن کلمات تمرکز کافی نداشته باشد،
منجر به بروز مشکالتی برای وی میگردد .یعنی اگر مثال سخنران حروف کلمهای همچون
خطرعريض»( :مشکل برجسته ای وجود دارد) را به شکل نادرستی تلفظ کند مانند
ر
«بيجي ر
تلفظ حرف (ط) و (ض) و (ع) و مترجم شفاهی آن را ب هدرستی نشنود و معنا را به گونه
دیگری ارائه دهد شنونده را دچار سرگردانی میکند و امر ترجمه شفاهی را با مشکل مواجه
میکند این مسأله در مورد سایر کلماتی که تلفظ حروف آن در عربی متفاوت است؛ ولی در
فارسی به صورت یکسان تلفظ می شود نیز ممکن است رخ دهد.

عدم رمزگذاری کامل مفاهیم و عبارات بیان شده
همانطور که گفتیم رمزگذاری اطالعات در حافظه کوتاهمدت نقش مؤثری را ایفا میکند،
یعنی اگر مترجم شفاهی بتواند اطالعات بیا نشده توسط سخنران را ب هدرستی رمزگذاری کند ،
این رمزگذاری در حافظه کوتاهمدت می تواند یادآوری اطالعات را برای مترجم آسانتر کند ،
زیرا مغز با ارتباط دائم با سیستم بصری و شنیداری میتواند اطالعات را رمزگذاری نماید .به
عنوان مثال :اگر سخنران عدد  2020را در سخنرانی خود ذکر کند و بگوید بنده در سال 2020
أصف ننيروعشري رركتاباررإىلرهذهرلملدينة» طبیعی است
به این شهر آمدم« :جئترإىلرهذهرلملدينةرسنةر َ
که مترجم همزمان نمیتواند به راحتی این عدد ذکر شده را به یاد بیاورد ،اما اگر مترجم
اطالعات را به تکههای کوچکتر تکهتکه کند؛ یعنی در ذهن خود این عدد را به شکل - 20
( 20دورقمی دورقمی) بسپارد و رمزگذاری کند موفقیت وی بیشتر خواهد بود (حسینی لرگان،
.) 1397
مترجم شفاهی وقتی میخواهد اعداد را ترجمه کند در ابتدا بهتر است که از تکنیک تکه
تکه کردن استفاده کند و در دومین حالت نیز از شکل ریاضی این اعداد ،یک عکس ذهنی در
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ذهن خود ذخیرهسازد سپس آن را ترجمه میکند .در اینجا الزم است که به تقطیع اطالعات
اشاره کنیم .تقطیع عبارت از دستهبندی اطالعات به واحدها یا قطعههای کمتر میباشد .یک
قطعه شامل گروهی از مادههای اطالعاتی ب ههممرتبط است ،برای این منظور باید از اطالعات
موجود در حافظه درازمدت استفاده کنیم ،یعنی با توجه به آنچه که قبال آموخته و به حافظه
درازمدت سپردهایم ،اطالعات زیادی را که فراتر از حد گنجایش حافظه کوتاهمدت هستند
دستهبندی کنیم و پس ازآن به یاد سپاریم .برای تبیین این مسأله به عنوان مثال اگر مترجم
شفاهی بخواهد این حروف را (ءرلرقرلرلرلریرل رل) چند ثانیه پس از دیدن آنها از حفظ
بگوید قا در به انجام این کار نخواهد بود؛ زیرا  9حرف است که از گنجایش حافظه کوتاهمدت
بیشتر است ،اما اگر با استفاده از اطال عات موجود در حافظه دراز مدت به یاد بیاورد که این
حروف به طور معکوس کلمات «رإِصیرلصلقاء» را در برمیگیرد ،آنگاه به راحتی مترجم میتواند

این کلمه را به یاد بیاورد .از این تکنیک یا رمزگذاری های دیگر مانند عالمت فلش رو به باال
یا پایین به جای افزایش یافت و یا کاهش یافت در موارد مشابه میتوان استفاده کرد.

عدم ذخیرهسازی درست و به یادآوری ناقص مفاهیم و عبارات
ذخیرهسازی مفاهیم در حافظه باید به صورت آگاهانه و درست انجام گیرد ،یعنی باید به شکل
آگاهانه مطالب را در ذهن خود وارد سازیم تا نورونهای مغز با همان سیگنالهایی که گفتیم
این مطالب را در ذهن ما ذخیره سازند .مترجم شفاهی باید بعد از اینکه واژگان را از جانب
متکلم شنید ،به سرعت آن واژه ها را به شکل ارا دی وارد حافظه کوتاهمدت خود کند؛ سپس
آنها را در حافظه خود به همان شکل درستی که شنیده و با همان تلفظی که متکلّم آن را بیان
کرده ذخیرهسازد .عدم ذخیرهسازی درست کلمات و عبارات در حافظه کوتاهمدت توسط
مترجم شفاهی منجر به یادآوری ناقص در مغز میشود ،یعنی چنانچه ذخیرهسازی به شکل
درست اتفاق نیفتد نباید انتظار داشت که یادآوری مطالب هم بدون نقص باشد ،زیرا این دو
عوامل در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند؛ به عنوان مثال در اینجا یادآوری مترجم همراه
با توضیح و شرح بوده است« :و تنها راهحل جلوگیری از افراط و تندروی و تروریسم و فرقه -
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گرایی در این منطقه ،پذیرفتن خواست مردم سوریه از طریق صندوقهای رأی است» (سخنرانی
دکتر ظریف ،بیروت2014 ،م)

ظاهرَررةِر
يؤدي رإىلرلحلدر ر ِرم َر ر ِر
لألفضل رلرصَذي ر ّر
يق ر َر
مترجم شفاهی منقطعَ « :رن ر ررنَ رعتَ ِرقدر رأ َّرن رلص رطَر َر
ةرهترإتاحةرر
َر
لألفض ِر
لحلَلر ر َر
عَرهذهرلرصن ِرمن رطََرق رةِ ،ر ر
فرلصيترتَضرِربر ررربرت ر
ر
لصتَ رطَرر
لإلرهاب رو رلصتَكفريِر رو ر
ِر
لرلذهرلملعضرلَ
ناديقر
ص ِر
الل ر َر
رخ ِر
روحررريَّة ر ِرم ِر
ررأريِه رربِرنَز َر
لصستري رر َركي رير َرعبر َر
ّر
عب ر
لصش ِر
ألبناء ر َر
لملناسربَرةِ ر ِر
رصرةِ ر ِر
لصفر َر
لهة رَ
رع رَ
لع».
القرت ِر
ل ِر
مترجم شفاهی میتوانست به جای توضیحات و شرح ) 1 ،به بخشهای اصلی کالم
سخنران دقت کند ) 2 .تمرکز کافی بر روی مفاهیم مهم سخنران داشته باشد )3 .تنها اطالعات
کلیدی مهم مانند « جلوگیری از تندروی ،افراط ،تروریسم و فرقهگرایی» را درحافظه کوتاه -
مدت خود ذخیره کند ،تا بازیابی اطالعات مهم توسط ذخیرهسازی درست کلمات در حافظه
کوتاهمدت وی اتفاق بیفتد .در اینجا میتوان به خوبی تاثیر نقش عدم ذخیرهسازی درست در
حافظه در به یادآوری ناقص مفاهیم را مشاهده کرد.

عدم مرور ذهنی مترجم و پردازش نکردن اطالعات در حافظه فعال
مرور ذهنی عبارت از مرور اطالعات وارد شده در مغز به صورت عادی است .حافظه فعال نیز
عبارت از ارتباط دادن اطالعات قب لی و اطالعات تازه در حافظه است (حسینی لرگان)1397 ،

اگر مترجم شفاهی که معوال با فشار و تنش ذهنی شدید در هنگام ترجمه مواجه است،
اطالعات وارد شده در مغزش را مرور ذهنی نکند و آنها را در حافظه فعال خود به یکدیگر
ارتباط ندهد ،انتقال مفاهیم از جانب وی دچار اختالل میشود.

شیوه عملکرد حافظه کوتاهمدت در ترجمه شفاهی همزمان منقطع
داشتن حافظه خو ب در ا ین امر ،تأثی ر زیادی دارد .بد ین معنا که مترجم همزمان منقطع
معموال پس از سخنرانی متکلم ،در بین وقفه های مکرر ،اطالعات را به صورت رمزی
روی کاغذ خود یادداشت و رمز مورد نظر را در حافظه کوتاهمدت حفظ و سپس با
تکرار رمز در حافظه کوتاهمدت ،آن را به حافظه فعال خود انتقال دهد.
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می توان دریافت که شیوه عملکرد حافظه کوتاهمد ت در ترجمه شفاهی همزمان منقطع
عربی  -فارسی با انتقال رمز مورد نظر که همان واژگان دریافتی مترجم شفاهی عربی -فارسی
از جانب سخنران است توسط چهار عامل )1 :وقفه مکرر گوینده یا سخنران  ) 2یادداشتکردن
روی کاغذ  )3حفظ رمز مورد نظر در حافظه کوتاهمدت  )4تکرار رمز مورد نظر در حافظه
کوتاهمدت وانتقال آن به حافظه فعال صورت میگیرد.

شکل :1عملکرد حافظه کوتاهمدت در ترجمه شفاهی همزمان منقطع

مثال « :در مورد سؤال اول ما همواره روابط با کشورهای همسایه برایمان از اولویت بسیار
باالیی برخوردار بوده ...اعتقاد هم داریم که روابط جمهوری اسالمی ایران [و دولت] و
مملکت عربستان سعودی بسیار حائز اهمیت بوده و برای مذاکره با برادران سعودی در هر
سطحی آمادگی داریم» (سخنان دکتر ظریف در کنفرانس مطبوعاتی ،بیروت2014 ،م).

ت رلألَساسيَّةِ
َّهرم رلصثَتلبِ ِ
ِ
ياسةِر
ريفرلصس َ
ّ
مترجم همزمان منقطع« :أ ََود رأنرأشري ريفرهذلرلإلطار،رأن َ
ِ
ِ
لخلارجيَّةِ ررصِلجمهتريَّةِ رلإلسالميةِ رلإليرلنيةِ
نرم َعر
،رهيرإقام َ
ةرأفض ِل رعالقا رلألخ َّتةرولصودلقَةرولصتَعاو َ
َ
عتديَّةِرعلیروجهِرلصت ِ
رلصس ِ
ِ ِ
ِ ِ
رنتدرأنرنرؤکدرأننار
َّحديد،رفَنَح ّر
رلصع َربيَّةِ َّ
د َولرلجلتلر.ر ّأمارفيماري َتعلَّقرباململ َکة َ
َ
يفرلجلمهتريَّةِ رلإلسالميَّةِ رلإليرلنيَّةِ رنَسعیرإصیرإقامةِ رأفض ِل رلصعالقا ِ
ِ
ةرأوالر
رم َع رهذهرلململِ َک َّ
َ َ
َ
رلألختيَّة َ
ِ
رلصثنائيةروثانيارأنَّنارنَعت ِقد ِِ
تفرتؤث رر
رِب ّردرأ ّنرمثلرهذهرلصعالقا
علیرصعيدرلصعالقا
رإنرتعَّزَز ،رفَ َس َ
َ
َ
رّ
ِ
بتع رهذهرلرصن ِمنطَ َقةِ ِ
علیرإرساء رلصس ِ
الم رو َ ِ ِ ِ ِ
بِ َش ِ
،رفم ر
رإجيايب ر
رولألم ِ رعلیرصعيدرر ِ
لصعدل رولالستقرلر َ
َ
کل ّ
نيرلصبلَ َردي رعلیرأَيرمسترت ِ
یرم َ رلملستَرتيا ِر».ر ر
رصقاءرر ّر
نارن رن َرحبربِأَي
ه َ
ّ َ
مسيرربَ َر َ
َ
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در این مثال مشاهده میکنیم که حافظه مترجم شفاهی فارسی به عربی با وجود اینکه از
قبل آشنا با واژگان فارسیـ عربی بوده است؛ اما در ابتدا و در لحظه آنی در ترجمه شفاهی در
انتخاب معادل مناسب و کوتاه نتوانسته به خوبی عملکند؛ ولی حافظه کوتاهمدت مترجم به
دلیل برخورداری از مهارت واژگانی غنی عربی که مربوط به مرحله ذخیره سازی اطالعات در
حافظه کوتاهمدتش می شود و نیز با کارآمدی باال توانست معادل مناسبی در قالب توضیحی که
نشان از قدرت تسلط بر واژهسازی مترجم در قالب زبان عربی دارد ،ارائهدهد و موفقیت
مترجم با استفاده از مراحل عملکرد حافظه کوتاهمدت در از بین بردن چالش موجود در این
نوع ترجمه به چشم میخورد و می توان به وضوح نقش مؤثر حافظه کوتاهمدت را مشاهده
نمود.

راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود عملکرد حافظه کوتاهمدت در ترجمه شفاهی
برای درک بهتر راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود عملکرد حافظه کوتاه مدت در این نوع
ترجمه ،مثالهایی از مترجمان شفاهی آوردیم که از فیلمها ،سخنرانیها و مصاحبهها گرفته
شده است.

استفاده از یادیارها

1

منظور از یادیار عوامل تداعی کننده مفاهیم و مطالب است که به ذهن برای یادآوری بهتر
مطالب کمک میکند ،مترجم شفاهی همزمان میتواند با استفاده از این یادیارها ،عبارت یا
تصویری را به یک شیء یا مضمون مربوط کند تا بهتر و سریعتر به ذهنش خطور کند و در
حافظه کوتاهمدت وی باقی بماند .برای نمونه در جدول ضرب فارسی عبارت «هفلش تا،
پلنگ و ششتا» از ترفندهایی است که در مدرسه به دانشآموزان آموخته میشود تا ضر ب
هفت در هشت را بهتر به خاطر بسپارن د (حسینی لرگان .)1397 ،مترجم شفاهی میتواند برای به
یادآوری اشخاص خاص از همین ترفند استفاده کند تا در حافظه کوتاهمدت خود آنها را ثبت
و در بازیابی اطالعات دچار مشکل نگردد.
1

.The helpers.
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مثال :در عبارت فارسی « حضور ایران برای رسیدن به راهحل میتواند کمککننده باشد و
برای این کمک ما شرط نمیپذیریم» (سخنرانی دکتر ظریف در بیروت)2014 ،؛ میتوان از عبارت
کمک کننده با تداعی تصویر یک شخص که قصد کمک به انجام یک کار را دارد این مضمون
را در ذهن ذخیره کرد و با استفاده از این تصویر به عنوان یک یادیار به یادآوری بهتر مضمون
در هنگام ترجمه کمک کرد.

قطعهقطعه کردن اطالعات
قطعهقطعه کردن یعنی اطالعات را به قسمتهای کوچکتری تقسیم کنیم تا یادآوری آنها
سادهتر شود .مثالی خوب از این روش ،یادآوری شماره تلفن است؛ معموال شمارهها به
صورت  234_374_45میشود نه ( .23437445حسینی لرگان .)1397 ،این تکنیک در هنگام
ترجمه شماره تلفن ها به زبان عربی نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛ مانند :با شماره

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

وعشري ،رمثانيةروأربعني).

مترجم شفاهی میتواند برای حفظ مطالب طوالنی آنها را به قطعات کوچکتر تقسیم و
سپس به صورت قطعهقطعه اطالعات را به خاطر بسپارد .این عمل باعث میشود که مترجم

اللِ،رهذهر
هذهرثَِرقةرربِ ر
هذهرلصثِقارفَةر ر ر
ر
در بازیابی اطالعات موفقتر باشد؛ مثال :سید حسن نصراهلل :ر
نارورکِبارنار
جاصنارورنِسائنار َرو ِر
إنسانِنا،ربإنساننارعبرکلرشيء ،رَرورِر َر
شعربِنا روشعتبنا،رهذهررثِقَرةر رربِ ر
رثَِرقةر رربِ َر
صغار رَ
مان رلالنتوارل ِرر
س ّرميه ررَز ِر
مان رلرصَّذي رنر َر
رلصز ِر
رو َر
رهذهرلصثِقارفَةر رهي رلصيت َر
ر
رلصثِ َرقةر،
عائِالتنا ،رهذه ر
َرو ر
صرلَتنا رإصی رَ
(سخنرانی سید حسن نصراهلل2014 ،م).

مترجم شفاهی همزمان هم ردیف عربی به فارسی  « :این فرهنگ اعتماد به خدا و اعتماد به
ملت ها و اعتماد به خودمان و اعتماد به زنانمان ،مردانمان ،کوچکمان و بزرگمان هست؛ این
اعتماد و این فرهنگ ،ما را به اینجا رساند و ما را وارد زمان پیروزیها کرد».
مترجم شفاهی با پیروی از سخنران با تکهتکه کردن اطالعات ارائهشده از سوى وى
(رجاصنار رونسائنار روصغارنا روکبارنا روعائالتنا) ردر ذهن خود توانسته است به بازیابی سریعتر آنها
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بپردازد و مفاهیم را به درستی به مخاطبان انتقال دهد .هرچند در ترجمه ،کلمة «عائالتنا» را
نتوانسته در حافظة کوتاهمدت خود بازیابی نماید.

تنظیم میزان صدای گوینده و مترجم جهت یادسپاری بهتر مطالب
شدت و ضعف صدای گوینده و مترجم در هنگام ترجمه بر عملکرد مترجم و ذهن وی تأثیر
می گذارد ،اگر صدای گوینده ضعیف باشد مترجم نمیتواند عبارتها را به درستی و وضوح
ب شنود و در ذهن خود ذخیره نماید یا در مقابل اگر مترجم همزمان همردیف در هنگام ترجمه
صدای خودش بسیار باال باشد باعث تداخل در شنیدن عبارتهای بعدی گوینده میشود که
در نتیجه نمیتواند آن عبارتها را در حافظه کوتاهمدت خود ذخیرهکند .بنابراین میزان صدای
گوینده و مترجم نقش مهمی در حافظه کوتاهمدت مترجم دارد .وقتی متنی به زبان خارجی با
صدای رسا و با میزان شدت مناسب قرائت میشود ،حافظه کوتاهمدت با سرعت باال اطالعات
را از حافظه بلند مدت دریافت میکند (گشمردی .)152 :1384 ،در زبان عربی که تلفظ حروف
تنوع باالیی دارد ،صحبتکردن با صدای واضح به مترجم کمک میکند تا در تشخیص حروف
و کلمات و به خاطر سپردن آن موفقتر باشد و در ترجمه فارسیـ عربی که گاهی تلفظ یک
حرف با توجه به تداخل زبانی باعث ابهام میشود این امر ضرورت دوچندان مییابد؛ به
ظل= باقی
زل = لغزید» و « ّر
ضل= گمراه شد»ّ « ،ر
عنوان مثال ،کلمات « ّر
ذل= خوار و ذلیل شد»ّ « ،

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

فارسی و عربی شکل یکسان ولی معنای متفاوتی دارند مانند« :كثيف،رحتصلة رو»...

(نقی زاده

وطهماسبی ،1390 ،صص  ).33 - 30یادسپاری و تشخیص تمایز این کلمات در فرآیند ترجمه
همزمان که باید در کسری از ثانیه صورتگیرد ،اگر از سوی گوینده با صدایی مبهم گفته شود
قطعا کار مترجم یا مخاطب را دشوار خواهد نمود.

نتیجه
پژوهش پیش رو نشان داد که شیوه عملکرد حافظه کوتاهمدت در دو نوع ترجمه شفاهی
همزمان همردیف و منقطع عربی به فارسی و بالعکس به دو صورت است؛ مورد اول خطی
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است و عواملی نظیر محل قرارگیری فعلها در زبان فارسی و عربی وتداخل زبانی در تلفظ
برخی از حروف در این دو زبان می تواند در عملکرد این نوع ترجمه اختالل ایجاد نماید و
مورد دوم انتقالی است که با یادداشت کردن اطالعات به صورت رمزی ،حفظ و تکرار رمز
موردنظر در حافظه کوتاهمدت و نهایتا انتقال به حافظه فعال صورتمیگیرد.
در دو زبان عربی و فارسی رعایت تلفظ صحیح حروف مخصوصا در زبان عربی ،آشنایی
به تداخالت زبانی دو زبان ،ویژگیهای زبانشناسی دو زبان مانند مکان فعلها و ...میتواند به
مترجم جهت ارائه عملکرد بهتر حافظه وی در هنگام ترجمه کمک نماید .و عدم تمرکز کافی
در شنیدن درست کلما ت و عبارات گوینده که باعث از دست دادن بخشی از مطلب به
خصوص با توجه به ویژگی های خاص دو زبان عربی و فارسی میشود؛ همچنین عدم مرور
ذهنی مت رجم و پردازش نکردن اطالعات در حافظه فعال باعث اختالل در کاربرد حافظه
کوتاهمدت در ترجمه شفاهی و همزمان عربیـ فارسی میگردد.
عملکرد حافظه در ترجمه شفاهی همزمان همردیف و غیر همردیف تفاوتهایی به
خصوص در سرعت بازیابی اطالعات دارند ،در ترجمه شفاهی همزمان همردیف ذهن یک یا
دو جمله را در کسری از ثانیه ذخیره می کند و بالفاصله معادل آن در زبان مقصد را بازآفرینی
میکند که سرعت عمل حافظه در اینجا نقش مهمی دارد؛ اما د ر ترجمه شفاهی منقطع کار
دشوارتر است؛ چراکه میبایست چندین جمله و عبارت و گاهی چند پاراگراف را برای مدت
زمان بیشتری در خود ذخیره کند و معادل آن را بازیابی نماید هرچند فرصت بیشتری ذهن
برای انجام این کار دارد؛ ولی حجم اطالعات ذخیره و بازیابی شده نسبت به ترجمه همزمان
همردیف بسیار بیشتر است.
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میتوان آن را تقویت کرد».chetor.com،
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أداء الذاکرة المؤقتة في عملية الترجمة الشفوية العربية-الفارسية
(دراسة ترجمات قناتَي العالم و"خبر" أنموذجا)
نوع المقالة :أصيلة

محبوبة قاسمي ،1علي ضيغمي* ،2صادق عسکري

3

.1رطاصبةرلملاجستريريفرقسمرترمجةرلصلغةرلصعربية،رِبامعةرمسنان ر
.2رأستاذرمساعدريفرقسمرلصلغةرلصعربيةروآدلبارِبامعةرمسنان ر
أستاذرمشاركريفرقسمرلصلغةرلصعربيةرروآدلبارِبامعةرمسنان ر
ر
.3ر

الملخص

ريفرلصذلکرة،ركمارتع ّردرعتلملرمثل:رمشکلةرإجيادرلملعادلرلملناسب،ر
ر
يع ّدرلصرتميزررولالدخاررولصتذکري رم رمرلحلرمعاجلةرلملعلتما
رونسيانرلملفاهيمرو...رم رلصتح ّرديا رلملؤرثّرةرعلیرلصذلکرةرلملؤقتةريفرلصرتمجةرلصشفرتريّةرلصعربريّةرإىلرلصفارسريّةروباصعكس.رفاستنتجنار
رلصفترريّة رلملتزلمنة رولصرتمجة رلصتتابعريّةر
لصتصفي ر رلصتحليلي رأ ّن ركيفية رأدلء رلصذلکرة رلملؤقتة ريف رلصرتمجة ر
ّر
يف رهذل رلصبحث رعب رلملنهج ر
خطي رحيثريستطيعرأنريؤثر رعلیرأدلءرهذلرلصنتعرم رلصرتمجة رعتلمل رخمتلفة رمنها:رکيفريّةرلستخدلمر
بشکلني:رومها ربشکل ر ّر
عرلنتقالّر
ر
لصتدلخلرلصلغتي ريفرتلفظربعضرلحلروفريفرهاتنيرلصلغتني ررولصنتعرلصثاينرهترنت
ّر
لألفعالرومکاهناريفرلصفارسريّة ررولصعربريّةررو
ي،رروحفظها ر وتکرلررلصرمزريفرلصذلکرةرلملؤقتةروباصتالرنقلهارإصیرلصذلکرةرلصناشطة.ررويفرلصنهايةر
ربشکلررمز ّر
ر
عبررکتابةرلملعلتما
خاصةرصتعزيزرلصذلکرةرلملؤقتةرمثل:رلستخدلمرف رلالستذکار رومرلعاةرمالحظا رم رشأهنارتسنيرأدلءر
ر
أشرنارإصیرتقدمي رآصيا ر
لملرتجمرلصفتريرخاصةريفرلستخدلمهرصلذلكرةرلملؤقتة .ر
ّر

ر

تعزيزر
رلصفترية ،رلصرتمجة رلصتتابعية رلصعربية ر رلصفارسية ،ر ر
الكلمات الرئيسة :لصذلکرة رلملؤقتة ،رلصرتمجة رلصشف رتية رلملتزلمنة ،رلصرتمجة ر

لصذلکرة.
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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 ArabicPersian 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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