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نظػران إلػی أمهیػػة الةصبػة الشػفومة كمكانتهػػا كسػدان لفػراغ نشػاىده يف ؾبػاؿ دراسػػتها ،مهػدؼ ىػ ا الث ػ إلػی تسػػلی
الضػػوع عل ػی تقنیػػات ى ػ ه الةصبػػة الشػػفومة ،اعتمػػادان عل ػی نظػػرایت علػػم الةصبػػة اغبدمثػػة كتركی ػًان عل ػی نظرم ػة فینػػام
كداربلنت ،كنوجو عدسات الث صوب التقنیػات الػ مسػتخدمها اؼبةصبػوف الفورمػوف يف كسػال اععػ ـ اعمرانیػة
علی كجو اػبصوص .تك ّونت عینة الدراسة من  063دقیقة لتسجی ت صوتیة مك َّونػة مػن  03مقابلػة أجرمػت مػ
كثار اؼبسؤكلنی اعمرانینی علػی موقػ قنػاة العػادل كسبػت ترصبتهػا مثالػرة إلػی العربیػة مػن قثػ طبسػة مػن اؼبةصبػنی.كمػا
اخةان منوذجان عشوالیان مضمّ  02دقیقة لت دمد نوعیّة التقنیات يف التسجی ت اؼب كورة عملیان.
كتوصػ الث ػ كفقػان للثیػاانت اؼبرصػودة إلػی تنومػ رقعػة اؼبقارنػة يف الةصبػة مػن الفارسػیة إلػی العربیػة كمػا اتضػأ أ ّف
التقنیػات اؼبسػتخدمة يف الةصبػة الشػػفهیة تتمااػ كالتقنیػات الدارجػػة يف الةصبػة الكتابیػة كزبتلػػن عنهػا ك ّمیّػان يیػ
مثدك أف التقنیات اغبرفیة ،كالنق  ،كالتعدم  ،كالنسخ ،كاالقػةاض ،كالتكػافؤ ،كالتكییػن ،ىػ أكثػر اسػتخدامان علػی
الةتیب لدی اؼبةصبنی الفورمنی.

الكلمات الرئيسة :الةصبة الشفومة تقنیات الةصبة الةصبة من الفارسیة إلی العربیة.

الكاتثة اؼبسؤكلة

ganji@fgn.ui.ac.ir
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 .1املقدمة
إ ّف ظػػاىرة الةصبػػة ،كانػػت كالت ػًاؿ ت ػ زـ أترمػػخ اعنسػػاف .ى ػ ه الظػػاىرة ى ػ األداة الويیػػدة لس ػ ّد
ياجة التواص بنی الثشػر كيف كػ ّ أنػواع التثػادؿ .كبػًغ نشػاط الةصبػة كعلػم لػو قواعػد كنظػرایت يف
أكالػ القػػرف العشػرمن ،فهػ كانػػت يف يػ ّد ذاهتػػا موجػودة منػ األزؿ ،إذ مارسػها الثشػر ،سػواع عػػن
طرم ػػإل اع ػػاع كاعل ػػارة أك الك ػ ـ أك الكتاب ػػة ،عل ػػی م ػ ّػر العص ػػور ،فتث ػػادلوا اؼبعلوم ػػات فیم ػػا بی ػػنهم
كتًاكجت الثقافات كاغبضارات فیما بینهما أمضان (العسری9999 ،ـ.)5 :
كإف دراسات الةصبة نظراین عند اؼبسلمنی أسثإل كأقدـ فبػا قبػده لػدی الغػربینی كلػو أمعنػا النظػر فیمػا قالػو
اعبػػاي يػػوؿ الةصبػػة يف كتابػػو «اغبی ػواف» كال ػ م معػػود أترخیػػو إلػػی ألػػن سػػنة ،لتثیّنػػت لنػػا ى ػ ه األسػػثقیة
كالقدمػػة ،بینمػػا دراسػػات اتػػنی دكلػػو ( )Etienne Doletدل تتجػػاكز 555سػػنة (صػػلأجػػو9065 ،ش)05 :
كتعتمد العلوـ اؼبختلفة علی األسس النظرمة الصػ ی ة لت قیػإل األىػداؼ اؼبرجػوة ،كمػن الثػدمه أف منقثػإل
ى ا األمر علی علم الةصبة دكف استثناع لیتمكن منها ي مشاك الةصبة ال مواجهها.
والش ك أ ّف للةصبػػة تعػػارمن كثػػریة متنوعػػة ،ألػػهرىا مػػا مقدمػػو كتفػػورد ( )Catfordبقولػػو« :إ ّف
الةصبة ى عملیػة ربػ ّ الويػدات النصػیة للغػة اؼبقصػد ؿبػ الويػدات النصػیة للغػة اؼبثػدأ» (كتفػورد،
 .)20 :9073ك یً ركماف جاكوبسوف للةصبة ا اة أنواع كى كما مل :
 الةصبػػة نػػمن اللغػػة الوايػػدة ( ،)Interalingualeأك إعػػادة صػػیالة الكلمػػات (كى ػ تفسػػری
اعلارات اللفظیة بواسقة إلارات أخری يف اللغة نفسها).
 الةصب ػػة ب ػػنی لغت ػػنی ـبتلف ػػنی أك الةصب ػػة الص ػػرفیة (( :)Interlingualeكى ػ تفس ػػری اعل ػػارت
اللفظیة ابستخداـ إلارات لغة أخری).
 ترصب ػػة س ػػیمیاع نص ػػنی أك الت ومػ ػ (( :)Intersemiotiqueكى ػ تفس ػػری اعل ػػارات اللفظی ػػة
بوساطة إلارات نيظم إلارات لری لفظیة) (ابسنت0390 ،ـ.)08 :
مهمنا ىنػا ىػو النػوع الثػاي ،أم الةصبػة بػنی اللغػات كدبفهومهػا الشػال ّ .أمػا الةصبػة الشػفهیة فهػ
إ ّف ما ّ
نشاط خقايب تتدخ فیػو معػارؼ لغومػة كلػری لغومػة ،كمػا مهػدؼ منػو إعػادة صػیالة اؼبعنػی الػ م عػّ عنػو
اؼبت ّدث (أكراتدك ألی 0337 ،ـ .)295 :قدـ الةصبة الشفهیة من أكؿ العصور ،من لغة اعلارة يتی عصران
مسه التواص الشفه  ،كأنواعها األربعة ى :
اغبانر ،كىی عثارة عن نشاط فكرم ّ
الرتمجة املنظورة ( :)At-Sight Interpretingمقرأ اؼبػةجم نصػان مػا مػن لغػة اؼبصػدر مقػوـ بةصبتػو
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لفهیان إلی اللغة اؽبدؼ كى ه الةصبة كن أف تكوف من داخ مقصورة الةصبة أك من خارجها.
الرتمجة التتبعية ( :)Consecutive Interpretingإذا كانػت اجتماعػان بػنی ؾبمػوعتنی كتت ػدث كػ
ؾبموعة بلغة ـبتلفة عن لغة اجملموعة األخرل .كمثدأ أيد أفراد اجملموعة األكذل يف إلقػاع رسػالة معینػة،
منقلها اؼبػةجم إذل لغػة اجملموعػة األخػرل لكػ تػرد علیهػا اجملموعػة األخػریة برسػالة أخػرل ،منقلهػا
اؼبػػةجم إذل اجملموعػػة األكذل ...كىكػ ا .كاؼبػػةجم التتثعػ مػػةجم ؼبت ػػدث ملق ػ كلمػػة أك ؿبانػػرة أمػػاـ
صب من اغبانرمن يی مقوـ بةصبة يدمثو يف اذباه كايػد (إذل اللغػة األخػرل) ،كىكػ ا قبػده مػةجم
كيدات خقابیة تكوف يف الغالب فقرات كاملة كؽب ا السثب حيتاج إذل تدكمن م كرات.
الرتمج ــة ایمس ــية ( :)Interpretingwhisperedيف الةصبػػة اؽبمسػػیة رتلػػس اؼبػػةجم الش ػػفه أك
مقػػن إذل جانػػب ؾبموعػػة صػػغریة مػػن اعبمهػػور اؼبسػػتهدؼ كمقػػوـ هبمػػس الةصبػػة الفورمػػة للمونػػوع
اؼبقركح يف تلك الل ظة كى ا النوع من الةصبػة ال متقلػب أجهػًة كمعػدات كلالثػان مػا مسػتخدـ يف
ظركؼ تت دث فیها األللثیػة العظمػم مػن اجملموعػة بلغػة كايػدة بینمػا األقلیػة (كمفضػ أال مكونػوا
أكثر من ا اة ألخاص) ال تت دث بتلك اللغة.
الرتمجة الفورية ( :)Simultaneous Interpretingكى ترصبة إلػی اللغػة الثانیػة يف نفػس الوقػت الػ م
متكلّم فیو اؼبت دث بلغة اؼبصدر .ى ه الةصبة ى ترصبة مؤسبرات كمقوـ اؼبػةجم بةصبػة لغػة اؼبت ػدث مػن
اللغة األص علی الفور إلی اللغة اؽبدؼ .كتيعت الشػك اغبػدم ألنػواع الةصبػة الشػفهیة .انثثقػت امػة
اغبرب العاؼبیة الثانیة ،إذ تعد ؿباكمات نورمنثورغ لكثار النازمنی سنة  1945دبثابػة اعرىاصػات القاعدمػة
للةصبػػة الفورمػػة .كىػ أمضػان نشػػاط فكػرم كإبػػداع  ،كمػػتم فیهػػا نقػ اؼبضػػامنی اؼبعینػػة ابلتػًامن مػ أ ػػا ال
تتیأ ؾباالن للمةجم للتفكری كإعادة إنتاجها (أكراتدك ألی 0337 ،ـ.)297 :
للمةجم الفورم دكراف :األكؿ دكر اؼبخاطب ابستماعو الك ـ من اؼبتكلم ،كالثػاي ىػو اؼبػتكلم
يی مقوـ بت وم ما ظبعو إلی لغة أخری .كيف الواق  ،اؼبةجم بدامة أیخ اؼبعلومػات مػن لغػة مػا
فیثػػادر بتقثیػػإل ى ػ ه اؼبعلومػػات دبػػا عنػػده مسػػثقا مػػن لغػػة اؼبثػػدأ تثػػدأ مريلػػة فككك الرمػػوز كفهػػم
اؼبعلومات كربوملها إلی اللغة الثانیة دبا عنده مسثقا من ى ه اللغة كتقد ها ابللغة اؼبقصودة.
كاؼبقصود من الةصبة الشفهیة ،ىو نوعها الفورم كالتتثع  .كما مثری اىتمامنا بش ع من التفصی ىا ىنا،
ىو الةصبة الفورمة ،بوصفها نركرة الساعة كى أيدث كأصعب كأكثر تداكالن يف كسال اعع ـ.
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 .1-1مسألة البحث

التعرؼ علی ما رترم ابلفعػ يف ذىػن اؼبػةجم الشػفوم كعلػی التقنیػات الػ ملجػ
الش يف فالدة ّ
إلیها ،أل ّف تونیأ عملیة الةصبة مسهم يف تیسریىا ككن قواعد ؽبا كن تعمیمها.
ى ػ ا كالخیفػػی علػػی ك ػ مػػن لػػو مػػد يف الةصبػػة ،أف ىنػػاك ف ػراغ مل ػػوظ يف ؾبػػاؿ دراسػػات الةصبػػة
الشػػفومة ،حبی ػ نػػری أنػػو التوجػػد دراسػػات تقثیقیػػة يف ى ػ ا اجملػػاؿ العلم ػ خاصػػة بػػنی اللغتػػنی الفارسػػیة
و
أسثاب من أمههػا صػعوابت رتاهبهػا الػدارس يف ىػ ا اؼبونػوع الشكئ عملیػان كنظػراین.
كالعربیة .كى ا لعدة
انق ق ػان مػػن ى ػ ه الضػػركرة ارأتمنػػا أف نعػػاي هب ػ ه الورقػػة الث ثیػػة قسػػمان ىام ػان مػػن عػػادل الةصبػػة الشػػفهیة
الريیب ،لنسهم يف إانرة دركب الث كصعوابهتا العملیة كفیما خیػ ابؼبثػادئ النظرمػة للث ػ  ،فركػًان
علی نظرمة فینام كداربلنػت اؼبهتمػة بت دمػد تقنیػات الةصبػة عامػة ،فػن ّف ىػ ه التقنیػات توجػد بكثػرة فیمػا
توصلنا إلیو من الثیاانت اؼبرصودة اؼبستخرجة من عملیة التقاب بنی النصنی اؼبثدأ كاؼبقصد.
 .1-2أسئلة البحث

معػػاي حبثنػػا ىػ ا تقنیػػات الةصبػػة الشػػفهیة كمػػدی تقثیقهػػا يف الةصبػػة مػػن اللغػػة الفارسػػیة إلػػی العربیػػة مثالػػرة
كذلك من خ ؿ دراسة كاستقصاع أىم أسالیب الةاصبة احملةفنی ككباكؿ أف قبیب عن األسئلة التالیة:
 كین كننا تقثیإل التقنیات اؼبستخدمة يف نظرمة فینام كداربلنت علی الةصبة الشفهیة من
الفارسیة إلی العربیة؟
 ما ى أىم التقنیات كأكثرىا توظیفیان علی الةتیب؟
 .1-3خلفية الدراسة

علػػی الػػرلم مػػن كجػػود حبػػوث علمیػػة قیمػػة يف اللغػػات األجنثیػػة األخػػری ّإال أنّنػػا دل نشػػاىد دراسػػة
تقثیقیة يوؿ الةصبة الشفهیة بنی اللغتنی الفارسػیة كالعربیػة .كعلػی يػد علمنػا ،إف الدراسػات الػ
أجرمت يف ى ا اجملاؿ قلیلة جدان كلن هتدؼ ّإال بیاف تعرمفها كأنواعها كخصالصها كج كرىا أيیاانن
كىنا نشری ابعصباؿ إلی بعض الدراسات احمللیة بنی اللغتنی الفارسیة كالعربیة ذات الصلة بث ثنا:
 درس أنػػور الرصػػايف (1395ىػ ػ ش) يف كتابػػو «دراسػػة تقثیقیػػة ؼبثػػدأ التك ػافؤ يف الةصبػػة (مػػن
الفارسیة إلی العربیة)» بعض جوانب حبثنػا ىػ ا كألػار إلػی اعسػةاتیجیات اؼبسػتخدمة يف الةصبػة مػن
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اللغة الفارسیة إلی اللغة العربیة ،م أنو تقرؽ إلی الةصبة اؼبكتوبة كدل م كر لیئان من نوعها الشفوم.
 يػػاكؿ عثداغبسػػنی فقه ػ م ػ يسػػنی سػػلماي (1394ىػ ػ ش) بیػػاف ماىیػػة الةصبػػة الفورمػػة
كربػػدایت الةصب ػػة الش ػػفهیة ب ػػنی اللغت ػػنی العربی ػػة كالفارس ػػیة بص ػػورة عام ػػة يف مقالتهم ػػا رب ػػت عن ػواف
«نگػػاى بػػو ػػالت ىػػای ترصبػػو مهًمػػاف فارسػػی-عربػػی ك بػػر عك ػس» (ق ػراعة يف ربػػدایت الةصبػػة
الفورمة من اللغة الفارسػیة إلػی اللغػة العربیػة كابلعكػس) ككمػا ألػارا إلػی بعػض األسػالیب التوظیفیػة
كاألساسیة للنجاح يف عملیة الةصبة الفورمة يف امة اؼبقاؼ.
 كان ػػت ؼبعص ػػومة أي ػػدم (1394ى ػ ػ ش) أطركي ػػة نیل ػ ػراؼ يس ػػنی مریزام ػػی نی ػػا جبامع ػػة يك ػ ػیم
سػػثًكارم ربػػت عنػواف «فنػػوف ترصبػػو لػػفاىی اب تكیػػو بػػر ترصبػػو فػػورم» (فنػػوف الةصبػػة الشػػفهیة أتكیػػدان علػػی
الةصبة الفورمة) .فقامت بتجمی ى ه الفنوف كتفكیكها من الةصبة الت رمرمة لك تصثأ مصدران علمیان.
 أل ػػار ل ػػهرایر نی ػػازم كآخ ػػركف (1396ى ػ ػ ش) يف مق ػػاؽبم رب ػػت عنػ ػواف «بررس ػػی ك ربلیػ ػ
ترصبػػوی رمػػاف شالش ػ اذش بػػر اسػػاس الگػػوی نظػػری كمنػػی ك داربلنػػو» (دراسػػة كربلی ػ ترصبػػة ركامػػة
شالش اذش علی أساس نظرمة فینام كداربلینو) إلی التقنیات اؼبستخدمة يف ترصبة ى ه الركامة ابللغة
الفارسػػیة ربػػت عنػواف شلػػداش للمػػةجم دىقػػاي ،يیػ تثػ ّػنی ىػ ه الدراسػػة أف اؼبػػةجم اسػػتخدـ
األسالیب لری اؼبثالرة كمن أمهها التعدم .
ابؼبقاب توجد دراسات أخری يف ؾباؿ اللغات األجنثیة يف امراف كمن أمثلة ذلك:
 أل ػػار ك ػرمی ل ػػعثاي (1383ى ػ ػ ش) يف مقالی ػػو رب ػػت عن ػواف «اس ػةاتیجیة التنث ػػؤ يف الةصب ػػة
الفورمػػة» (راىك ػار پیش ػثینی در ترصبػػو ىػػمزمػػاف) ك«اعبم ػ الفارسػػیة م ػ أفعاؽبػػا النهالیػػة يف الةصبػػة
الفورمة» (صب ت فارسی اب افعاؿ انتهامی در ترصبو ىػمزمػاف) إلػی بعػض ربػدایت الةصبػة الشػفهیة
بنی اللغتنی الفارسیة كاالقبلیًمة.
 كانت ىناؾ رسالة لعل اسكندرم (1393ىػ ش) جبامعة اصفهاف لنی درجة اؼباجسة يف
ف ػ ػػرع اللغ ػ ػػة االقبلیًم ػ ػػة بعنػ ػ ػواف «مش ػ ػػاك اؼبةصب ػ ػػنی الش ػ ػػفهینی االمػ ػ ػرانینی يف ترصب ػ ػػة اؼبص ػ ػػقل ات
التخصصػ ػػیة :اس ػ ػةاتیجیات جًلیػ ػػة أك كلیّػ ػػة» (مش ػ ػك ت مةصبػ ػػاف لػ ػػفاىی امرانػ ػػی در برلػ ػػرداف
اصػػق يات زبصصػػی :اس ػةات یىػػای جًلػػی ای كلػػی) .كدلّػػت نتیجػػة الث ػ علػػی أف اؼبةصبػػنی
مستخدموف االسةاتیجیات اعبًلیة أكثر من الكلیّة.
 كيف اللغة الفرنسیة كن اعلارة إلی اطركية زىرا ف يػ (1393ى ػ ش) بعنػواف «العوامػ
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اللغومة كلری اللغومة يف الةصبة الفورمة» (عوام زابنی ك فرازابنی در ترصبو ىمزماف) ال مت نقالها
يف جامعة الع مة طثاطثامی .كقد ألارت الثايثة إلػی بعػض العوامػ اللغومػة كوجػود اؼبصػقل ات
كاستعماؿ اللهجة العامیة يف خقاب اؼبتكلم كلری اللغومة كدكر اع اعات كجودة الصوت ،كسرعة
ك ـ اؼبتكلم إنافة إلی اعبانب النفس للمةجم الشفوم.
 .1-4عينة البحث ومنهجه

كىػ عثػػارة عػن تسػػجی ت صػوتیة متنوعػػة مػن خقػػاابت رظبیػة ابللغتػػنی الفارسػیة كالعربیػػة مثالػػرة،
لت لی النظرایت اؼبرتثقة ابلتقنیة كتقثیقها علی ى ه التسجی ت الصوتیة .كبسثب ندرة تسػجی
ملفػػات صػػوتیة مػػن أن ػواع الةصبػػة الشػػفهیة برمتهػػا كاغبصػػوؿ علػػی نوعهػػا الفػػورم مػػن قنػػاة شالعػػادلش
ف سب ،سیتجو حبثنا إلی ى ا اجملاؿ كمدفعنا إلی االقتصار علی عینات من الةصبة الفورمة .كبنػاعن
علػػی ىػ ا ،اخػػةان خقػػاابت سیاسػػیة مػػن اؼبسػػؤكلنی االمػرانینی سبػػت ترصبتهػػا علػػی الفػػور ابلعربیػػة يف
بػ ػ ػرام ك ػ ػ ػ شم ػ ػػن طه ػ ػ ػرافش كشابنورام ػ ػػاش كشلق ػ ػػاع خ ػ ػػاصش م ػ ػػن ىػ ػ ػ ه القن ػ ػػاة كتتج ػ ػ ػاكز م ػ ػػدة ى ػ ػ ػ ه
التسػػجی ت 365دقیقػػة يف عش ػرمن مقابلػػة كمت ترصبتهػػا مػػن قث ػ طبسػػة مػػن اؼبةصبػػنی .ككمػػا مثػػدك
نیمكاف ى ه اػبقاابت أف تعد أمنوذجان يیان لدراسة كربلی تقنیات الةصبة الشفهیة كبناع علی ى ا
اخةان إيداىا عشوالیان لیكوف الث دقیقان يف نوعیّة التقنیات.
ككفق ػان ؼبػػا ال ػران إلیػػو ،فػػن ّف اؼبػػنه اؼبسػػتخدـ يف دراسػػتنا ى ػ ه مػػنه ه كصػػف ه ربلیل ػ ه ذك صػػثغة نظرمػػة
كتقثیقی ػػة ذبم ػ اؼبقارن ػػة كالت لی ػ يف تقنی ػػات الةصب ػػة م ػػن الفارس ػػیة إل ػػی العربی ػػة يف ؾب ػػاؿ الةصب ػػة الش ػػفومة.
كنصب جهدان ىنا علی الكشن عن الص ت بنی لغػة اؼبصػدر (الفارسػیة) كلغػة ااؽبػدؼ (العربیػة) ،كلكػن
عملیة التواص كسری الةصبة كدكر اؼبةجم كعوام لری اللغومة دل رب دبكانة يقیقیة يف دراستنا.
ذبدر اعلارة يف ى ا اؼبقاـ إلی أ ّف تقنیات الةصبة ال سنشريها يف مػا ملػ لیسػت األسػلوب
الويیػػد لت لی ػ عملیػػة الةصبػػة ،ذل ػك إ ّف ىنػػاؾ تقنیػػات أخػػری نػػالعة يف األمػػر كى ػ لػػری اللغومػػة
(كالثقافة ،كالظركؼ ك )...كالنصیة (االنسجاـ ،كالتماسك ك )...كاؼبتعلقة ابؼبةجم نفسو أمضان.
 .2اإلطار النظري للبحث
للث ػ عػػن التقنیػػات الػ مسػػتخدمها اؼبةصبػػوف الفورمػػوف كللوصػػوؿ إلػػی ىػ ا اؽبػػدؼ البػػد مػػن اؼبقارنػػة بػػنی
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النصنی اؼبنقوقنی كبیاف التغیریات ال يصلت للغة الفارسیة يف ربوملها إلی العربیة من اؼبنظور اللغوم .فكما
مثدك أ ّف عم األسلوب اؼبقارف كن أف مساعد يف إرتاد تقنیة جدمدة غب مشك ت الةصبة مهما كانت
طثیعة اللغات ؿب النظر .كدل نكن ىنا يف صدد التقرؽ إلی صبیػ اغبلػوؿ اؼبتواجػدة بػ سػنكتف ابلتقنیػات
ال مستخدمها اؼبةصبوف الفورمیوف خ ؿ عملیة الةصبة من اللغة الفارسیة إلػی اللغػة العربیػة .كإ ّف الدراسػات
التقثیقیػة ىػ نتیجػة اػبػ ات اؼبكتسػثة مػن دراسػة الةصبػػة بػنی اللغتػنی .كدبػا أ ّف الةكیػً الرلیسػ ؽبػ ه القرمقػػة
اؼبثتنیة علم االخت فات كالتشاهبات اؼبوجػودة علػم مسػتول الثنیػة السػق یة للغتػنی يف الةصبػة ،مسػمم ىػ ا
األسػػلوب ب ػ«معرفػػة الةصبػػة ابععتمػػاد علػػی انالیػػة اللغػػات» .فهنػػاؾ ،مػػتم تعرمػػن الةصبػػة يف أكثػػر األيیػػاف
ابلتفاع بنی نظام اللغتنی كتض العوام لری اللغومة جانثان .فلػ لك دل تكػن الةصبػة إال الصػلة بػنی اللغومػة
ال تنق فیها اؼبعاي من لغة إلی أخری ،كاؼبهم ىو القرمقة ال متفاع هبا اؼبةجم م الن (لغة اؼبصدر).
كهب ه القرمقة متم تشكی ن متكافئ م بنیة اللغة اؼبستهدفة ،كسیتم معاعبة االخت فات اؽبیكلیة بنی اللغتنی
من خ ؿ االعتماد علی التقنیات اؼبناسثة علم مستوی احملتول كاللغة نفسو (يقاي9086 ،ش.)927 :
ى ا كعلی مدی العقود اؼبانیة كربدمدان من طبسػینات القػرف العشػرمن ،عكػن منظػرك الةصبػة
كابيثوىػػا علػػی تركیػػً جػ اىتمػػامهم يف كنػ أسػػس كقواعػػد للةصبػػة كسػػرعاف مػػا ظهػػرت نظػرایت
ـبتلفة يف كافة جوانب الةصبة .كتعت تقنیػات الةصبػة دبثابػة أدكات للت لیػ تتعلػإل بوصػن الةصبػة
كمقارنتهػػا كمػػا تسػػاعد يف رصػػد مػػا اختػػاره اؼبػػةجم .ك ّأكؿ ظهػػور للسػػلوبیة اؼبقارنػػة كػاف علػػی مػػد
ألفرمػػد مػػالث ف 9عػػاـ  ،1944الكتػػاب ال ػ م أقبػػًه عػػاـ 1958ـ ،فینػػام كداربلنیػػو 2بعن ػواف
شاألسػػلوبیة اؼبقارنػػة للفرنسػػیة كاعقبلیًمػػةش ،كىػػو اؼبرجػ األسػػاس يف نظرمػػة الةصبػػة (رمضػػاف0392 ،ـ:
 .)56كى اف الكاتثاف الكندایف ّأكؿ مػن كنػعا تعرمفػان «للقرالػإل التقنیػة للةصبػة» كصػنّفاىا ،كأكلیػا
اىتمامػ ػان بلیغػ ػان بظ ػػاىرة انالی ػػة اللغ ػػة .كم ػػری ىػ ػ اف اؼبؤلف ػػاف أ ّف ىػ ػ ه القرال ػػإل كػ ػن رص ػػدىا عل ػػی
كن ػ ا كجػػود سػػث
مسػػتوایت ا اػػة :اؼبعجم ػ كالتنظیم ػ (أم الصػػرؼ كالن ػػو) كالرسػػالة ،كمػػا ّ
طرالإل أساسیة مصنفة إلی طرالإل مثالرة كموازمة كمرتث ى ا التصػنین ابلفػرؽ بػنی الةصبػة اؼبثالػرة
تضم االقةاض ،كالنسخ كالةصبة اغبرفیة ككبص منها علی تراس
كالةصبة اؼبوازمة ،فاألكلی ى ال
ّ
1. Alfred Malblanc

2. Viney&Darbelent
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ب ػػنی اللغت ػػنی س ػواع يف اؼبعج ػػم أك الثن ػػاع اللغ ػػوم كم ػػری الثايث ػػاف أف ذل ػك فبكػ ػن يف يال ػػة لغ ػػات كاقاف ػػات
لػػدمدة التقػػارب فیمػػا بینهػػا ،أمػػا األخػػری (الةصبػػة اؼبوازمػػة) فهػ تلػػك الػ ال تسػػری علػػی ػ ترصبػػة كلمػػة
بكلمة كربتوم الت ومر ،كالتعدم  ،كالتكافؤ ،كالتكیین (أكراتدك ألی 0337 ،ـ.)008 :
ذبدر اعلارة ىنا إلی أ ّف مسمیات ى ه التقنیات كتصنیفها زبتلن لػدی بعػض الثػايثنی مػن
بع ػ ػ ػػد فین ػ ػ ػػام كداربلن ػ ػ ػػت .فعل ػ ػ ػػی س ػ ػ ػػثی اؼبث ػ ػ ػػاؿ ،إسػ ػ ػ ػكافیة كإنةافی ػ ػ ػػا 9رأای أ ّف كػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػػن النقػ ػ ػ ػ
( )Transposicionكالتثػػدم ( )Modularمػػا مهػػا إال القرالػػإل اغبقیقیػػة للةصبػػة فهمػػا مضػػماف
كافة القرالػإل األخػری (اكراتدك ألیػ 0337 ،ـ )020 :أك مت ػدث انمػدا 0يف ىػ ا اؼبقػاـ عػن تقنیػات
أطلػػإل علیهػػا «تقنیػػات الضػػث » ( )T.De Ajusteكى ػ ه التقنیػػات تضػػم يف طیّاهتػػا عػػدة طرالػػإل
أخری قاؿ هبا الثايثاف فینام كداربلنت كى  :اعنافة كاغب ؼ كالتعدم كاؽبوامت.
كمػػا رب ػ ّدث ك ػ مػػن انمػػدا كاتب ػر (1969ـ) كمػػاجورت1979( 0ـ) عػػن الفػػرؽ بػػنی الشػػرح
اؼبق ػ ّػوؿ ( )Parafrasesاؼبش ػػركع كل ػػری اؼبش ػػركع ،فف ػ ػ األكؿ قب ػػد أف الةصب ػػة أط ػػوؿ م ػػن ال ػػن
األصػػل  ،لػػری أنػػو ال مةتػػب علػػی ذلػك تغیػػری يف اؼبعنػػی ،كالثػػاي متعلػػإل بعناصػػر يف الػػن األصػػل
كمك ػوف زالػػد .كمقػػرح انمػػدا تقنیػػة أخػػری كى ػ «التعػػادؿ الوصػػف » (9962ـ ،)007 :كالغامػػة منهػػا
التوص إلی معادؿ ال موجد لو مصقلأ متفإل علیو يف اللغة اؼبنقوؿ إلیها.
استخدـ اباكیت أمورا1977( 2ـ) مصقلأ «طرالإل التنفی النظرمة» كاعتمد علی مقةيات
كفرؽ بنی القرالإل الرلیسیة (النق كالتعدم كالتساكم كاعي ؿ اؼبرجع ) كالقرالإل
فینام كداربلنت ّ
التكمیلی ػ ػػة (كىػ ػ ػ اعطن ػ ػػاب كالتفس ػ ػػری كاغبػ ػ ػ ؼ كالتع ػ ػػومض) كم ػ ػػا مض ػ ػػن تقنی ػ ػػة «اعس ػ ػػقاط»
( )Omissionكىو عثارة عن ي ؼ ما ىو فضلة كمكرر يف اللغة األصلیة.
كن يػ ػ أ ّف نیوم ػػارؾ1988( 5ـ) مض ػػن إل ػػی مقةي ػػات فین ػػام كداربلن ػػت تقنی ػػة «الةصب ػػة
اؼبع ػ ػ ػػةؼ هب ػ ػ ػػا» ( )Reconocidaكالتس ػ ػ ػػاكم ال ػ ػ ػػوظیف كالقثیعی ػ ػ ػػة كالةصب ػ ػ ػػة اؼبؤقت ػ ػ ػػة (إتكی ػ ػ ػػت)
(( )Etiquetaنیومارؾ.)928-0336 :907 ،
1. Scavee & Intravaia
2. Nida
3. Margot
4. Vazquez Ayora
5. Newmark
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التضم ى ه التعرمفات اؼبقركية علمیة تقیّم مدی م عمتها أك مدی صػ تها ،فػن ّف األمػر مػرتث
بون ػػعیتها يف ال ػػن كالس ػػیاؽ كاؼب ػػنه اؼبس ػػتخدـ فیض ػػن أكراتدك ألی ػ تقنی ػػات جدم ػػدة كمس ػػتخدـ
اؼبصػػقل ات األكثػػر تػػداكالن كك ػ لك حيػػاكؿ تويیػػد كجهػػات نظػػر العلمػػاع كمضػػم مقةيػػو  18تقنیػػة
ف كثرىػػا متّ ذكرىػػا مسػػثقانک ػ (اعي ػ ؿ اؼبرجع ػ  ،كاعسػػهاب ،كاعسػػهاب اللغػػوم ،كاحملاك ػاة اللغومػػة،
كالتعومض ،كاعرتاز اللغوم ،كالوصن ،كاغب ؼ أك اعسقاط ،كاؼبعادؿ اؼبسػكوؾ ،كالتعمػیم التعػدم ،
كالتخصػػی  ،كاالسػػتعارة ،كالةصبػػة اغبرفیػػة ،كالنق ػ ) إال اعبػػداع اػبقػػايب ال ػ م مػػتم إيػػداث تعػػادؿ
مؤقػ ػ ػػت كلػ ػ ػػری متوق ػ ػ ػ علػ ػ ػػی اعط ػ ػ ػ ؽ خػ ػ ػػارج السػ ػ ػػیاؽ كاعي ػ ػ ػ ؿ اللغػ ػ ػػوم أك اؼبسػ ػ ػػاعد اللغػ ػ ػػوم
( )Paralingusticaالػ م مػػتم اسػػتثداؿ عناصػػر مسػػاعدة لػػری لغومػػة (مثػ اع ػػاعات كالتفخػػیم) أك
ابلعكس .كتستخدـ ى ه التقنیة عادة يف الةصبات الشفهیة (.)Albirhurtado , :2001 277
كبعػػد ذكػر نظػرایت الثػػايثنی يػػوؿ التقنیػػات يف الدراسػػات التقثیقیػػة ،نكتفػ ىنػػا ابلتقنیػػات
السػػثعة لفینػػام كداربلنػػت الػ تكػوف أكثػػر اسػػتیعاابن كلػػیوعان ابلنسػػثة إلػػی اؼبسػػمیات األخػػری عنػػد
الثايثنی من بعدىم .كيف الواق ى تيعػد يجػر األسػاس للتقنیػات األخػری كسػن فیمػا ملػ ذكػر
ىػ ػ ه التقنی ػػات الػ ػ ملجػ ػ إلیه ػػا كػ ػ م ػػن معمػ ػ يف ؾب ػػاؿ الةصبػ ػة -كبش ػػك الل ػػعورم يف بع ػػض
األيیػػاف -كسػػنل قها ابألمثلػػة اغبقیقػػة ال ػ سبػػت ترصبتهػػا علػػی الفػػور مػػن الفارسػػیة إلػػی العربیػػة يف
 365دقیقة من التسجی ت التلفازمة ال سلن اغبدم عنها.
 .2-1الرتمجة املباشرة ویا ثالثة أنواع فهي

 )1االقرتاض ()Borrowing

معكس ى ا األسلوب نوع من االفتقار ،كمتمث يف عدـ ترصبة كلمة من لغة اؼبصدر ب تركها علی
ياؽبػا ككتابتهػا حبػركؼ اللغػة اؽبػدؼ ( .)1997: 47 Viney&Darbelent,كيف اغبقیقػة مقلػإل ىػ ا
اؼبص ػػقلأ عل ػػی ن ػػم كلم ػػة إل ػػی لغ ػػة أخ ػػری دكف أف نق ػػوـ بةصبته ػػا كى ػػو أبسػ ػ تقنی ػػات الةصب ػػة.
كتيستخدـ ى ه التقنیة عاد نة عن قصور يف اللغة اؼبنقوؿ إلیها (تقنیة جدمدة  -مفهوـ لری معركؼ،
عػػدـ كجػػود متكػافئ ؽبػػا ،عمػ ع فػػراغ معجمػ أك عرتػػاد نػػوع مػػا مػػن التػ اری اػبػػاص) .كمػػن أكثػػر
ياالت االقةاض التعابری اؼبصقل یة ،كذبدر اعلارة ىنا أف العػرب اقتثسػوا مػن الفارسػیة مفػردات
عدمدة يف العهود السافلة خاصة يف العهد العثاس كيتی كردت يف القػرآف الكػرمی ،نظػری( :ابرمػإل،
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كاسػت ؽ ،كسػػندس ،كأرالػػك ،كزرايب ،كسػرادؽ ،كمنػارؽ كلریىػػا) (التػػوقب 9093 ،ق ،)000 :كاللػػك
أف يف الدخی إاراع للغات بشك عاـ .فه ه اؼبفردات تنق يف اللغة اؼبنقوؿ إلیها لفظان كمعنی.
كحيت ػ ػ االق ػ ػةاض اؼبرتث ػػة األكل ػػی ن ػػمن أسػ ػػالیب الةصب ػػة ال ػ ػ مقةيه ػػا نیوم ػػارؾ كمس ػػمیو شالت وم ػ ػ ش
( ،)Transferenceيی مػری أنػو مفهػوـ مقػابإل مػ مفهػوـ كتفػورد لحيالػة ( )Newmark, 2006: 81كمػن
أمثلة ذلك يف عینة الث ى :
پروتكل :ال كتك
پي ام دي ( :)PMDيب اـ دم.

 )2النسخ ()Calque

ميسمی أمضان االستعارة التعثریمة أك احملاكاة اللغومة كالقولثة كك لك الن ت .كىو عثارة عن اسػتعارة
كيدة لغومة من لغة اؼبصدر بةصبة يرفیة لعناصرىا ،كترم إلی النق اغبػريف للتعػابری االصػق يیة
كإدخاؽبا إلی اللغة اؽبدؼ .كتقوـ علی اقتثػاس تعثػری معػنی كترصبػة العناصػر اؼبكونػة لػو ترصبػة يرفیػة
(.)Albirhurtado, :2001 269
فتجرم احملاكاة اللغومة يف الةكیب الن وم كاؼبفردات .يف النوع األكؿ تظهر القواعد الن ومة للغة
اؼبصدر يف اللغة اؼبةجم إلیها فثالقث لن تقابإل م قواعد اللغة اؽبدؼ .كالثانی :مشم ؾبموعة مػن
اؼبفردات ال تةجم كلمة إذل كلمة أك مقةض التعثری منها استعاراین (خًاع فر9073 ،ش.(05 :
أم ػػا نیوم ػػارؾ فیس ػػمیو التقثی ػ ( )Naturalizationأم اق ػةاض م ػ تكیی ػػن اؼبف ػػردة م ػػن يی ػ
طرمقة نققها كإنافة كيدات مورفولوجیة تناسب اللغة اؽبدؼ (نق عن رمضػاف )89 :0392 ،كمػن
أمثلة ذلك:
ًت٘جِگ٘شٕ گؼتشدُ :النتیجة الشاملة
صهٌِ٘ ػَم ثشجبم :اؼبل إل الثال ػبقة العم اؼبشةكة

پبدهبى :الرقابة

 )3الرتمجة احلرفية ()Littérale Translation

الةصبػة اغبرفیػة ىػ اػبقػوة الثالثػة يف الةصبػة ،قرمثػة مػن النسػخ كتقػوـ علػم ترصبػة كلمػة بكلمػة فػ
ربید عن الن األصل كال زبالن نظاـ اللغػة اؽبػدؼ .كيف ىػ ا النػوع مػن الةصبػة ال ملجػ اؼبػةجم
إذل التغیری ّإال للتقید بثنیات لغة الوصوؿ .كن اعتماد الةصبة اغبرفیة طاؼبا كانت النتیجة مرنیة،
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ك كطاؼبػػا كػن اغبصػػوؿ علػػم نػ مقثػػوؿ يف اللغػػة اؽبػػدؼ ال متعػػارض مػ بنیاهتػػا .أمػػا إذا دل تػػن
ى ػ ه الةصب ػػة ابلغ ػػرض ،فیلج ػ اؼب ػػةجم عندل ػ إذل الةصب ػػة ل ػػری اؼبثال ػػرة ألف الرس ػػالة أعق ػػت مع ػ
ػامرا ،كدل ت ػػؤد اؼبع ػ  ،كاس ػػت الت ترصبته ػػا ألس ػػثاب بنیوم ػػة ،كال تتق ػػابإل م ػ أم ل ػ ع يف اللغ ػػة
مغ ػ ن
اؽبدؼ (اغبمص 0332 ،ـ.)7 :
زبتلن ى ه الةصبة عن ترصبة الكلمة بكلمة ال تراعی فیها ؿباكاة األصػ يف نظمػو كترتیثػو،
كالػ أتخػ الةاكیػب كاؼبعنػػی السػیاق للغػة اؼبصػػدر ابغبسػثاف .كىػدفها نقػ الكلمػات مثالػرة مػػن
اللغة األص إلی اللغة اؽبدؼ كمتم االبقاع علی نسإل كترتیب كلمات اللغة األص كما ى .
فنذا دل تكن لك كلمة مفردة يف لغة ماكلمة مفردة تقابلها يف اللغة األخری ،ف بد أف نستعم تعثریان مقوـ
مقامها كمعق عنها فكرة م لمة كان ة ،سواع تساكت األلفاظ أـ دل تتساك ،اؼبهم أف تؤدم اؼبعنی اؼبقصػود.
كتتوافإل ى ه التقنیة م ما اطلإل علیو نیدا التكافؤ الشػكل (الرصػايف9099 ،ش )985 :كىػ تتمثػ يف االنتقػاؿ
مػػن اللغػػة األصػػلیة إلػػی اللغػػة اؽبػػدؼ مػػن أج ػ اغبصػػوؿ علػػی ن ػ مػػةجم ص ػ یأ تركیثی ػان كداللی ػان ،ك ذل ػك
ابس ػػتثداؿ ك ػ ػ عنص ػػر م ػػن األص ػ ػ دب ػػا مقابل ػػو يف ال ػػن اؽب ػػدؼ م ػ ػ اي ػ ػةاـ م ػػا مس ػػمی ب ػ ػ«يتمی ػػة اللغ ػػة»
( )Viney&Darbelent,1997: 48و (رمضاف )0392 :80 ،مث :
گضاسؽّب سا ثِ سػبًِّب خَاّ٘ن داد :سوؼ نقدـ التقارمر إلی كسال اعع ـ
آطاًغ ث٘بد اؾالم مٌِ مِ ّوِ فؿبل٘تّبٕ ّؼتِإ جوَْسٕ اػالهٖ اٗشاى صلحآه٘زض اػزت :كأف

تعلن الوكالة الدكلیة للقاقة ال رمة أبف صبی األنشقة النوكمة اعبمهورمة اعس میة يف امراف ى سلمیة.
 .2-2الرتمجة غري املباشرة ویا أربعة أنواع هي

 )1النقل ()Transposition

تدعی ى ه التقنیة أمضان اعبداؿ ،كاالستثداؿ ،كاؼبثادلة كالت ومر .كتقوـ ى ه التقنیة علػم اسػتثداؿ
جًع من الرسالة (االسم أك الفع أك الصفة أك يرؼ اعبر )...جبًع آخر دكف أف مػؤدم ذلػك إذل
نػػیاع يف اؼبع ػ كال إذل تغیػػری يف مضػػموف الرسػػالة (مػػوانف0330 ،ـ .)73 :كى ػ أمض ػان دبعنػػی تغیػػری
اؼبرتثة الن ومة .كن أف تندرج يف إطار الت ومر يالتاف خاصتاف مها:
الن) التثدم الثابت أك الت ومر اؼبتعاكس ال م مشتم نوعنی:
استثداؿ يف إطار اللغة الوايدة (اسم الفاع  ،اسم اؼبفعوؿ ،مصدر ،فع كاخل).
44
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مث  :می توانیم بگومیم :كننا القوؿ بدالن عن «نسقتی أف نقوؿ».
 استثداؿ اعبملة الفعلیة ابعبملة االظبیة كابلعكس .كمثاؿ ذلك:
ٍ ػٌذ ّؼتِإ سا حفع مٌ٘ن :كاغبفاظ علی الوایقة ال رمة
ب) الةصبػػة ابل ػًایدة كالنقیصػػة :الةصبػػة ابل ػًایدة ى ػ كسػػیلة تقػػوـ علػػم إنػػافة كلمػػة أك أكثػػر
للتعثری عن نفس الرسالة ال متضمنها الن األصل .
مث ّ :و٘ـِ :كما جرت العادة.
هٌبفؽ ًبهـشٍؼ اص دػت دادًذ :فقد فقدكا ى ه اؼبصاحل لری الشرعیة كلری اغبقیقیة.

فشصًذ ثشٍهٌذ اٗـبى :ابنو الثق الشجاع الشهم

أما الةصبة ابلنقصاف فه كسیلة تقوـ علم ترصبة ؾبموعة من الكلمات من الن األصل دبجموعة أخرل
عدد كلماهتا أق يف اللغة اؽبدؼ (الرصايف9099 ،ش )987 :كمن أمثلة ذلك :دس هقبثل :الضد،
ثِ طَس هـخص :ربدمدان ٍ /.اٗي ثذاى هؿٌب ً٘ؼت :كى ا المعين

 )2التعديل ()Modulacion

مسػػمی كػ لك التقوم ػ  ،كىػػو إج ػراع مقػػوـ علػػی تغیػػری يف اػبقػػاب بنػػاع علػػی تغیػػری يف كجهػػة النظػػر إلػػی
اغبقیقػػة اللغومػػة نفسػػها ( )Viney&Darbelent, 1997: 51كىػػو يف الواقػ دبعنػػی تغیػػری كجهػػة النظػػر أك
زاكمة الرؤمة أك مرتثة التفكری ،للنق فبا ىو ؾبرد إلی ما ىو ملمػوس كمػن السػثب للمسػثب كمػن الوسػیلة
للنتیجة كمن اعبًع إلی الك  .كىو كسیلة ترصبیة ملج إلیها اؼبةجم عندما مرل أف الةصبة اغبرفیة أك يػ
احملػػورة قػػد تفض ػ  ،يف اللغػػة اؽبػػدؼ ،إذل عثػػارة ص ػ ی ة كبػػواین كإمنػػا ال تتناسػػب م ػ ركح اللغػػة كطرالػػإل
التعثری فیها .كى ه القرمقة ال تقوـ كسابقتها علم التغیریات الشػكلیة يف أنػواع الكػ ـ ،كإمنػا علػم التغیػری
يف الرسالة نفسها ،أم أف التكیین معم علم صعید الفكرة ،كذلك بتغیری اؼبنظور أك زاكمة اعناعة.
كذبدر اعلارة إذل أف التعػدم كػن أف مكػوف اختیػاراین أك إلًامیػان .ك كػن التمییػً بػنی التعػدم
ال م متناكؿ اؼبفردات كالتعدم ال م مقاؿ القواعد الن ومة (اغبمص 0332 ،ـ.)93 :
الن) التعدم علم صعید اؼبفردات:
مقوـ ىػ ا النػوع مػن التكییػن بشػك أساسػ علػم اسػتثداؿ كلمػة أبخػرل تػرب بینهمػا ع قػة
منققیة (اعبًع عونان عن الك أك ابلعكس – الوسیلة عونان عن النتیجة أك ابلعكس)...
هي اهـت ثِ فشٍدگبُ خَاّن سفت تب اٗـبى سا دریافت كنم :سوؼ أذىب إلی اؼبقار ى ه اللیلة لالستقبال
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ؾ٘ذتَى هجبسك :ك عاـ ك أنتم خبری

ب) التعدم علم صعید القواعد كالن و:
مقػػوـ التكیی ػػن ىن ػػا بش ػػك خػػاص عل ػػم اس ػػتثداؿ النف ػ ابعاثػػات ،كاؼبث ػػين للمجه ػػوؿ ابؼبث ػػين
للمعلوـ ،أك ابلعكس ،كعلم تغیری ترتیب الكلمات يف اجملموعة .كإلیك التفصی :
اسػتثداؿ النفػ ابعاثػات ،أك ابلعكػس :هب حبهٖ هقبٍهت ثَدُاٗن ٍ هستیمم :كبػن كنػا نػداف

عن اؼبقاكمة وال يزال.

ثٖتأث٘ش ً٘ؼت :الت اری اػباص هبا.

اؼبثين للمجهوؿ ابؼبثين للمعلوـ ،أك ابلعكس:
ٍ اٗي خ٘بثبى تَػط هؼئَل٘ي رٕسثط ثِ ًبم فلؼط٘ي ًبمگزاسٕ گشدٗذ :كظبیّت الشارع ،بشارع فلسقنی.
ٍ اٗي هَضَؼ هطشح ؿذ :كقد طرح الوزير ى ا اؼبونوع

تغیری ترتیب الكلمات يف اجملموعة .پبػخ اٍ سا خَاّ٘ن داد :نص ّف يسابو.
حق اٗي ثَد مِ هـبسمت داؿتِ ثبؿ٘ن :كاف من الواجب اؼبشاركة.

 )3التكافؤ ()Equivalence

ىػػو التعثػػری عػػن الشػ ع ذاتػػو كلكػن بعثػػارة ـبتلفػػة سبامػان مػػن يیػ الةكیػػب كمػػن يیػ األسػػلوب.
كمنقث ػ ػػإل عمومػ ػ ػان عل ػ ػػی اؼبرس ػ ػػلة كامل ػ ػػة كم ػ ػػا ى ػ ػػو اغب ػ ػػاؿ يف األمث ػ ػػاؿ كاألقػ ػ ػواؿ اؼبػ ػ ػ اورة كالعث ػ ػػارات
االصػػق يیة (لػػوكت سػػثوؿ0335 ،ـ )69 :قػػد نصػػادؼ نصػػنی مش ػریاف إذل موقػػن كايػػد لكنهمػػا
معػ اف عنػو بوسػال أسػلوبیة كبنیومػة ـبتلفػة سبامػان .يف ىػ ه اغبالػة نقػوؿ إف شبػة تعػادؿ أك تقابػ بػػنی
اؼبػػوقفنی .ملج ػ اؼبػػةجم إذل الةصبػػة ابؼبعػػادؿ أك اؼبقاب ػ عنػػدما ال ذبػػدم الةصبػػة اغبرفیػػة نفع ػان ،كال
مساعد الت ومر كال التكیین يف التعثری عن اؼبوقن ذاتو يف اللغة اؽبدؼ .كتشم العثارات الثابتػة،
كاغبكػػم كاألمثػػاؿ ،كالسػػلوكیات ،كأدكات التعجػػب كاالسػػتفهاـ كمػػا إذل ذلػػك .كى ػ تتقلػػب مػػن
اؼبػػةجم معرفػػة عمیقػػة بثقافػػة اللغتػػنی اؼبصػػدر كاؽبػػدؼ فض ػ ن عػػن اؼبعرفػػة اعبیػػدة ابلنظػػامنی اللغػػومنی
كاالؼبػػاـ بعػػادات النػػاطقنی ابللغػػة اؼبصػػدر كتقالیػػدىم كطرمقػػة تفك ػریىم (الرصػػايف 9093 ،ىػ ػ.)993 :

كمث  :كلنگزني دٍ ً٘شٍگبُ سا خَاٌّذ داؿت :أف مضعوا حجر األساس حملقتنی.
ًَؿذاسٍ پغ اص هشه ػْشاة :كالت ينی مناص.
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 )4التكييف ()Adaptation

ى ا النوع من الةصبة ،مع ّ عن موقن أصل لری معركؼ يف اللغة اؽبدؼ أك اللغػة اؼبنشػودة ابلرجػوع
إلی موقن مشابو (موانف0330 ،ـ .)69 :فیشری ك من فینام كداربلینو إلػی أف التكییػن ثّػ أقصػی
يدكد الةصبة ،كملج إلیو اؼبةجم عندما تكوف الونعیة الػ مت ػدث عنهػا الػن األصػ لالثػة سبامػان
عػػن اللغػػة اؽبػػدؼ أك منافیػػة تداب متكلمػ ىػ ه اللغػػة كتقالیػػدىم فبػػا مسػػتوجب علػػی اؼبػػةجم خلػػإل
كن ػػعیة يف اقاف ػػة اؽب ػػدؼ تك ػافئ األكل ػػی كىك ػ ا نك ػوف أم ػػاـ تك ػافؤ يف اؼبواق ػػن فیق ػ ب ػػنی الةصب ػػة
كاعبػػداع ألنػػو مقػػوـ علػػم التعثػػری عػػن موقػػن يف اللغػػة اؼبصػػدر ال كجػػود لػػو يف اللغػػة اؽبػػدؼ ،كذلػػك
ابلرجػػوع إذل موقػػن مشػػابو مػػؤدم الغػػرض ( .)Viney&Darbelent, 1997: 53كمسػػم ىػ ه التقنیػػة
اكراتدك ألی بػ «اعي ؿ اؼبرجع » يی مقوؿ :كحيص ىػ ا عنػدما مػتم اسػتخداـ مسػاكات معػةؼ
هبػا يف كػ اؼبػوقفنی كمػػتم إيػ ؿ عنصػر اقػػايف ؿبػ آخػر (0337ـ :)050 :علػػی سػثی اؼبثػاؿ :اؼبػػةجم
مغری ف وی ى ه اعبملة الفارسیة رعامة ؼبقتضی ياؿ اؼبخاطثنی العرب السػنة «...اٌٗل ثب ّزش
الفورم ّ
هَؿل ًبم تَ سا صذا هٖصًز٘ن ٗزب اثَالف زل ٗزب اثَالف زل» يیػ مقػوؿ «الصػاركخ الػ م مػ كر

ابؼب مأ ال تربت علیها القوات يف مدرسة االماـ يسنی(ع) االستشهادمة».
كقػػد أنػػاؼ ك ػ مػػن فینػػام كداربلینػػو طرالػػإل أخػػری إلػػی التقنیػػات السػػثعة اؼبشػػار إلیهػػا ككلهػػا
تتسػم ابلثنالیػة كالتقابلیػة كدل تكػن لػ ع جدمػد منهػا (التخفیػػن أك الةكیػً ،كاعسػهاب أك اعرتػػاز،
كالتصرمأ أك التضمنی ،كالتعمیم أك التخصی  ،كالفص كالدم  ،كالقاعدمة أك اؼبعجمیػة) مػا عػدا
التعومض كالقلب كيالیة اؼبةجم (اكراتدك0337 ،ـ )029 :فه :
 التعومض :كىو أف متض ّػمن جػًع آخػر مػن الػن عنصػران إع میػان أـ مػؤاران ب لیػان ،دل نػتمكن
مػػن كنػػعو يف مونػػعو الػ م ظهػػر فیػػو يف الػػن األصػػل  ،كمػػن أمثلػػة ذلػك إتیػػاف أداة الت كیػػد يف
اللغة العربیة بدالن عن قیػود الت كیػد يف اللغػة الفارسػیة اٗي هَضَؼ قطؿبً ًبدسػت اػزت :إ ّف ىػ ا
اؼبونوع لری ص یأ.
 القلب ( :)Inversionكىو عثارة عن نق كلمة أك كيدة لغومة إلی مكاف آخر يف اعبملة
أك الفقػػرة كذلػك للتوصػ إلػػی الثنیػػة القثیعیػػة للجملػػة يف اللغػػة اؼبػػةجم إلیهػػا ،كمػػا رتػػرم يف ترصبػػة
اعبم يف اللغة الفارسیة إلی اعبم الفعلیػة يف اللغػة العربیػة :پ٘بهٖ اص طزش ٗنزٖ اص مبًزب ّزبٕ
سػوٖ دریافت كردیم :استلمنا رسالة من ايدی القنوات الرظبیة.
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 يال ػػیة اؼب ػػةجم :كى ػ يال ػػیة تض ػػاؼ أس ػػف الص ػػف ة يف الةصب ػػة اؼبكتوب ػػة ،يی ػ تتض ػػمن
معلومة مری فیها اؼبةجم فالػدة للقػارئ ،كعػادة مػا ترافػإل االقةانػات الكثػریة لتونػیأ اؼبعػاي الغامضػة
يف ن االنق ؽ كالت رمخ لليداث كالتعرمن ابلشخصیات( ...رمضاف0392 ،ـ.)090 :
ىنا كمن بعد استعراض اعبوانػب الرلیسػة لنمػوذج فینػام كداربلینػو كاعتیػاف ابألمثلػة اغبقیقیػة يف
الةصب ػػة الش ػػفومة م ػػن اللغ ػػة الفارس ػػیة إل ػػی اللغ ػػة العربی ػػة ،ارأتمن ػػا أف ن ػػدرس إي ػػدی ى ػ ه اؼب ػػدكانت
التلفازمة ال مت اختیارىا عشوالیان دراسة دقیقة كلاملة لكػ كب ّقػإل اسػتعماؿ ىػ ه التقنیػات السػثعة
عملیػان .األمنػػوذج الػ م مت اختیػػاره كػاف مقابلػة مػ الػدكتور هبػػركز كمالونػػدم مسػاعد رلػػیس منظمػػة
القاقػة ال رمػة االمرانیػة مػ قنػاة العػادل يف بػرانم «مػن طهػراف» ؼبػدة ( 24:51دقیقػة) يػوؿ قضػاای
خقػػة العمػ اؼبشػػةكة بػػنی ام ػراف كالػػدكؿ اػبمسػػة زالػػد كايػػد .يف الثػػادئ ذم الثػػدع ،قػػاـ الثػػايثوف
اؼبسج عدة مرات ككتابة الن اؼبنقوؽ العريب كالفارسی علی الورؽ ،كعند
ابالستماع إلی اؼبلن ّ
االنتهاع من عملیة التدكمن ،قمنا جبم كايصاع التكرارات ،كالنسثة اؼبئومة ،كاؼبتوسقات اغبسابیة،
كيف اؼبريلة األخریة مت إدراج التقنیات اؼبستخدمة يف اعبدكؿ.
كفیمػػا ملػػی ربلیػ نػػوع التقنیػػة اؼبتثعػػة يف النصػػنی الفارسػ كالعػػريب ؽبػ ا اػبقػػاب كإيصػػاعىا يف
امة اؼبقاؼ.
نوع التقنية املتبعة يف الرتمجة الفورية من الفارسية إلی العربية
رقم

نوع التقنية املتبعة

التكرار

النسبة املئوية

1
2
3
4
5
6
7
8

االقةاض
النسخ
الةصبة اغبرفیة
النق
التعدم
التكافؤ
التكیین
اعبم

2
9
137
36
22
1
5
257

./96
4/37
66/18
17/39
15/62
./48
./5
./155
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بعػد بیػػاف نػػوع التقنیػػات اؼبسػػتخدمة الػ سبػػت اختیارىػػا عشػوالیة ،ن يػ أف أكػ نسػػثة كىػ 66/18
ابؼبئة للتقنیة اغبرفیة كقد تلتها تقنیة الت ومر أك النق م نسثة  17/39ابؼبئة التعدم بنسػثة 15/62
ابؼبئػػة كاحملاك ػاة اللغومػػة أك النسػػخ بنسػػثة  4/37ابؼبئػػة كاالق ػةاض بنسػػثة  /96ابؼبئػػة كالتك ػافؤ بنسػػثة 48
ابؼبئػػة إال أننػػا دل نػػر لػ ع مػػن تقنیػػة التكییػػن .كىػ ا معػػين إف اؼبةصبػػنی الشػػفومنی اسػػتخدموا أكثػػر الةصبػػة
اؼبدكنة.
اؼبثالرة بنسثتها اؼبئومة ( )71/51مقاب ن للةصبة اؼبوازمة بنسثتها ( )28/49يف ى ه ّ
فكما مثدك ،نظران إلی الًمن القصری كالفرصػة اؼبتايػة للمػةجم يف الةصبػة الشػفهیة لػن مثقػی لػو
يیلػة إال أف مركػً علػی إمصػاؿ اؼبعنػی ،كبنػاعن علػی ىػ ا ملجػ اؼبػةجم يف ىػ ا النػوع مػن الةصبػة إلػػی
التقنیة اغبرفیة أكثر من لریىا ،أل ّف ّأكؿ ل ع متثادر إلی يافظتو القصریة ى اؼبفردات نفسها ال
حيػػاكؿ ترصبتهػػا إلػػی للغػػة اؽبػػدؼ ،ملج ػ إلػػی تقنیػػة الت ػػومر كالنق ػ  ،كى ػ ا مػػن الثػػدمه  ،يی ػ
مفلػػت مػػن مدمػػو بعػػض اعبم ػ كالعثػػارات مػػن اػبقػػاب األصػػل ك ػػر علیهػػا أك مقػػوـ بتعمیمهػػا أك
تلخیصػػها ،كميسػػتخدـ تقنیػػة التعػػدم ابلنسػػثة إلػػی اؼبعلومػػات اؼبسػػثقة لػػدی اؼب ػةجم كخ تػػو كمػػدی
االيتفػ ػػاظ هبػ ػػا أمض ػ ػان .ك ّأمػ ػػا نسػ ػػثة تقنیػ ػػة االق ػ ػةاض ت ػ ػرتث ابؼبصػ ػػق يات العلمیػ ػػة كالتخصصػ ػػیة
للخقػػاب .كك ػ لك التقنیتػػاف األخػػریاتف أم التك ػافؤ كالتكییػػن تك ػوانف أق ػ اسػػتعماالن يف الةصبػػة
الش ػػفهیة أل م ػػا حباج ػػة إل ػػی ال ػػًمن كالةكی ػػً للمقابق ػػة فه ػ ػ ه الظ ػػركؼ ابلقث ػ ػ دل تت ػػوفر للم ػػةجم
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الشفوم .كمن جانب آخر عادة ما مسعی ك من ملق كلمػة يف اجملػاالت السیاسػیة أف مسػتخدـ
كلمات كصب بسػیقة كسػهلة لكػی مفهمهػا العمػوـ .فهػ ه كلهػا تعكػس مػا كنػا نفػةض يف الةصبػة
الشفومة ابلنسثة إلی الظركؼ ال تتم فیها عملیة الةصبة.
 .3النتيجة
ى ه اؼبقالة بعد بیاف تقنیات الةصبة نظراین كتقثیقها علی الةصبة الشفهیة اؼبثالرة من اللغة الفارسیة
تدؿ نتیجة الث علی:
إلی العربیة ،تناكلت مدی فاعلیة ى ه التقنیات ،ككفقان للثیاانت اؼبرصودة ّ
 بعػد إمعػاف النظػر يف تقنیػات الةصبػػة اغبدمثػة كتقثیقهػا يف الةصبػة الفورمػػة مػن الفارسػیة إلػی العربیػػة
كدراسػػة أكثػػر مػػن  365دقیقػػة للتسػػجی ت التلفازمػػة ال ػ ترصبػػت مثالػػرة مػػن اللغػػة الفارسػػیة إلػػی اللغػػة
العربیػػة ،تثػػنی أف التقنیػػات السػػثعة لفینػػام كداربلنػػت كػن تقثیقهػػا علػػی الةصبػػة الشػػفهیة كمػػا كانػػت يف
نوعها الت رمرموقػد زبتلػن أيیػاانن يف بعػض التقنیػات فمػث ن ىنػا تقنیػة تسػمی ابؼبسػاعد اللغػوم الػ نراىػا
يف الةصبػػة الشػػفهیة دكف الةصب ػػة الت رمرمػػة ،كم ػػا زبػػت تقنی ػػة يالػػیة اؼب ػػةجم يف نوعهػػا اؼبكت ػػوب دكف
الشفوم.
 اتّضأ من خ ؿ الت لی اعيصال للثیاانت اؼبندرجة يف اؼبدكنة التلفازمػة الػ مت اختیارىػا
عشػوالیان أف اؼبةصبػنی الفػورمنی اسػتخدموا الةصبػة اؼبثالػرة أكثػر مػن الةصبػة اؼبوازمػة ككػ لك يصػلت
التقنی ػػة اغبرفی ػػة مػ ػ نس ػػثتها اؼبئوم ػػة ( )66/98أعل ػػی درج ػػة ل ػػدی اؼبةصب ػػنی ،كالنق ػ ػ (،)97/09
كالتع ػ ػػدم ( ،)93/60كالنس ػ ػػخ ( ،)2/07كاالق ػ ػ ػةاض ( ،)./96كالتك ػ ػ ػافؤ ( ،)./28كالتكیی ػ ػػن
توصػلت لػو دراسػة
( )./3علی الةتیب تكوف أكثر استعماال يف الةصبة الشفهیة .كى ا عكػس مػا ّ
ال ػػدكتور ل ػػهرایرم كاتخ ػرمن يف الةصب ػػة اؼبكتوب ػػة يی ػ كص ػ حب ػػثهم إل ػػی أف اؼب ػػةجم أكث ػ ىػر م ػػن
استخداـ التقنیات لری اؼبثالرة كمن أمهها التعدم .

44

العدد الـ  ،49شتاء 1391

جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا ،فصلية علمية حمكمة

املصادر
كتب
أ) عريب

أكراتدك ألی  ،أمثارك2557( ،ـ) ،الرتمجة ونظرایهتا (مدخل إلی علم الرتمجة) ،ترصبة :عل إبراىیم اؼبنويف ،القاىرة ،اؼبركً القوم للةصبة.
الرصايف ،أنور1395( ،ق ش) ،دارسة تطبيقية ملبدأ التكافؤ يف الرتمجة (من الفارسية إلی العربية) ،قم ،مركً اؼبصقفی العاؼب للةصبة كالنشر.
صیّاح ،انقواف كآخركف 2556( ،ـ) ،تعلمية اللغة العربية ،بریكت ،دار النهضة العربیة.
العیسر ،سادل1999( ،ـ) ،الرتمجة يف خدمة الثقافة اجلماهريية ،بریكت ،دار ارباد الكتاب العرب.
عمار ك ی  ،سعیدة 2511( ،ـ) ،تدرييس الرتمجة وصف وحتليل ،عماف ،دار ؾبدالكی.
نیومارؾ ،بیة 2556( ،ـ) ،اجلامع يف الرتمجة ،ترصبة :يسن لًالة ،بریكت ،مكتثة اؽب ؿ.
موانف ،جورج2552( ،ـ) ،علم اللغة والرتمجة ،ترصبة أضبد زكرایع ،ط ،1القاىرة ،اجمللس األعلی للثقافة.

ب) فارسي
پبالهجَ ،گشٗضپِ ُ 4444( ،ؽ) ،اصطالحات كلمدی در مطالعات ترجمه ،تشجؤ :فشصاًِ فشحضاد ٍ
ؾجذالِ مشٗنصادُ ،تْشاى :قطشُ.
حقبًًٖ ،بدس ُ4444( ،ؽ) ،نظرها و نظریههای ترجمه ،تْشاى :اه٘شمج٘ش.
صلح جَ ،ؾلٖ ُ4444( ،ؽ) ،گفیمان و ترجمه ،تْشاى :هشمض.
قشثبًضادُ ،مشٗن ُ 4444( ،ؽ) ،فنون ترجمه ضفاهي ،تْشاى :جْبد داًـگبّٖ.
متفَسد ،جٖ .ػٖ ُ4445( ،ؽ) ،یك نظریه ترجمه از دیدگاه زبانضناسي ،هتشجن :احوذ صذاستٖ ،تْشاى.ًٖ :
لطفٖ پَس ػبؾذٕ ،مبغن ُ4445( ،ؽ) ،درآمدی به اصول و روش ترجمه ،تْشاى :هشمض ًـش داًـگبّٖ.
هبًذٕ ،جشهٖ ُ4441( ،ؽ) ،معرفي مطالعات ترجمه نظریهها و كاربردها ،هتشجن :ؾلٖ ثْشاهٖ ٍ
صٌٗت تبج٘ل ،تْشاى :سٌّوب.

ج) انگليسی
Albirhurtado,A(2001). Traduccion
Y Traductoiogia:
Introduccion
A
La
Traductologia, Madrid: Catedra
J-P. Vinay And J.Darbelnet (1995) Comparative Stylistics Of French And English:
A Methodology
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For Trnasltion, Paris: Didier
Newmark Peter(2006) Approaches To Translation 11 Edition Longman Malaysia

الدورایت

أ) عريب

اغبمص ،

نثی الن اس 2554( ،ـ)« ،مشك ت الةصبة :دراسة تقثیقیة» ،جملة كلية اللغات و الرتمجة جبامعة امللك

سعود ،العدد  ،96ص

.00-9

ب) فارسي
ؿؿجبًٖ ،مشٗنّ4444( ،ز) «ساّجشد پ٘ـجٌٖ٘ دس تشجوِ ّنصهبى» ،مجلة مطالعات ترجمه .ػب  ،4ؿوبسُ .4
فالح ؿبّشٍدٕ ،صّشاّ4444( ،ز) تأث٘ش ؾَاهل صثبًٖ ٍ فشاصثبًٖ دس تشجوِ ؿفبّٖ ،تْشاى :مجلة
پژوهصهای زباني و ادبمات فرانسه .ػب  ،4ؿوبسُ .44
خضاؾٖفش ،ؾلّٖ 4445( ،ز ؽ)« ،تنٌ٘لّبٕ ّفتگبًِ تشجوِ» فصلٌبهِ میرجم ،تْشاى :ػب  ،4ؿوبسُ .4
فقْٖ ،ؾجذالحؼ٘ي ٍػل٘وبًٖ ،حؼ٘يّ4441( ،ز ؽ) « ًگبّٖ ثِ چبلؾّبٕ تشجوِ ّنصهبى فبسػٖ ز
ؾشثٖ ٍ ثشؾنغ» ،هجلٔ ادب عربي ،تْشاى :ػب  ،4ؿوبسُ .4
ً٘بصٕ ،ؿْشٗبسٍ ،آخشٍىّ4444( ،ز ؽ) «ثشسػٖ ٍ تحل٘ل تشجوِ سهبى "الـحبر" ثش اػبع الگَٕ
ًػشٕ ٌٍٖٗ ٍ داسثلٌِ» ،هجلٔ زبانپژوهي ،داًـگبُ الضّشا.

ب) الرسائل اجلامعية
أيدم ،فاطمة 9092( ،ق ش) ،اصول و فنون ترمجه شفاهي اب أتكيد بر ترمجه همزمان (اطروحة مقدمة لنيل درجة

املاجسرت يف اللغة العربية و آداهبا) ،جامعة يكیم سثًكارم ،كلیة اتداب ،قسم اللغة العربیة كآداهبا.

اسكندرم ،عل 9090( ،ىػ).مشكالت مرتمجان شفاهی ايرانی در برگردان اصطالحات ختصصی :اسرتاتژیهای جزئی

ای كلی .أطركية لنی درجة اؼباجسة يف فرع اللغة االقبلیًمة جبامعة اصفهاف.

رمضاف ،صینة2514( ،ـ) ،إسرتاتيجيات الرتمجة األدبية؛ رواية « »Les Ftliserablesلفيكتور هيجو برتمجة منري

البعلبكي إلی العربية اجمللد الثاين « »Cosetteأمنوذجا ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجسرت يف الرتمجة ،اعبًالر ،جامعة
اغباج ػبضر-ابتنة ،كلیة اتداب كاللغات ،قسم الةصبة.
لوكت سثوؿ ،عهد2555( ،ـ) ،الرتمجة األدبية بنی النظرية و التطبيق ،رسالة مقدمة الستكماؿ متقلثات نی لهادة
أستاذ يف اتداب (اؼباجسة) ،بریكت ،اعبامعة األمرمكیة ،كلیة العلوـ ك اتداب.
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فرایند ترجمة ضفاهي از زبان فارسي به زبان عربي در رسانهها؛ از
دیدگاه نظریه تکنمكهای ویني و داربلنت
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 .4داًـجَٕ دمتشٕ صثبى ٍ ادث٘بت ؾشثٖ داًـگبُ اصفْبى
 .4داًـ٘بس گشٍُ صثبى ٍ ادث٘بت ؾشثٖ داًـگبُ اصفْبى
 .4اػتبدٗبس گشٍُ صثبى ٍ ادث٘بت ؾشثٖ داًـگبُ اصفْبى

چکمده
ثب تَجِ ثِ اّو٘ت ٍ جبٗگبُ تشجؤ ؿفبّٖ ٍ مبػتٖ دس اٗزي ًزَؼ اص هطبلؿزبت تشجوزِ ،اٗزي
پظٍّؾ ثِ دًجب ؿٌبػبٖٗ تنٌ٘لّبٖٗ اػت مِ هتشجوبى ؿفبّٖ دس هحبفل سػزبًِإ ثزِ مزبس
هٖگ٘شًذ .اٗي هطبلؿِ ثب تنِ٘ ثش ًػشِّٗبٕ ًَپذٗذ ؾلن تشجوِ ،ثٍِٗظُ ًػشٗٔ ٌٍٗزٖ ٍ داسثلٌزت
اًجبم ؿذُاػت .جبهؿٔ آهبسٕ پظٍّؾ ؿبهل  445دق٘قِ فبٗل صَتٖ ٍ  45هصبحجِ ثب هؼئَالى
دٍلتٖ طشاص اٍ اٗشاى اػت مِ دس ؿجنٔ الؿبلن تَػط پٌج هتشجن ثِ صَست ّنصهبى اص فبسػٖ
ثِ ؾشثٖ تشجوِ ؿذُاػت .ثشإ تؿ٘٘ي ًَؼ تنٌ٘لّبٕ ثِمبسگشفتِؿذُ ،ثِ صَست ًوًَِگ٘زشٕ
تصبدفٖ 41 ،دق٘قِ اص اٗي هصبحجِّب اًتخبة ؿذُاػت.
ًتبٗج ثِدػتآهذُ گَٗبٕ آى اػت مِ تنٌ٘لّبٕ تشجؤ ؿفبّٖ ّوبًٌذ ًَؼ متجزٖ آى ثزَدُ ٍ
فقط اصلحبظ موّ٘ت ثب ّن هتفبٍتٌذ ٍ تنٌ٘لّبٕ تشجؤ تحتاللفػٖ ؾجبستٌزذ اص :جبثزِجزبٖٗ،
تغ٘٘ش ،گشتِثشداسٍٕ ،امگ٘شٕ ،هؿبد ػبصٕ ٍ ،اقتجبع مزِ ثزِ تشت٘زت ،ث٘ـزتشٗي مزبسثشد سا ًزضد
هتشجوبى ؿفبّٖ داؿتِاًذ.
كلمدواژهها :تشجؤ ؿفبّٖ؛ تنٌ٘لّبٕ تشجوِ؛ تشجوِ اص فبسػٖ ثِ ؾشثٖ.

ًَٗؼٌذٓ هؼئَ :

ganji@fgn.ui.ac.ir
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