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 پیشگفتار

ز به عه نیز روبا توجه به رشد و پیشرفت فرهنگی و اجتماعی ناشنوایان، نیازهاي آموزشی و فرهنگی این جام

پذیري کامل از طریق مترجمان ناشنوا دسترس مؤکد جامعۀ . در این میان، خواستۀشوداز قبل می ترروز گسترده

است. حضور اجتماعی ناشنوایان، استقالل فکري و فرهنگی آنان و دسترسی آنان به  اي زبان اشارهحرفه

که اطالعات و آموزشهاي جاري در جامعه براي  همگی در گرو این نیاز است ،فرصتهاي برابر در جامعه

ذیر است. پاي زبان اشاره امکانپذیري از طریق تربیت مترجم حرفهپذیر باشد. این دسترسناشنوایان دسترس

براي اولین بار در ایران، موفق به تصویب رشته  1400دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل فرشتگان در سال 

در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شد. با توجه کاردانی و کارشناسی در دو مقطع ایرانی  مترجمی زبان اشاره

به رو به رشد بودن متقاضیان آتی این رشته در ایران نیاز به اقدام موثر در این زمینه توسط متخصصین امر 

اي زبان اشاره در هکتاب پیش رو از اولین تالشها براي برنامه آموزشی تربیت مترجم حرفاحساس می شود. 

روز و به صورت ترجمه و تألیف و گردآوري تهیه شده است. ایران است. این کتاب براساس پژوهش در منابع به

و بخشهایی از آن بر اساس  است بخشهایی از کتاب ترجمه از پژوهشهاي انجام شده در کشورهاي مختلف

 ت.ایرانی تألیف شده اسناشنواي  هاي مربوط به جامعۀپژوهشهاي داخلی و تجربه

 

 

 

 





1 

 

 اول بخش

 گیريمترجمی زبان اشاره، ظهور و شکلحرفۀ  

اره زبان اش ازگرچه همواره در طول تاریخ افرادي با تسلط به زبان اشاره در مناطق مختلف دنیا به کار ترجمه 

 و شغلی تخصصی به عنوان یک حرفۀ حرفۀ مترجمی زبان اشاره،اند، اما زبان اشاره مشغول بوده بهه و ترجم

 گردد.گیري آن به اواخر قرن بیستم برمینسبتاً جدید است و شکلدر ردیف مشاغل مترجمی دیگر، یک حرفۀ 

راد معلول در جامعه و به منظور محقق کردن مشارکت اف ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1989در سال 

 .دکریک مجموعه دستورالعمل براي اقدامات مؤثر منتشر ایجاد برابري بین حقوق آنان و دیگر افراد جامعه 

یک دهه بین سالهاي  در داراي معلولیتدربارة افراد  ات الزمجهانی اقدامبخشی از برنامۀ  این دستورالعمل

شده  تأکید . در این دستورالعملق افراد معلول تأکید داشتتن حقوبر به رسمیت شناخو  بود 1992تا  1983

خود مسئول  ،افراداین داشته باشند، نیستند بلکه اي که نیاز به مراقبت و ترحم افراد وابستهکه  معلوالن بود 

هاي آموزشی براي افراد داراي یجاد فرصتا برها . یک بخش مهم از این دستورالعملهستند نوشت خودسر

 یجاد دسترسی عمومی بهاهمچنین بر  از طریق مترجمان مسلط به زبان آن جامعه تأکید داشت. معلولیت

   .ه بودشدتأکید از طریق مترجمی زبان اشاره  ناشنوااطالعات براي افراد  دانش و 

 .هستند» فرد معلول«خود با واژة  هاي ناشنوایان در جهان، مخالف نامیدندانیم که بعضی از گروهالبته می

به رسمیت  ،به هرحال ها نیزهمین گروهحتی  اما 1دانند.خود و گروه خود را جزء معلوالن نمی این افراد،

                                                            
 اي است. بعضی ازاینکه جامعۀ ناشنوا را جزئی از جامعۀ بزرگترِ افراد داراي معلولیت در نظر بگیریم یا خیر، بحث پرمناقشه ١

 کنند، ودانند و در کنار آنان براي احقاق حقوق انسانی خود تالش میایان خود را متعلق به جامعۀ افراد معلول میهاي ناشنوگروه
برخی دیگر معتقدند تجربۀ ناشنوایی بیشتر به زبان و ارتباط و فرهنگ مرتبط است و با معلولیت تفاوت دارد. هر دو گروه بحثهاي 

 مهمی در اثبات نظر خود دارند.
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نی مجمع جها در را در نظر گرفتن مترجم زبان اشاره براي تأمین این نیازهاشناختن نیاز زبانی ناشنوایان و 

 دانند و از آن راضی هستند.جامعۀ خود می پیشرفت درعامل  ،پارلمان اروپا همچنین در سازمان ملل متحد و

 در سالزبورگ خواستار به رسمیت شناختن زبان اشاره شد. 1988پارلمان اروپا در سال 

هاي مختلف ناشنوایان از طرق مختلف حق شهروندي خود به به بعد گروه 1370هاي از دههنیز،  در ایران

هاي گذشته و با تالشهاي ناشنوایان در دهه با همۀ اند.دهاي زبان اشاره را اعالم کردسترسی به مترجم حرفه

اي و به زبان رایج حق دسترسی به اطالعات و آموزش از طریق مترجم حرفه اینکه در مسیر رسیدن بهوجود 

هاي تربیت مترجمی زبان اشاره در اما همچنان دوره است، کسب شده هاییپیروزي و طبیعی جامعه ناشنوا

ه اکنون با اینکمحدود و اندك است و جوابگوي نیازهاي شهروندي و آموزشی ناشنوایان نیست.   ایران بسیار

در حال ظهور است، اما نه تنها منابع علمی در این زمینه بسیار کم است، بلکه  مترجمی زبان اشاره یک رشتۀ

دا تر این امر ابتانهعلمی است. براي بررسی موشکاف در حال تالش براي کسب یک هویت شاخه از دانشاین 

 الزم است که نگاهی به تکامل و توسعۀ این حرفۀ نوپا داشته باشیم.

 

 در تاریخ مترجمی زبان اشاره حرفۀ گیري و رشدشکل

شاید  اند. به صورت سنتیحضور داشتهنسل در نسل در جامعۀ ناشنوایان  ، همواره و مترجمان زبان اشاره

دانش اشارات را کسب کرده بودند.  ،با جامعۀ ناشنوایانه از طریق ارتباط ی بودند کخادمان مذهبی یا معلمان

هاي با حداقل یک عضو ناشنوا بزرگ شده در خانواده اند کهدر طول تاریخ، بیشتر این افراد کسانی بودهاما 

در زبان اشاره هم  داد کهامر، یعنی زندگی در یک خانواده با عضو ناشنوا به آنها این مهارت را می بودند. این
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را بین جامعه ناشنوا و شنوا بازي کنند. ط کافی پیدا کنند و نقش میانجی سلهم در یک زبان گفتاري تو 

ان و شخصی مورد اطمین جامعۀ ناشنوااز نگاه  کرد،را درك میچنین شخصی که ارزشهاي جامعه ناشنوایان 

حساب نیامده و تالشی براي تغییر آنها که تهدیدي براي ارزش آنها به  شد. شخصیارزشمند قلمداد می

ند کن» درست حرف زدن«ناشنوایان را وادار به  کنندمیاغلب تالش  ،جامعهافراد شنوا در زیرا دیگر  کرد.نمی

وة تالشی براي تغییر شی ،مسلط است هزبان اشاربه تا حرفشان مفهوم باشد ولی شخص شنوایی که خودش 

 این رو فرد محبوب جامعۀ ناشنواست. کند و ازارتباطی ناشنوایان نمی

ه قدرت ها بنو این مر باعث شد آ شنوا بودند ال ارتباطی بین ناشنوایان و جامعۀچنین افرادي تنها کاناز قدیم 

در جوامع و  مذهبی بلغچه به صورت غیررسمی و چه به صورت رسمی به عنوان م ،و جایگاهی تأثیرگذار

مترجم زبان اشاره را در مواقع الزم به عهده  ۀچنین اشخاصی نه تنها وظیف هاي ناشنوایان دست یابند.کانون

کردند. بین دو جامعه شنوا و ناشنوا را بازي می 2فرهنگی و ارتباطی بلکه به نوعی نقش یک میانجی ،داشتند

 هايدر موقعیت کردند تا به آنهاالزم را براي ناشنوایان مهیا می هاياین افراد، در حقیقت رهنمودها و حمایت

هاي فعالیت مذهبی وخدمات  خدمات پزشکی و درمانی،یافتن شغل، هاي آموزشی، دورهچون  مختلفی

وجود ج به تدری و امریکا بریتانیادر بعضی کشورها از جمله تفریحی یاري نمایند. اما در اواسط قرن بیستم، 

کل ش این کشورهااین دلیل که تفکري در به  ؛بیشتر مورد توجه واقع شد اقلیتی چون ناشنوایان گروههاي

ر جامعه کنندگان دو بخشی از مشارکت بایست در بطن جامعهاقلیت میت مبنی بر اینکه چنین گروههاي گرف

 قلمداد شوند.  اجتماعی منفعل خدمات دریافت کنندةنه اینکه فقط  در نظر گرفته شوند؛

                                                            
 هايگیريشد. اما به مرور و با موضعگفته می» رابط ناشنوایان«یا » رابط«نود هجري خورشیدي، به این افراد  تا دهه ایران، در 2

 جایگزین شد.» مترجم زبان اشاره«جامعۀ ناشنوا، عنوان 
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 خدمات ترجمه و دیگر و به زبان اشاره مسلط بودند، ،دهمواره کسانی که دوست و خویشاوند فرد ناشنوا بودن

هیچ تضمینی وجود نداشت که چنین شخصی دادند. ارائه می فرد ناشنوابه به عنوان کاري داوطلبانه  را خدمات

ناشنوا چندان اطالعی نداشتند و حتی از حقوق این اشخاص اغلب دهد. انجام  درست و مطلوبکار ترجمه را 

از افراد هستند طرفی و رازداري داشت. اما ناشنوایان خواهان دسترسی به گروهی انتظار بی نآناشد از نمی

ند. با در اي داشته باشنیز این افراد باید درآمد حرفهباشند و طبیعتاً اي خود که توانا و آگاه به مسئولیت حرفه

شغل و رشتۀ تخصصی  ،اي دیگرموضوعاتی به مرور در اروپا و آمریکاي شمالی و کشورهنظر گرفتن چنین 

انجام شد، در جهت این  زیادي به منظور افزایش تعداد مترجمان هايفعالیت مترجمی زبان اشاره ایجاد شد.

، سیاسی، تلویزیون و تئاتر و هاي مختلفی چون پزشکی، آموزشی، حقوقی، مذهبیها و زمینهدر حیطهکه 

گسترش تعداد و  براي ي اجتماعی و آموزشیهافعالیت .داي وجود داشته باشمترجمانی حرفهمسائل دیگر 

 و همزمان بود با گسترش علم زبانشناسی اشاره در دانشگاههاي مهم ،در جهان کیفیت شغل مترجمیبهبود 

که  چنین تحقیقاتی ثابت کرد گرفت.هاي اشارة مختلف انجام میتحقیقاتی که در این دانشگاهها بر روي زبان

قت در حقیشد، قبل از این به عنوان یک زبان سطح پایین، و بدون دستور زبان قلمداد می زبان اشاره که تا

یک زبان تمام عیار بوده و داراي قواعد دستوري و ساختار مختص به خود است. این زبان فقط یک شکل 

اره هاي اشاز این رو، موضوع آموزش زبان .و زبانی مستقل و کامل است نیست گفتاريزبان  از کدگذاري شده

موضوع جدید دیگري بود که محققان، معلمان و زبانشناسان را به صورت اصولی و به عنوان یک زبان دوم نیز 

 به خود مشغول کرد.

زبان  السهايکدر  زبانشناسی تالشهاي زیادي براي به کار بستن نتایج تحقیقاتبه تدریج در بسیاري کشورها 

هاي آموزشی براي تدریس این زبان به افراد شنوا به زبان اشاره، دورهآغاز شد. افراد ناشنواي مسلط اشاره 



5 

 

تعداد کالسهاي آموزشی زبان اشاره نیز با کمکهاي مالی موسسات آموزشی بیشتر شد.  گذراندند و همچنین

به این مهم  تازهدادند، این موسسات آموزشی و پرورشی که کالسهاي تعاملی آموزش زبان اشاره را ارائه می

ی هاي آموزشدورهالبته گاه شده بودند که نیاز مبرمی براي حمایت ارتباطی و تعاملی ناشنوایان وجود دارد. آ

ل که به این دلی بود.، همچنان ناکافی اي زبان اشارهبا رویکرد تعاملی هم براي تربیت مترجم حرفه زبان اشاره

 .است و تنها تسلط به زبان اشاره کافی نیسته نیازمند مهارتهاي بیشتر و سطح باالتري در زبان اشار مترجم

 

 در ایران زبان اشاره وضعیت مترجمی

هاي ناشنوا که زبان اشاره را در خانواده و از عضو ناشنواي افرادي از خانوادهنیز همچون دیگر کشورها،  در ایران

در ۀ ناشنوا به عهده دارند. در جامعهاي مختلف اجتماعی، از جمله حرفۀ مترجمی را اند، نقشوختهخانواده آم

شود و همچنان این حرفه به صورت تجربی و بر اثر تکرار و ضرورت آموخته می 1400تا دهۀ حال حاضر و 

اي و اصولی آموزش هاي حرفهوجود نداشته است. حتی دوره اي در ایران تاکنونحرفه هاي تربیت مترجمدوره

ه بچندان فراگیر نبوده است. بیشتر مترجمان، اغلب  ،در ایرانال تا به حزبان اشاره به عنوان زبان دوم نیز 

آموزشی خدماتی  ی وصورت رایگان و داوطلبانه و گاهی در ازاي دریافت مزد، در امور مختلف شهروندي، پزشک

 دماتنیز از جمله این خ »به زبان اشاره«ترجمه  و  »زبان اشاره از«دهند و کار ترجمه ارائه میبه افراد ناشنوا 

شوند، درك عمیقی از فرهنگ است. از آنجا که این افراد از کودکی با مشکالت و مسائل جامعۀ ناشنوا آشنا می

 بعضی از آنها موقعیت انحصاري ،و اجتماع ناشنوا دارند، و این نکتۀ مثبت فعالیت این گروه است. اما از سویی

ین ترتیب که در بسیاري موارد، از روي خیرخواهی و از کنند. به اگیري براي افراد ناشنوا را اشغال میتصمیم

دانند، در ارائۀ خدمات مترجمی، تمرکز خود را نه بر ترجمه بلکه به آن رو که معتقدند نیاز افراد ناشنوا را می
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اي دیگر نیز چون تنها راه ارتباطی افراد ناشنوا با جامعۀ بزرگتر عدهگذارند. کار ناشنوا می »راه انداختن«

و در واقع حرفۀ مترجمی را با حرفۀ  گیرندهستند، خود تصمیم به هدایت و آموزش افراد ناشنوا را برعهده می

عضی بگذارد و ناشنوا میافراد این امر گاه تأثیر منفی بر . گیرندمعلمی و مصلح اجتماعی باهم بر عهده می

 تنها حلقۀ مفقوده در رسیدن نیم کهنباید فراموش ککند. احساسات منفی نسبت به این گروه ایجاد می

است و  مناسب ترجمۀسی به یک دستر ، فقطدر بیشتر موقعیتهااشنوایان به استقالل در عملکرد اجتماعی ن

ک دوست، ینکتۀ دیگر این است که وابسته بودن به  ندارند. » اندازهکار را«نیازي به قیم یا بسیاري از ناشنوایان 

ستگی چنین واب نوایان وضعیت مطلوبی نیست.به منظور کمک در ترجمه براي ناشهمسایه، یا یک خویشاوند 

آنها قادر به مراقبت از خود و انجام امور مربوط به زندگیشان نیستند. عالوه بر این، چون  دارد کهداللت بر آن 

ی ند شکایتانتوباشند، نمیناراضی  مترجم خود، ناشنوایان در مواقعی که از استاین یک خدمت داوطلبانه 

  بکنند.

تأسیس ناشنوایان شکل گرفته بود، به افراد شنوا و در مدارس تازه 1340در ایران، طبق سنتی که از دهۀ 

 دشگفته می» رابط«دادند، شنوا که خدمات مختلف حمایتی از جمله ترجمه براي ناشنوایان انجام مینیمه

دریج مخالفت با استفاده از این کلمه، و جایگزین شدن به بعد، به ت 1380. از دهۀ )1399(گیتی و سیاوشی 

هاي مختلف ناشنوایان با انتقاد از رویکرد سنتی که امور اجتماعی و آغاز شد. گروه» مترجم زبان اشاره«واژة 

یاز داند، درخواست کردند که نپذیر میمشارکتی ناشنوایان را تنها با حضور یک قیم یا سرپرست شنوا امکان

رد اي نداشدهۀ شهروندي آنان حضور مترجمان زبان اشاره است و نه رابط که وظایف مشخص و تعیینو مطالب

کند. همچنین افراد شنوا که خدمات مترجمی ارائه باي در امور ناشنوایان و مختار است هرگونه مداخله
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لمللی نیز این نام اشده است و در مجامع بیندادند، نیز متوجه شدند که شغل مترجمی شغلی شناختهمی

 بط حذف و واژة مترجم جایگزین شد.شود. از این رو کم کم واژة رااستفاده می

تالشهاي ناشنوایان براي رسیدن به حق شهروندي خود در دسترسی به اطالعات از  همانطور که گفته شد،

هفتاد،  ۀدر اواخر ده تري آغاز شد.اي زبان اشاره در ایران در دهه هفتاد به طور جديطریق مترجم حرفه

 یخانواده ظاهر شد. ول ۀبرنامدر دو،  ۀشبک ران،یا يسراسر ونیزیبار مترجم زبان اشاره در تلو نیاول يبرا

ناشنواي ایران تفاوت داشت. زبان طبیعی  بود که با زبان طبیعی جامعۀ يااشاره یفارسترجمه به صورت 

شود، دستور زبان و ویژگیهاي زبانشناختی متفاوت خوانده می 3انیزبان اشاره ایرناشنوایان در ایران که به نام 

» رابط«هاي متأخرتر پنهان مانده بود. بسیاري از کسانی که به نام با زبان فارسی دارد. اما این حقیقت تا دهه

اجرا ها کردند زبان اشاره در واقع همان زبان فارسی است که با دستگمان می کردند،یا مترجم فعالیت می

ی هاي طوالندلیل آنکه اهمیت زبان طبیعی و مستقل اشارة ایرانی تا دهههمین دلیل یعنی به شود. به می

هاي رسمی و کنفرانسها و کالسهاي درس مشخص نشده بود، خدمات مترجمی رسمی در تلویزیون و در برنامه

زیرا رد. کراي ناشنوایان با مشکل مواجه میبود. این امر دسترسی کامل به اطالعات را ب ايبر پایۀ فارسی اشاره

اي یک زبان طبیعی نیست و درك آن براي فرد ناشنوا با زحمت همراه است. همچنین بسیاري فارسی اشاره

هاي خوشبختانه در دههاي قابل انتقال نیست. هاي معنایی زبان، از طریق نظام مصنوعی فارسی اشارهاز جنبه

ندي اند نیاز شهروتر از قبل شده است و ناشنوایان توانستهن اشارة ایرانی مشخصاخیر اهمیت و استقالل زبا

اي را براساس زبان واقعی و قابل فهم خود به اطالع نهادها و سازمانها برسانند. به دسترسی به مترجم حرفه

ناشنوایان  عیاي است که عالوه بر تسلط به زبان طبیکمبود مترجم حرفه گرچه مشکل دیگري که پیش روست،

                                                            
 شود. نیز به جاي زبان اشاره ایرانی به کار برده می» اشارانی«به صورت خالصه، نام  3 
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هایی مانند صدا و هاي ترجمه بین دو زبان نیز آشنا باشد. در حقیقت سازمانو زبان فارسی، با فنون و روش

سیما، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی که امور مربوط به ناشنوایان و زبان اشاره به آنها 

اند، اما با کمبود و حتی عدم وجود وایان تا حدودي پی بردهشود، اکنون به اهمیت زبان طبیعی ناشنمربوط می

 متخصص شنواي مسلط به زبان واقعی ناشنوایان و مسلط به فن ترجمه روبرو هستند.

 يدر مجلس شورا 1387آذر  3در جلسه  تیمعلول يحقوق اشخاص دارا ونیکنوانسالزم به ذکر است که 

به مترجم و آموزش زبان اشاره  یدر مورد حق دسترس انیاکه در آن حقوق ناشنو دیرس بیبه تصو یاسالم

که ناشنوایان و مترجمان زبان اشاره در ایران براي گسترش ی از رویدادهاي تاریخی مهم شده است. حیتصر

از طرف   1391در سال بود که  در زنجان» زبان اشاره نیمترجم شیهما« نیاولاین حرفه برگزار کردند، 

برپا  و مشاور امور مترجمی  از انگلستانکارشناس ناشنوا  4ان و با حضور خانم تسا پادنزنج انیکانون ناشنوا

ویژگیهاي مستقل زبانهاي اشاره و تفاوتهاي  برپایۀ اشاره یشناسزبان یکارگاه آموزش کی ،شیهما نیدر ا. شد

ان اشاره شگاهی مترجمی زباتفاق تاریخی دیگر ثبت و کسب مجوز رشتۀ دان .برگزار شد آنها با زبانهاي گفتاري

الملل فرشتگان از سوي دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بین 1399ایرانی از وزارت علوم و فناوري بود که در سال 

راه  به انجام رسید. با تصویب این رشته به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی (در دو مقطع کاردانی و کارشناسی)

ان اشاره در ایران هموار شد و اکنون افراد عالقمند، بدون آنکه اي و تخصصی مترجمی زببراي تربیت حرفه

ها شرکت کرده و همزمان با یادگیري و تسلط بر زبان توانند در این دورهلزوماً از خانوادة ناشنوا باشند، می

 هاي اصولی کار مترجمی را بیاموزند.اشاره، شیوه

                                                            
4 Tessa Padden 
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 هاي مترجم زبان اشارهها و تواناییویژگی

ط اما شر ،زبان اشاره اگرچه شرط الزم براي فعالیت به عنوان یک مترجم زبان اشاره است لط بهتسداشتن 

توانایی درك معنا، ظرفیت و استعداد براي وفق دادن سریع خود با موضوع ترجمه، مترجم باید کافی نیست. 

ظۀ حافداشتن تمرکز،  تواناییهمچنین  داشته باشد. اهعمومی و همایش هايگردهماییبا  و با شخص گوینده

و اعصاب قوي از  حوصله باالتر از حد معمولو آوري و صبر ، تابرساکوتاه مدت و بلندمدت خوب، صداي 

توان گفت ترجمه فقط درك یک پیام عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد یک مترجم است. در همین راستا می

ر خواهد بود افکار درك شده را به زبان دیگري یک فرد قاد ،نیست. بلکه در حقیقت فرآیندي است که در آن

د. پس کنزبان منتقل می آن که یک نفر به زبان مادري خود منظورش را با استفاده ازاي بیان نماید به گونه

دارد.  مرو تمرین مست تربیت ،شک نیاز به آموزشو بی استکامالً قابل درك است که این یک فرآیند پیچیده 

 و در رشتۀ مترجمی زبان اشاره ، آموزش این حرفه به صورتهاي جهاندانشگاهسیاري از ببه همین دلیل در 

 .شودارائه می قالب آکادمیک

بسته ابایست دوزبانه باشند، باید براي انتقال درست اطالعات، که کامالً وعالوه بر اینکه مترجمان زبان اشاره می

ي دو زبان نیز اشراف کامل داشته باشند (به نوعی به داشتن دانش عمیق در دو زبان است، بر فرهنگها

 هاي تربیتاست که دوره دانش و آگاهیدوفرهنگی باشند) و از تفاوتهاي فرهنگی باخبر باشند. این همان 

 مترجم زبان اشاره به دنبال دستیابی به آن هستند.

یدگاه صحیح و رویکرد عادالنه اي براي ورود به شغل مترجمی زبان اشاره، داشتن دیکی دیگر از شرایط حرفه

یکی از مهمترین مترجمان دربارة فن ترجمه  و نوع دیدگاه مسئلۀ نگرش ناشنواست. در حقیقت، به جامعۀ

 یکی از مسائلها در انگلستان و امریکا تحقیقات متنوع و نظرسنجی مشاهدات وبر اساس . موضوعات است
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به همین منظور در بعضی کشورها . است به افراد ناشنوا جممهم براي ناشنوایان، رویکرد یا نگرش فرد متر

اي به جامعۀ ناشنوا ارائه انگیزة درست داشته و خدمات حرفه ،مترجمان براي اطمینان از این مسئله که

در برگیرندة اصولی چون که   است براي مترجمان زبان اشاره تدوین شده منشور اخالقییک دهند، می

به طور  ،هادر این مجموعه قوانین و راهنماییداري است. ، احساس مسئولیت و امانتطرفی در کار ترجمهبی

رل کنتیا خود براي کمک و  و احساسی آنیهاي نگیزهاکه  شودتأکید می 5والدین ناشنوا خاص به فرزندان

 ،انددهشنوا بزرگ ش. زیرا به طور سنتی در میان افراد شنوایی که با والدین نااحتمالی ناشنوایان را مهار کنند

 و اي نیستگرایش سازنده ،گرایشی به کمک خیرخواهانه به ناشنوایان وجود دارد که لزوماً و در همه شرایط

 زاست.ناشنوا و حتی خود شخص مترجم آسیب براي جامعۀ

ک یقرار گرفت تا یک تمایز آشکار بین وظایف  مترجمی اشاره منشور اخالقیطرفی به این علت در اصل بی

اجتماعی نقش حمایتی داشته و یک مددکار  زیرا که. کندمددکار اجتماعی و یک مترجم زبان اشاره ایجاد 

که مترجمان زبان اشاره مسئولیت انتقال  حالیدر  د؛ناشنوا را دار ن نصیحت و مشاوره به افرادداد وظیفۀ

 باهم درآمیخته شود. را بر عهده دارند و این دو نقش نباید  اطالعات بین دو زبان و فرهنگ

تمایزات بیشتري بین وظایف  اندازي شده است،اي راهمترجم حرفهدانشگاهی که آموزش  یامروزه در کشورهای

مشکالت همچنان ادامه دارد. در غیبت بعضی اما رجمان زبان اشاره ایجاد شده است. مددکاران اجتماعی و مت

شنا آ یا افراد خیرخواه جتماعیاست، مددکاران اودن تعداد آنهآشکار مترجمان زبان اشاره که به دلیل ناکافی ب

مطب پزشک همراهی  درکاري یا  ۀفرد ناشنوا را در یک مصاحب ،به جاي مترجم زبان اشاره به زبان اشاره

                                                            
 شود.گفته می  CODA (Child of Deaf Adults)در زبان انگلیسی به این افراد 5 
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به جاي آنچه براي آن  هاي بدون ارتباط با فن ترجمه،ها و تخصصدر حقیقت افرادي با تجربهکنند. می

 در حالی کهد نهاي دیگر، باید اوقات زیادي را صرف کار ترجمه کنمددکاري یا حرفه مثالً، نداآموزش دیده

در شرایطی که افراد غیر مترجم و صرفاً مسلط به زبان اشاره کار ترجمه را در  .اندهدر این رشته آموزشی ندید

لیل کنند و البته به ددریافت نمیگیرند، افراد ناشنوا آن خدماتی را که الزم است چنین شرایطی به عهده می

  .کنندو اعتراضی نمی داننداي این وضعیت را بهتر از وضعیت بدون هیچ همراه شنوا مینبود مترجم حرفه

 

 از مترجمان انتظار جامعۀ ناشنوا

 کار ، و در کنار خدمات دیگر، ايمشاغل دیگر به صورت غیرحرفهمعلم و که مشاور و مددکار و  این موقعیت

ن مورد بر ای تأکید ناشنوایاننیست و با وجود  ايراضی کنندهموقعیت  براي ناشنوایان انجام دهند،  هم ترجمه

. رودامیدي به بهبودي آن نمی ، همچنان در بسیاري کشورهاکه ترجمه بخش الینفک خدمات اجتماعی است

دي همچون مددکار، مشاور یا تخصصهاي افرااین انتظار که تمام اطالعات مورد نیاز ناشنوایان باید از طریق 

یان مخوشبختانه در بعضی جوامع و کشورها به مرور بسیار نامناسب است. ولی  ،به آنان منتقل شوددیگر 

منظور ترویج برابري اند و به تمایز قائل شده اي براي ناشنوایانو مشاوره اجتماعی مشاغلاي و مترجم حرفه

 در حال ایجاد شدن است.جداگانه  به صورت ن، خدمات ترجمهبراي ناشنوایابرابر  فرصت ارائۀ و یدر دسترس

چنین تحوالتی اصال فراگیر نیستند و به استثناي خدمات خاص و منحصربه فرد ارائه شده توسط تعداد  البته

 شنوایان دسترسینا همچنان بسیاري از کارفرمایان، مؤسسات و اشخاصکمی مؤسسات تربیت مترجم خاص، 

 ندارند.  دمات ترجمهبه خ
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حق دسترسی از طریق مترجم تأکید بر  افراد ناشنوا و شهروندي ، مطالباتدر جهان و در ایران به تدریج

است. همچنین دربارة نوع خدمات مترجمی که باید دریافت کنند و ویژگیهاي یک  گسترشاي رو به حرفه

نوا ناش بینیم جامعۀوارکننده است وقتی میبسیار امید ایم.اي شدهاي نیز امروزه وارد دوران تازهمترجم حرفه

نه تنها شغل و حرفۀ  امروز، تر شده است.تر و باتجربهدر رویکرد خود نسبت به خدمات ترجمه بسیار پخته

فرهنگی مورد توجه است و از دیدگاه سنتی که هر فرد خیرخواه یا هر -مترجم به عنوان یک موضوع زبانی

از  ،رویکرد جدید به مترجمیدر ایم، بلکه فاصله گرفته ،تواند خدمات ترجمه ارائه دهدمیمددکار و مشاوري 

ان د و به نیازها و مشکالت آننکه جامعۀ ناشنوا را به عنوان یک اقلیت فرهنگی بشناس رودمیمترجمان انتظار 

ه ه و گفتاري، احترام ببنابراین مترجم مطلوب کسی است که عالوه بر تسلط به دو زبان اشار د.نواقف باش

 فرهنگ و جامعه و استقالل افراد ناشنوا را در خود درونی کرده باشد.

طرفی در ترجمه به این معنا نیست که مترجم مالحظات خاص افراد نکتۀ دیگر این است که رعایت اصل بی

سطح  باتعامل دو طرفه امروز از این رویکرد که مترجم یک نوع ماشین است و در یک ناشنوا را نادیده بگیرد. 

اند که بیشتر به این نوع تفکر متمایل شده رویکردهاي تازه. یمافاصله گرفته زبانی است،-برابر قدرت فرهنگی

مخاطبان آنها (جامعه  ،کنند و در طرف دیگردر اقلیت استفاده می از یک زبانِ خود در تعامالت ناشنوایان

د. کننرا استفاده می و فرادست جامعه و  مسلط هستند، زبان غالب ندشنوا) که قدرت را در جامعه در دست دار

فرهنگی آگاه بوده تا اطمینان حاصل کند  قدرت بنابراین ضروري است که یک مترجم از این حقایق و تفاوت

رد ویکن دیدگاه افراطی که مخالف سرسخت رافتد. باید اشاره کرد که آکه یک گفتگوي موفق اتفاق می

مترجم به عنوان مددکار و حمایتگر) امروز کمی  نقشه و دلسوزانۀ سنتی در ترجمه است (نفی نیکوکاران
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حاضر به سمت یک مدل انسانی متمایل  حال تر شده است. در حقیقت، این دیدگاه درروتر و متعادلمیانه

 هاي فرهنگی و احترام است. شده است، مدلی که بیشتر شامل آگاهی

بسیار فعال شده است و از نیاز به  و اجتماعی در جهان سیاسیمشارکت شنوا از نظر در حال حاضر جامعۀ نا

هاي آموزشی مستمر هایش کامالً آگاه است. برگزاري دورهبه منظور برآوردن خواسته هازنیو چانه اعمال نفوذ

 دربارة ین جامعهباعث شده است که ا، ه استهاي ناشنوایان از مترجمان بودکه دربارة انتظارات و خواسته

مشاوران،  مددکاران اجتماعی،همۀ مشاغل مرتبط با ناشنوایان از جمله استانداردهاي مورد مطالبۀ خود از 

ف با کشورهاي مختلدر ند. نقش اینترنت و ارتباط ناشنوایان کدانش بسیار خوبی کسب  ،معلمان و مترجمان

ند دقیقاً بدان تا به آنها کمک کرد زهاي مورد نیاهیهاي مختلف مجازي و دریافت آگایکدیگر و شرکت در دوره

 ايجامعۀ ناشنوا خواستار خدمات ترجمهو دیگر مشاغل مطالبه کنند. امروز چه چیزي را باید از مترجمان که 

زم براي و کارآمدتر و همچنین افزایش تعداد مترجمان زبان اشاره به همراه تأمین منابع مالی ال ترايحرفه

 الزحمۀ آنها هستند.پرداخت حق

هاي مسئول در امور ناشنوایان ، سازمانرشد آگاهی که در جامعۀ ناشنوا ایجاد شده است با وجودمتأسفانه 

 اعتنایی آن است که متخصص و کارشناساعتنا هستند. یکی از دالیل بیهمچنان به این نیاز جامعۀ ناشنوا بی

آموزشی ناشنوایان فعالیت -. تمام کسانی که براي امور رفاهیحوزة مترجمی زبان اشاره در ایران وجود ندارد

شناسی، مددکاري و مشاوره هستند و دانش هاي دیگر همچون روانشناسی، جامعهکنند، متخصص رشتهمی

ق ح به این شکل ادامه یابد،مادامی که نظام خدمات اجتماعی  زبانشناسی، ترجمه و فرهنگ ناشنوا ندارند. 

 شود. هاي برابر در جامعه پایمال میفرصتشتن دسترسی بهتر و ناشنوایان در دا
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از طریق دانشگاه آزاد اسالمی واحد فرشتگان به عنوان یک رشتۀ این حرفۀ در حال ظهور، اما به هرحال 

در وزارت علوم و فناوري ثبت شد تا به مرور متخصصان فن مترجمی زبان اشاره به  1400دانشگاهی در سال 

اي، شتهرچنین براي ایجاد اصلی  انگیزة. این خأل شغلی را در جامعۀ ناشنوا پرکنند ،فۀ تخصصیعنوان یک حر

ایجاد دسترسی به اطالعات و آموزش با حمایت از مترجمان  اي مترجمان زبان اشاره،بیت حرفهعالوه بر تر

تی با مترجمان در دیگر ارتباطا الزم است مداوم براي آنها و ترویج دانش در مورد این حرفه است. همچنین

 اشاره، لی مترجمانلالمیا سازمان بین کشورها (براي مثال تعامل با انجمن اروپایی مترجمان زبان اشاره

WASLI با وجود اینکه حرفۀ مترجمی زبان اشاره در ایران در شود) به منظور آموختن تجربیات آنها برقرار .

 هاي پیش رو در سالهاي آتی آماده است. چالشرسد براي پاسخ به حال ظهور است، به نظر می

 

 ، ضرورت کار مترجمیهمکاري جمعی

تر گفته شد، مترجم زبان اشاره الزم است به دو زبان تسلط کامل داشته باشد، هر دو فرهنگ همانطور که پیش

پرورش دهد. اما  هاي ذهنی باال داشته باشد و دانش و مهارت ترجمه را در خودها و مهارترا بشناسد، توانایی

هاي جمعی نیز نیاز دارد. بخش زیادي از ها و مهارتهاي فردي، حرفۀ مترجمی به همکاريبه جز این ویژگی

هاي مؤسسات، ناشنوایان و همکاران مترجم با یکدیگر ها و همکاريموفقیت یک کار ترجمه به هماهنگی

ن اشاره با دیگر خدمات مترجمی، اهمیت باالي در حقیقت، یکی از تمایزهاي حرفۀ مترجمی زبا بستگی دارد.

ترین مترجم نیز، اگر بدون هماهنگی و بهترین و مسلط هماهنگی گروهی و کار تیمی در این رشته است. 

بدون همکاري با مترجمان دیگر به یک برنامه براي ترجمه دعوت شود، ممکن است به مشکالتی در ترجمه 

ش را انجام دهد. در ترجمه از و ترجمه به زبان اشاره مالحظات مهمی درباره برخورد کند و نتواند به خوبی کار
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هماهنگی اهمیت دارد. مثالً مترجم زبان اشاره باید موضوع جلسه را از قبل بداند و براي این کار با سخنران، 

ه بصري هاي الزم را انجام دهد. همچنین محل قرارگیري مترجم با توجه بیا مسئول جلسه باید هماهنگی

بودن زبان اشاره اهمیت زیادي در جلسات دارد. باید پیش از جلسات، به خصوص با افرادي که تجربۀ کار با 

ناشنوایان را ندارند، در زمینه محل ایستادن مترجم و افراد ناشنوا هماهنگی شود. نکتۀ دیگر حضور مترجم 

که موضوع بسیار تخصصی است، همکاري کمکی است. در جلسات مهم، یا در جلسات طوالنی یا در مواردي 

دو یا سه مترجم باهم حیاتی است. در جلسات مهم یا تخصصی امکان خطاي مترجم به دلیل حساسیت 

موضوع ممکن است زیاد باشد و حضور یک همکار که بر روند ترجمه نظارت کند و خطاي احتمالی را سریع 

طوالنی که امکان خستگی و پایین آمدن بازده  کننده است. همچنین در جلساتتصحیح کند، بسیار کمک

هاي میان ترجمه باعث کم شدن خطا خواهد شد. به طور کلی کاري باالست، نوبتی ترجمه کردن و استراحت

موفقیت ترجمه در یک جلسه یا کالس یا هر موقعیتی، همانقدر که به مهارت باالي شخص مترجم وابسته 

، براي درك بهتر اهمیت زم و همکاري افراد نیز بستگی دارد. در ادامههاي الها، تمریناست، به هماهنگی

 بر اساس ترجربیات پیشین در جلسات براي کار مترجمانها را ها و هماهنگیدو نمونه از همکاري هماهنگی،

 دهیم. شرح می

 

 تبریز 1397 -ایران المللی ناشنوایانبین کنگرةتجربۀ اول: اولین 

لتی هاي غیردوبا تالش سازمان ایران المللی ناشنوایانبین ةاولین کنگر ،1397سال  ماهردادمپانزدهم تا نوزدهم 

و  زبان اشاره، دوزبانگی ناشنوایانزبانشناسی در این کنگره براي اولین بار موضوعات ناشنوایان برگزار شد. 

ی به جز المللگردهمایی بینالمللی سخنرانی کردند. این حقوق زبانی کودك ناشنوا مطرح شد و استادان بین
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اي بود، از جهت مدیریت روز و تازهها که همگی براي جامعۀ ناشنواي ایران موضوعات بهمحتواي سخنرانی

زبان اشارة  شود.هاي ناشنوایان در ایران محسوب میمترجمی نیز رخداد جالب توجهی در تاریخ گردهمایی

بودند.  ناشنوایان ایرانی ،کنندگاند. زیرا بیشترین شرکتزبان غالب شرکت کنندگان کنفرانس بو ،ایرانی

راین بسته المللی.  بنابو اشارة بین یاین کنگره عبارت بودند از: زبان فارسی، زبان اشارة کویت در هاي دیگرزبان

ۀ شد به طریقی که همهایی براي ترجمه انجام میکرد، هماهنگیبه اینکه سخنران به کدام زبان سخنرانی می

ها استفاده کنند. هرگاه سخنرانی به زبان فارسی بود، یک مترجم بر روي حضار بتوانند از محتواي سخنرانی

رجمه المللی تآن را به زبان اشارة ایرانی و مترجم ناشنواي دیگري محتواي اشارة ایرانی را به اشارة بین ،صحنه

کرد. به این ترتیب مترجمان ناشنوا یتی ترجمه میکرد و همزمان مترجم ناشنواي دیگري آن را به اشارة کومی

تنظیم کردن مانیتورهاي بزرگ در زوایانی مختلف سالن نیز در این کنگره فعاالنه به کار ترجمه مشغول بودند. 

هاي مهم بود. در حقیقت، براي دسترسی به تصویر مترجمان براي افراد در نقاط دور سالن از دیگر هماهنگی

تواند تنها براي دو سه رودیف اول دسترسی به اطالعات را هموار گ، مترجم روي صحنه میدر سالنهاي بزر

 کند و به همین جهت وجود مانتیور بزرگ براي دیگر حضار ضروري است.

د. براي بینا بواز دیگر وقایع مرتبط با ترجمه در این کنگره، هماهنگی براي حضور مترجم براي ناشنوایان کم

است که یک شخص مترجم در  الزما که امکان دریافت اطالعات زبانی از روي صحنه را ندارد، بینناشنواي کم

نا بیفاصلۀ نزدیک او باشد و مطالب را براي او ترجمه کند. براي این منظور دو نفر مترجم همراه شخص کم

کند. رة دیگر) دریافت میبودند. یک نفر که کنار او نشسته و اطالعات زبانی را از صحنه (با حضور مترجمان اشا

 کند.ه میبینا ترجمشخص دیگري روبروي این دو نفر نشسته و اطالعات دریافتی را بار دیگر براي ناشنواي کم



17 

 

یار هاي ناشنوا بودند، نمونۀ بساین کنگره، که اغلب برگزار کنندگان آن افراد ناشنوا، یا اعضاي شنواي خانواده

کننده بود. متأسفانه در اغلب پذیري اطالعات براي همۀ افراد شرکتسترسعالی از تالش و هماهنگی براي د

حضور  مترجمیاصالً شود، یا هاي مشابه که با موضوعات مرتبط با ناشنوایان برگزار میها و کنفرانسگردهمایی

ندارد، یا فقط یک مترجم آن هم بدون هماهنگی براي شیوة نشستن و ایستادن افراد حضور دارد و 

شنا به متخصص و آ پذیري همواره با موانع بسیار روبرو است. اما کنگرة تبریز نشان داد اگر ناشنوایانِترسدس

باشند، با حساسیت و دقت و هماهنگی، انواع خدمات مترجمی را براي  ة یک همایشحوزة ترجمه برگزارکنند

 د.آورندر نظر گرفته و به اجرا درمی با نیازهاي گوناگون کنندگانشرکت

 

 سیتجربۀ دوم: سخنرانی دکتر آدام، واشنگتن دي

 ،ناشنوایان و مترجم زبده و کارآزمودة ناشنوا معروف ، محققبرت آدامدکتر را 2017ماه آوریل سال در  دوم 

 اشنوانمترجمان  در موضوع«داد. این سخنرانی با عنوان  ارائهزبان اشاره بریتانیایی  مهم دربارةسخنرانی یک 

المللی تحقیقات در دومین همایش بین» ورد غفلت قرار گرفته است؟ دقت بیشتر به خألهامچه چیزي 

بان برت ززبان مادري رادي سی ایراد شد. با وجود اینکه مترجمی زبان اشاره در دانشگاه گلودت در واشنگتن 

کند او در لندن زندگی میفرا گرفته، اما اکنون از والدین ناشنواي خود در استرالیا  است که اشاره استرالیایی

از نظر واژگان و هم دستور زبان به حد زیادي به زبان اشاره  که هم کنداستفاده میزبان اشاره بریتانیایی از و 

مخاطبان این سخنرانی صدها مترجم زبان  ). 2007استرالیایی و نیوزلندي شباهت دارد (جانسون و شمبري، 

 دند. همچنین، تعداد زیادي متخصصا بواز آمریکا و دیگر کشورهاي دنیاشاره، مربیان، محققان و دانشجویان 



18 

 

انگلیسی (پروفسور ژیویان ژیائو و ژي هونگ ونگ) که به تحقیق روي  ماندارین بهمترجم زبان  دوناشنوا و 

   المللی شرکت کردند.مترجمی زبان عالقمند بودند در این همایش بین

 رتباع ترجمه همزمان هنگام سخنرانی رااز مهندسی زبانی انو انگیزتدر این سخنرانی شاهد یک شاهکار شگف

ز واژگان کلیدي ا الزم است بعضی. قبل از توضیح بیشتر شدبودیم. سخنرانی به زبان اشارة بریتانیایی ارائه می

زبان گوییم که در آن مترجم پیام درك شده از به آن حالتی از ترجمه می 6توضیح داده شود. ترجمه همزمان

معموالً  ).2002، نپیر 2015کر گرداند (دیریننده به زبان مقصد برمیهمزمان با گوینده یا اشاره ک را مبدأ

کند. این چند ثانیه به دریافت در ترجمه همزمان با چند ثانیه تأخیر معنا را به زبان مقصد ترجمه میمترجم 

شتر هاي آینده بییابد. در فصلدازش آن اختصاص میاطالعات کافی از گوینده (یا اشاره کننده) و تحلیل و پر

 به این مفاهیم خواهیم پرداخت. 

ناشنواي زبان اشاره، در ردیف اول سالن همایش نشسته بود یک مترجم ، »گینو گوبی«آقاي  سخنرانیدر این 

او ، هدر این ترجم د.کربرت را که به زبان اشاره بریتانیایی بود به زبان اشاره آمریکایی ترجمه میو اشارات را

کرد. یک مترجم اش (زبان مقصد) ترجمه میاش بود (زبان مبدأ) به زبان مادرياز زبانی که زبان غیرمادري

هاي گینو را که به زبان اشارة آمریکایی برت) ایستاده بود، ترجمهشنوا که روي صحنه کنار سخنران (رازبدة نا

اي هم که در ردیف دوم نشسته بودند اشارات بازتولید مترجم حرفهدو  کرد.یا تکرار می بود یک بار دیگر تولید

یقت کردند. در حقانگلیسی ترجمه می گفتاري گینو توسط مترجم ناشنواي کنار سخنران را به زبان از شده

اي شنو مترجمانهاي گینو (مترجم اشاره) براي کار اصلی مترجم زبان اشارة کنار سخنران تکرار کردن اشاره

                                                            
6 Simultaneous interpretation 
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وشتاري ن به انگلیسیبان اشاره بود تا این افراد آنها را به زبان انگلیسی گفتاري ترجمه کنند و همزمان نیز ز

هاي مختلف از اشارة آمریکایی گرفته تا . این همان مهندسی زبانی انواع ترجمۀ همزمان به زباننوشته شود

 اشارة بریتانیایی و زبان انگلیسی بود.

اي هترجمه مترجمانانگیز بود و جاي تأمل داشت که چطور این ن بسیار شگفتااین هماهنگی بین مترجم

دقیق را در هماهنگی باهم از یک زبان اشاره به زبان اشارة دیگر و سپس به یک زبان گفتاري و نوشتاري دیگر 

 از میان صدها مترجم محلی گلچین شده بودند. مترجمانبا یک بررسی مشخص شد این  کنند.ترجمه می

کار  ي علمیهاهاي رسمی چون همایشبودند که در موقعیت مترجمانی ترینتوانمندو  ترینباتجربه این افراد،

توان غافل بود. هاي موفق و هماهنگی نمیبرت نیز در به وجود آوردن چنین ترجمهکرده بودند. از نقش را

 زیرا:

ترجمان فرستاده بود تا آنها کامالً خود را آماده ارائۀ خود را براي م قبل از همایش تمام اسالیدهاياو   -1

 کنند.

ر یک دوساعته با تمام مترجمان ترتیب داد و طی آن نیم ، یک جلسۀروز همایش و قبل از سخنرانیاو در  -2

 ضمن اینکه به تمام سؤاالت آنها نیز پاسخ داد. سخنرانی را با مترجمان تمرین کرد؛ کامل

ارتباط چشمی خود را با تمام  سخنرانی، و در تمام مدتکه به زبان اشاره بود خود  هنگام ارائۀاو در  -3

 و مشکلی در فهم اشارات ندارند.  اندعقب نیفتادهتا اطمینان حاصل کند که آنها  کردحفظ  مترجمان

 کرد تا مترجمانی که احتماالً در فرآیندهاي کوچکی در سخنرانی خود ایجاد میوقفه ،در بعضی لحظات -4

 . کنندماندگی را جبران اند این عقبترجمه عقب افتاده
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اي معنادار، روان و با زبان رایج و نتیجۀ کار این مترجمان، هم مترجمان شنوا و هم مترجمان ناشنوا ترجمه

شود این است که چطور این کننده در این همایش ایجاد میسؤالی که در ذهن هر شرکتقابل فهم بود. 

هاي اشاره و به زبان هایی از یک زبان اشاره بههنگی کامل و به صورت همزمان چنین ترجمهمترجمان با هما

 دهدعلمی معتبر نشان می موقعیت رسمی وهاي موفقی در یک چنین ترجمه دهند.میارائه گفتاري دیگر 

 شرط زیر برقرار باشد: سهبایست حداقل می ،هاي موفقکه براي ارائۀ ترجمه

، نیسخنرا و محل وا(شنوا یا ناشنوا)، محت گرشخص اشارهبا توجه به بایست مایش میگان هبرگزارکنند -1

 .کنندانتخاب  مترجمان مناسب را

 اشند.داشته ب برنامهبایست همکاري تنگاتنگی به منظور آمادگی براي یک و مترجمان می گرشخص اشاره -2

 همکاري و همیاري داشته باشند. و در حین برنامه هدر هنگام ترجمو مترجمان،  گرشخص اشارهالزم است  -3

هاي زمانی، پردازش ترجمه همزمان (براي مثال محدودیتدر ، با توجه به مشکالت ذاتی و طبیعی همۀ اینهابا 

تواند تضمین همزمان اطالعات و تولید ترجمه توسط مترجم)، برآورده کردن هر سه شرط ذکر شده نیز نمی

اري به زبان گفتکامالً صحیح یار توانا هم بتواند اشارات یک فرد را به صورت روان و کند که یک مترجم بس

هاي ها و حیطهترجمه کنند. براي مثال باوجود دریافت مطالب آموزشی و داشتن تجربۀ گسترده در رشته

 ا وهمختلف، یک مترجم زبان اشاره در حین ترجمه به یک زبان گفتاري و بلعکس ممکن است با زمینه

در بعضی از  همچنین الح فنی یا یک عبارت را درك نکند.هایی روبه رو شود که در آنها یک اصطموقعیت

کار سختی براي مترجم  ،در زبان مقصد به منظور رساندن معناي یک مفهوم مناسب یافتن معادلها موقعیت

 ). 2009(گیل  است
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م که بدین مفهو بسیار پیچیده و چندوجهی است. ینديمترجمی زبان اشاره فرآ به طور کلی باید دانست که

، 2016، ونگ 2011شناختی و مغزي (مک نامار، مور کگل و کونوي فرایندهاي از اعم فرآیندهاي بسیار زیادي 

مترجمان را ملزم به دریافت  ،اجتماعی در آن نقش دارند. این مجموعه عواملمسائل ) تا 2004کریستو 

کند. اما باید گفت با هاي مختلف میاي از راهکارها و رهیافتفاده از مجموعههاي الزم به منظر استآموزش

 م اشاره پیامی را به بهترین شکل و به صورت یک ترجمۀتمام این تمهیدات هنوز هم اینکه چطور یک مترج

 کتاب وین امید است در ا کند، شبیه یک راز است.صحیح و با رعایت اصل امانت داري ارائه میروان، دقیق، 

ارائه شده براي این امر براي مترجمان تر شده و راهکارهاي هاي مختلف، ابعاد این مسئله روشندر خالل فصل

 مفید واقع شود.
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  بخش دوم

 عمل و ذهن مترجم

 

زبان گفتاري  بهزبان اشاره همزمان هاي مرتبط با ترجمۀ در این فصل یک دورنماي جامع از مسائل و پژوهش

 مسائل مورد بحث در این فصل شامل موضوعات زیر است: ترینمهمخواهیم داد.  ارائه

 ترجمه همزمان از یک زبان اشاره به یک زبان گفتاري -1

  ذهنی در ترجمه همزمان بارِ -2

 مدت زمان پردازش در ترجمه همزمان -3

 »)به زبان اشاره«یا » از زبان اشاره«جهت در ترجمه زبان اشاره (ترجمه  -4

 

 ن از یک زبان اشاره به زبان گفتاريترجمه همزما

شده است. در یک کار تحقیقاتی نانجام  زیاديدربارة ترجمه از یک زبان اشاره به زبان گفتاري تحقیقات 

) یک پیکره بزرگ از ترجمه زبان اشاره آمریکایی به زبان انگلیسی را که توسط مترجمان 2002بنیادي، تیلور (

ویان مترجمی در آمریکا و کانادا انجام گرفته بود، مورد تجزیه و تحلیل رسمی، مترجمان غیررسمی و دانشج

بن ز(ترجمه از زبان اشاره امریکایی به  ناشنوا در این حیطهقرار داد. او از یک تیم متشکل از مترجمان شنوا و 

 ةارگروه مختلف از مترجمان را خط به خط بررسی کرده و درب 3این  ۀانگلیسی) درخواست کرد که ترجم
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براي ترجمه  هاي الزمشش گروه مهارتهاي آن، این تحقیق و یافتهعملکرد آنها اظهار نظر کنند. بر اساس 

 :شدبه شرح زیر پیشنهاد 

، ت) طبقه بندها، ث) اعداد، پ) واژگان زبان اشاره : الف) هجی دستی، ب)درك واژگان زبان اشاره )1

ع د) توزی جمله ، خ) زمانکارکرد فضاي اشاره نشانگرهاي غیردستی، ج) منفی کردن، چ) تأکید، ح)

 هاواژه، ذ) وامکنشیک 

ی، ت) ضایدر زبان اشاره: الف) نشانگر چهره، ب) ارجاع در زبان اشاره ، پ) روابط ف گفتمان درك  )2

 اهمیت دست غالب ث)  مرزبندي کالم

، پ) ترجمه 8اختصارات ها و، ب) سرواژه7ايهاي اشاره: الف) ترجمه اسمگفتاريتولید واژگان زبان  )3

 ارجاعات زبان اشاره ت) دامنه لغت (محدوده واژگانی) و ث) صحت دستوري

، فتاريگدر زبان  گفتمانیب) تدابیر  ي کالم در زبان اشارههااضافه : الف)گفتاريتولید کالم در زبان  )4

) حو  تصحیحات تأکیدات، چ) ج) سلیس بودن ت) نشانگرهاي انسجام متنی، ث)کالم  پ) سیاق

 مدیریت روند ترجمه

: الف) تنفس ب) قدرت صدا پ) وقفه ت) سرعت ث) زیر و بمی صدا ج) نحوه اداي کلی ترجمهارائۀ  )5

 کلمات و جمالت (طرز گفتار)

                                                            
7 Name signs  
8 acronyms and abbreviations 
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 آرامش، تسلط و ظاهر: الف) به حداقل رساندن صداهاي ناالزم تولید شده توسط مترجم ب) بیان و )6

قرارگیري مترجم ث) دستها و بدن و ج) ظاهر و  ابراز احساس پ) ارتباط چشمی ت) جایگاه

 آراستگی مترجم

هاي الزم دیگر را نیز به عنوان مهارت مفهومهاي الزم، دو از مهارت فهرست جامع اینعالوه بر تیلور 

هاي ابتدایی و اساسی زبانی) و (مهارت اولیههاي مبتنی بر دانش مهارت براي مترجمی پیشنهاد کرد:

مبتنی بر بافت زبانی و محیطی که مترجم را قادر  هاي ترجمه(مهارت ی بر دانش غنیهاي مبتنمهارت

 گر را برساند).ا و لحن شخص اشارههاي ظریف در معنسازد تفاوتمی

 گیرند:میچنین عناصري را در بر  اولیههاي مبتنی بر دانش مهارت

) تولید واژگان زبان 3، فتمانگ) درك زبان اشاره در سطح 2درك زبان اشاره در سطح واژگان،  )1

 گفتاري 

 دربرگیرندة چنین عناصري است: هاي مبتنی بر دانش غنیمهارتبه همین صورت 

 ) آرامش، تسلط و ظاهر3، ) رساندن پیام به زبان گفتاري 2گفتمان، تولید زبان گفتاري در سطح  )1

مریکایی و زبان گفتاري انگلیسی ارائه گرچه براي زبان اشاره ادرباره مهارتهاي ترجمه تیلور  هايبنديطبقه

چارچوبی مناسب ارائه کرده شده است، اما براي ارزیابی انواع ترجمه از یک زبان اشاره به یک زبان گفتاري 

 .است
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را که آموزش  ) در یک مجموعه تحقیق، ترجمۀ چهار مترجم زبان اشاره امریکایی2016، 2015، 2014ن (فی

 هاي کارشناسانرانیادراك متخصصان ناشنوا از سخن تحقیق بررسی کرد و در آن دیده و داراي مدرك بودند،

. در مقایسه کرد هااز ترجمه شدة همان سخنرانی را با ادراك کارمندان شنوا موزه به زبان اشاره امریکایی

ش کشنود، چقدر ادراحقیقت هدف این بود که ببینیم فرد شنوایی که ترجمۀ گفتاري یک سخنرانی را می

افراد  هايبیند. به این منظور سخنرانیشبیه به فرد ناشنوایی است که همان سخنرانی را به زبان اشاره می

ات این دسته مطالع هدفسخن،  به دیگر داري بودند براي بررسی انتخاب شد.ناشنوا که متخصص در امور موزه

بود تا معلوم شود حاصل ترجمه چه میزان  بررسی و ارزیابی کیفیت ترجمه از یک زبان اشاره به زبان گفتاري

کل از کارشناسان شنوا و ناشنوا تیم ارزیابی متشاز یک . با دریافت ناشنوایان از زبان مبدأ هماهنگی دارد

 نوا را ارزیابی کنند:اي سخنرانان ناشو حرفه توانش ارتباطیرهاي زیر معیا خواسته شد که با توجه به

 سطح موزه) 4) سبک ارتباطی    3زبان    وة کاربردنح) 2موضوع   نسبت به دانش  )1

در یک  .ارزیابی کردندکامالً داراي اعتماد به نفس را افرادي با دانش کافی و ارزیابان ناشنوا سخنرانان ناشنوا 

اي و بدون دانش کافی به حساب آورده و تمایز آشکار، ارزیابان شنوا سخنرانان ناشنوا را غیرجدي، غیرحرفه

 رود را برآورده کنند.ها میهاي رسمی در موزهتوانند انتظاراتی که از سخنرانینظر کردند که نمی اظهار

یا  المک سیاقنادرستی در گفتاري مانند  هايکاستیدیگر یافتۀ جالب توجه این بود که ارزیابان شنوا تمام 

ته گذاشسخنرانان ناشنوا  به حسابرا  نشانگرهاي آهنگ جمالتایراد در انحرافات آوایی و ه، کلمات پرکنند

 ه کلمهها کلمه بترجمه سخنرانی اشتباه گمان کرده بودند کهکه ارزیابان شنوا به  . این موضوع نشان دادبودند

 است. هاي زبان مبدأ با حفظ محتوا و حالت گفته همان
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 تتوان در نظر گرفمیرا  هچهار جنب یک زبان اشاره به یک زبان گفتاري از ترجمه بر اساس این تحقیق، براي

و ممکن است دارد گري و استعداد سخنرانان ناشنوا ايمخاطب شنوا از حرفهکه اثر بسیار قوي بر روي درك 

باعث شود، برخالف واقعیت، مخاطبان شنوا گمان کنند سخنران ناشنوا فاقد دانش یا اعتماد به نفس کافی 

  :)2015و  2011(فین  است

مقصد (زبان گفتاري) که هنجارهاي اصولی مورد انتظاري چون استفاده صحیح  هایی در زبانگفته )1

 وجه به موقعیتواژگان نامناسب با ت را نقض کند یا استفاده از ايحرفه بافتاز زبان گفتاري در 

 کالمی و سبک رسمی.

یک که براي مخاطب زبان مقصد در  در زبان اشاره »9اداي گفتگو«از ساخت  اللفظیتحت ۀترجم )2

 .رسدرسمی به نظر می، غیرت رسمیموقعی

 اد به نفس یا دانش کافی در زمینۀکه نشان دهندة عدم اعتم صحبت کردن مترجم به نحوي )3

  صصی و مهارت الزم باشد.تخ

هاي نادرست، تصحیحات فراوان هنگام ترجمه و عدم روان بودن ترجمه وجود خطاها، تکرارها، شروع )4

شد که سخنران ناشنوا آمادگی و اعتماد به نفس الزم را درست میهمگی منجر به این برداشت نا

 ندارند.

                                                            
را  ل گفتمانییک ساخت بسیار رایج در زبانهاي اشاره است که در آن، دو سوي یک استدالل یا یک جد» اداي گفتگو«منظور از  ٩

کنند. این ساخت بخشی از دستور زبان اشاره است ولی در ترجمه به صورت گفتگوي ذهنی بین دو فرد بازسازي کرده و بیان می
 زبان ترجمه شود و نه به صورت گفتگو. به زبان گفتاري باید بر اساس دستور گفتمانی یک 
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ک ارتباطی ی و فرهنگ ارهاتطبیق دادن ترجمۀ گفتاري با هنج به طور کلی در این تحقیق مشخص شد که 

 محتوا وهم هاي این تحقیق نشان داد که یافته اهمیت زیادي در درك مخاطب شنوا دارد.موقعیت رسمی 

اي ناآشنا به زبان اشاره را نسبت به حرفه مخاطبانِاز زبان اشاره به زبان گفتاري، نگرش  ارائۀ ترجمههم نحوة 

  دهد.ناشنوا تحت تأثیر قرار می اي تعاملی و دانش سخنرانانهبودن، مهارت

تاري یک زبان اشاره به یک زبان گف درباره ترجمه همزمان از 11به مطالعۀ موردي 10در تحقیقات دیگري نیز

ناشنوایان در مشخص شده است که . هاي دکتري پرداخته شده استنامهع از پایانهها و جلسات دفادر همایش

 مترجم کار اینکردند. به این دلیل که یا قبالً با مترجمان مورد عالقۀ خود را انتخاب می ،خود ،شرایطاین 

آشنا بودند. نتایج این مطالعات نشان داد این کرده بودند یا اینکه این مترجمان به حیطۀ تخصصی مورد نظر 

با مترجمان خود به طور نزدیک کار کرده برنامۀ سخنرانی و بعد از  برنامه ، در حیناز برنامه ناشنوا قبل افراد

 و در ارتباط بودند. 

 دن نکاتسازي، خالصه کرمطالب، آماده برنامه با مطالعۀهمچنین خود مترجمان، به صورت فعاالنه قبل از هر 

آماده براي ترجمه خود را  ،هاي تخصصی مرتبط، و یادداشت کردن اسامی پرتکراراصلی، آشنا شدن با واژه

ناشنوا اطالعات الزم درباره محتوا و بافت زبانی سخنرانی  ن. قبل از سخنرانی به زبان اشاره نیز سخنرانازندسامی

عالوه بر اینکه با مترجمان خود سخنرانان ناشنوا ند. هدو فایل متن سخنرانی را در اختیار مترجمان قرار می

 ربا یکدیگبصري را  هاییسرنخها یا عالمتهاي تخصصی بحث و تعامل داشتند، همچنین ژهادربارة اشارات و

  ند تا به تعامل دوطرفه در هنگام ترجمه کمک کند.نکقرارداد می

                                                            
  ,A. (2008)Napier, J., Carmichael, A., & Wiltshire  ازجمله 10

11 Case study 
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تنها ارتباط چشمی خود را با هر دو مترجم (مترجم فعال  ، سخنران ناشنوا نهدر هنگام سخنرانی به زبان اشاره

ل د تا به مترجم فعاکنهایی در سخنرانی ایجاد میفهکند، بلکه هر از گاهی وقحفظ می )و مترجم پشتیبان

که  یمفاهیم مانندبراي رمزگشایی و رمزگذاري اطالعات و همچنین تفسیر و توضیح بعضی مفاهیم مشخص 

سخنران نشان  بدهد. در همین راستا مترجم فعال با تکان دادن سر بهزمان کافی  ،خاص فرهنگ ناشنواست

و سخنران با تأیید آن (با تکان دادن سر) به قسمت بعدي  هیک قسمت به پایان رسید دهد که کار ترجمۀمی

 پردازد. اي) خود میاي (سخنرانی اشارهکالم اشاره

 است. بخشی از وظایف این مترجم به قرار زیر است: بسیار حائز اهمیت نیز مترجم پشتیباننقش 

 دارد.هاي الزم را نگه میها و برگهیادداشت )1

رساند که مترجم عقب افتاده است و این پیغام را به سخنران می ،هاي مختلفبا استفاده از اشاره )2

 کمی زمان مکث الزم است.

ام به مترجم این پی اشاراتینشان دادن  بارساند و می بخشو اطمینان تأییدي به مترجم فعال پیام )3

 اش صحیح بوده است. رساند که ترجمهرا می

 کند.درصورت بروز هر نوع خطا در ترجمه، مترجم فعال را تصحیح می )4

نیز یک جلسه پرسش و پاسخ به همراه سخنران خواهند  اتمام سخنرانیمترجمان و سخنران بعد از همچنین 

ادل بحث و تب (سخنران ناشنوا، دو مترجم) ط با ترجمه در این جلسه سه نفرهداشت تا پیرامون مسائل مرتب

 نظر داشته باشند.
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محور، ساخت تعاملی معنا و دستیابی گران ناشنوا و مترجمان به منظور همکاري بهتر در تعامالت مترجماشاره

 کنند: را دنبالبایست این شش اصل زبانی، ارتباطی و نگرشی هاي ارتباطی، میبه هدف

گیري ) نوبت5می  ) ارتباط چش4) مذاکره و تعامل   3سازي و آمادگی براي ترجمه  )آماده2اعتماد   )1

 12) قراردادهاي بصري هنگام کار6در گفتگو    

مترجم زبان اشاره تا به حال با هم کار  دوناشنوا و اگرچه سخنران موارد دیگري هم وجود دارد که 

موضوع سخنرانی و حیطۀ  ، آشنایی مترجمان بان براي کار با آن دو مترجماما تمایل سخنرا ،اندنکرده

 .)2018(دي مولدر و همکاران  هاي بسیار موفق ارائه دهندکه آنها ترجمه شودمیمرتبط با آن باعث 

افراد ناشنوایی که موضوعی تخصصی را ارائه اي درباره این موضوع وجود دارد که هاي پرمناقشهبحث

فراد اد کار کنند یا با مترجمانی که خود وشبهتر است با مترجمانی که براي آنها تعیین میآیا  دهند،می

هاي متمایز فعالیت به دلیل وجود تنوع و گوناگونی در جامعۀ ناشنوا و حیطه .13دهندترجیح می ناشنوا

از  کوچک با یک گروهبه طور مستمر دهند که متخصصان ناشنوا، این متخصصان بیشتر ترجیح می

به  مرتب و مدامکار کنند. آنها همچنین  ،مترجمانی که داراي دانش و مهارت الزم مرتبط هستند

بدون  14.پردازندمیخود هاي تخصصی مختلف ها و اصطالحات فنی حیطهآشناسازي مترجمان با واژه

نوا ن ناششک تحقیقات بیشتري به منظور گسترش دانش ما دربارة نحوة مؤثر ترجمه براي متخصصا

 مورد نیاز است.

                                                            
 )2007نپیر (١٢ 
 2017، دیکنسون 2018دي مولدر و همکاران  ١٣ 
 .2011، هارلسون 2013برك و نیکودموس ١٤ 
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که در جامعۀ ناشنوا  ناشنوا به منظور بررسی مشاهدات و درك دو نفر از افراد) 2017هاگ و همکاران (

م پژوهشی انجا موقعیت باال و اثرگذار داشته و به نوعی مدیریت و رهبري در جامعۀ ناشنوا به عهده دارند،

معیار زیر را در انتخاب مترجمان  9که  کردندناشنوا بیان  فوذافراد بان. این کردند داده و با آنها مصاحبه

 گیرند:در نظر میهاي خود براي سخنرانی

 کاردانی و مهارت مترجمان در ترجمه از زبان اشاره به زبان گفتاري و برعکس )1

 هاي مناسب در فهم و تولید زبان اشارهداشتن مهارت )2

 اعتماد به کار مترجم )3

و تالش او در  تخصصی)هاي اصطالحات و واژه ،ایی با موقعیت، موضوعآشن(مجموعه دانش مترجم  )4

 برپایۀ بافت کالم در ترجمه اطالعات  ارائۀ

 و پیشینه و اهمیت و حرفۀ او مورد نظر شخص ناشنوايآشنایی مترجم با  )5

 ترین شکل ممکنترین و دقیقانتقال مفاهیم متن زبان مبدأ به صحیح )6

 مهاي تربیت مترجگذراندن دوره )7

 باشد زبان مادري مترجمزبان اشاره،  )8

 آمده و در آن جامعه مستمراً فعالیت کرده باشد. حسابمترجم به عنوان فعال حوزه ناشنوایان به  )9

مترجمان از زبان اشاره به زبان گفتاري  ۀهاي زیر براي ارزیابی کیفیت ترجمناشنوا از روش افراد بانفوذاین 

 بردند:بهره می

 آنها شتاري ترجمۀهاي نومرور نسخه )1
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ان چه چیزي به زبدر حال بیان مترجم  براي بررسی اینکه 15گفتار به متن نمایشگرنگاه کردن به  )2

 گفتاري است. 

 همکاران شنواحاالت چهرة مشاهده  )3

 هاي مترجممهارت دربارةدرخواست از دیگر مترجمان براي اظهار نظر  )4

 زبان اشاره حفظ ارتباط چشمی با مخاطب هنگام ارائۀ سخنرانی به )5

 بررسی فهم آنها از سخنرانی  سوال از مخاطب به منظور )6

 سوال از افراد دیگر درباره کیفیت ترجمه از زبان اشاره به زبان گفتاري )7

رجمه کند را تاشاره می فرد ناشنوااینکه مترجم دقیقاً آنچه  براي اطمینان ازگرفتن تأیید از مترجم  )8

 کند.می

 بر مبناي پاسخ حضار  شناسایی اشتباهات در ترجمه )9

 بررسی زبان بدن مترجم )10

 فتار مترجملبخوانی گ )11

 ند:ربا مترجمان زبان اشاره بهره میثر باین راهکارها به منظور همکاري مؤ ناشنوا از افراد بانفوذعالوه بر این 

نحوه اشاره کردن (مثالً آهسته اشاره کردن، تکرار اشارات، هجی با انگشتان) براي  تنظیم کردنِ )1

 اند.اطمینان از این موضوع که مترجمان آن را به درستی درك نموده

                                                            
کرده و  لیاست که در کنفرانسها استفاده شده و سخنان ارائه شده را از صوت به نوشتار تبد یگفتار به متن، دستگاه شگرینما١٥ 

 گرید یاست و نوع کیاز آن اتومات ی. نوعدهدیم شینما ستندیکه به زبان اشاره مسلط ن یکسان ای شنواافراد کم يدر سالن برا
 .کندیم پیکه همزمان سخنان را تا تاس عیسر ستیپیتا کیحاصل کار 



32 

 

 ايتداوم ارتباط چشمی با مترجم با هدف بررسی فهم درست او از کالم اشاره )2

 تکرار و یا بازتولید اشارات هنگامی که مترجم به درستی آنها را درك نکرده است. )3

 ه منظور رفع آنهابه مترجم، بیان و بحث مسائل و مشکالت ب دادن بازخورد )4

 د.دهو پیشنهاد تمایل نشان  دبازخورد درصورتی که مترجم نسبت به دریافت انتقا ارائۀ نظر و )5

 با او به هنگام وقوع مشکالت متعدد و پرتکرار قطع همکارياما  ،حمایت از مترجم در اوایل کار )6

 تماس با دفاتر تأمین مترجم به منظور تعویض مترجمان )7

 اي واژه و عبارات تخصصی و فنی براي مترجماناشارهمعادل  کردنفراهم  )8

مترجم با سبک و سیاق  تا خودهدایت مترجم به وبگاه خود به منظور دیدن ویدئوهاي قبلی  )9

 آشنا شود. به زبان اشاره اوهاي سخنرانی

 با نوا در امر همکاريناش افراداز  الب ذکر شده در این قسمت گواه این حقیقت است که بسیاريتمام مط

کار و زمان  دهد کهنشان می . همچنینارائه شودهاي موفق و روان اند تا ترجمهقدم بودهمترجمان، خود پیش

، توانش زبان اشاره مترجمان و ایجاد شود ناشنوا افرادحس اعتماد بین مترجمان و  زیادي الزم است تا

وا به منظور همکاري بهتر و دریافت و بین مترجمان و متخصصان ناشن پیشرفت کند هاي ترجمه آنهامهارت

متخصصان ناشنوا از راهکارهاي متعددي  گفتگوهاي صادقانه و بدون تنش انجام شود. بازخوردهاي مناسب

براي داشتن یک ترجمه منسجم، پیوسته  سخنرانی جهت تعامل با مترجمان خودقبل، درهنگام و یا بعد از یک 

ه مترجم ترجیحی خودشان باشد و چه مترجمی باشد که دیگران ، چنمایندو بدون عیب و نقص استفاده می

 .اندبراي آنها در نظر گرفته
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 در ترجمه همزمان  ذهنیبار 

 شود.شده و توضیح داده می در ترجمه همزمان معرفییا بار شناختی ابتدا مفهوم بار ذهنی  در این قسمت

کلیدي  هاياي از یافتهدر نهایت خالصه پردازیم.میدر این زمینه  مهمنتایج تحقیقات به طور خالصه به سپس 

 و ترجمه همزمان ارائه خواهد شد. 16دربارة حافظۀ فعال

 بار ذهنی

 تفعالییک یک فرایند و  همزمان که ترجمه نظر معتقدندترجمه و محققان، یکصدا و یک فعاالن حوزههمۀ 

هاي همزمان فعالیتاختصاص توجه به خُرده ز،توجه و تمرک فشار زمانی، 17بسیار پیچیده است. پردازش زبانیِ

اطالعات زبان مبدأ هاي کار ترجمه همزمان است. در کار ترجمه همزمان، و مدام در حال تغییر از ویژگی

 ترجمه سریع و روان به عالوه، آنها راروند و مترجم باید با سرعت آنها را دریافت کند، و آیند و میسریع می

 کند. 

ها این فعالیت .به صورت همزمان انجام دهدرا ي زیادذهنی و جسمی هاي باید فعالیتام ترجمه در هنگمترجم، 

 :عبارتند از

 زبان مبدأ  نگاه کردن بهگوش دادن و یا  )1

 هاي زبان مبدأدرك گفته )2

 بازیابی اطالعات مرتبط از طریق حافطۀ فعال )3

                                                            
16 Working Memory 

 2016و نگ  2014تیماروا و دیگران  17
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 ي از آنهاي بعدسازي اطالعات در حافظۀ فعال به منظور استفادهمرتب )4

 به زبان مقصد تقال اطالعات و معنا از زبان مبدأان )5

 بندي پیام درك شده از طریق اشاره و صحبت کردندهی و صورتشکل )6

 ترجمۀ انجام شده نظارت بر )7

 18هاي موازي باال با یکدیگرسازي فعالیتهماهنگ )8

نش ما را در رابطه با تواند فهم و داتحقیقات شناختی بیشتر بر روي ترجمه همزمان می روشن است که 

یکی از مفاهیمی که براي  تر کند.فرایندهاي دخیل در این نوع ترجمه و به صورت کلی پردازش زبانی غنی

 یبار ذهنمفهوم پردازند، مفهوم بار ذهنی است. بررسی چگونگی عمل ترجمه شفاهی در تحقیقات به آن می

ون اینکه یک تعریف جهانی براي آن وجود داشته بد ،یک عامل یا سازه چندوجهی در علم روانشناسی است

ورت تواند به صهاي ذهنی و شناختی که مغز ما مینه تنها تعداد عملیات بر اساس نظریات روانشناختی،باشد. 

محدود است، بلکه مقدار اطالعاتی که براي پردازش زبانی در هر مقطع زمانی در دسترس  دهد،همزمان انجام 

 20ساخته شده است.» بار ذهنی«بر این اساس مفهوم  19معین و محدودي است.نیز داراي حد  ،است

ین و همچن» براي انجام یک فعالیتنیاز و فشار ذهنی یا فکري « اند:را به این صورت تعریف کرده بار ذهنی

. »نجام یک فعالیت در طول یک زمان مشخصبراي ا یک گروهیک نفر یا مورد نیاز براي  کار ذهنی  میزان«

سیستم شناختی یک نفر وارد بار فکري مقدار بار یا فشاري است که یک فعالیت مشخص روي  رواقعد

                                                            
 2013و ونگ  2009گیل  ١٨ 
 2015سیبر  ١٩ 
cognitive   رود، از جملهدیگري نیز در پژوهشهاي مختلف شبیه به مفهوم بار ذهنی به کار می اصطالحات و مفاهیم٢٠ 

workload و 2019 کسونی(چارلز و ن يکار فکر ا(حجم کار ذهنی) ی ( cognitive effort ) 2013 سیبر(ذهنی) تالش(. 



35 

 

حتوایی و همچنین ، متغیرهاي ممل میزان سختی فعالیت، فشار زمانیاي از عوامل شامجموعه. 21کندمی

 گذارد.تجربه افراد بر حجم فشار و بار ذهنی تأثیر می

وان در تمینوع بار ذهنی مرتبط با مترجمی زبان اشاره  شود. دوبندي میهدست مختلف هايبار ذهنی به شیوه

 که در یک لحظه روي مترجم وجود است؛ یعنی حجم بار ذهنی ايحجم کار ذهنی لحظهنظر گرفت. نوع اول 

یا بیشینه است، که درواقع  حجم کار ذهنی حداکثرکند. نوع دوم فرآیند ترجمه تغییر می دارد و در طول

 دهد. اي است که در طول یک فعالیت ترجمه رخ میشترین اندازه حجم بار ذهنی لحظهبی

 ، چهار روش براي سنجش آن مورد استفادهنیستگیري به دلیل اینکه بار ذهنی به صورت مستقیم قابل اندازه

 ). 2012 و کرزل ، سیبر2012گیرد (گالی و دیگران قرار می

 روشهاي تحلیلی )1

 دیدگاه شخصمبتنی بر روشهاي  )2

 روشهاي مبتنی بر عملکرد )3

 فیزیولوژیکی -هاي روانیروش )4

 و مبتنی بر دیدگاه شخصهاي روشهایی است. از بین آنها و عیب هاهاي باال داراي مزیتهرکدام از روش

ان اشاره و ارتباط نزدیکی با مترجمی زب استفاده شده ترتاکنون بیشتر و گستردهی فیزیولوژیک-روانی هايروش

  پردازیم.در اینجا به تشریح این دو روش می هاي مرتبط با آن دارند.و بحث

                                                            
 2012گالی و دیگران ٢١ 
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شود. از خود اشخاص مترجم استفاده میآوري شده از اطالعات جمع ،مبتنی بر دیدگاه شخصهاي روشدر 

حال شرح ها و برداريو خوداظهاري افراد از طریق روشهاي مصاحبه از جمله یادداشت هایی از خودسنجیداده

ها حجم کار ذهنی آنها به صورت کمی ارزیابی شود. آید تا بر اساس این دادهافراد به دست می و نوشتن افکار

شود، حجم فشار ذهنی یک هایی تالش میآوري داده از خود اشخاص، آنگاه بر اساس مقیاسپس از جمع

 گیري شود.فعالیت اندازه

 توسط مدیریتشود، اده میذهنی به صورت معمول استف حجم کار گیري اندازه براي هایی کهیکی از مقیاس

مل شاحجم کار ذهنی که شش جنبه از  ساخته شده استملی هوانوردي و فضا در ایاالت متحده امریکا (ناسا) 

 اس دیگر،مقی کند.ارزیابی می را تالش میزان ی، عملکرد، سطح ناامیدي و، فشار فیزیکی، فشار زمانذهنیفشار 

 فکري وفشار زمانی، فشار دهد: جه آن را مورد سنجش قرار میهاي ارزیابی شخصی است که از سه وتکنیک

هوانوردي مورد استفاده قرار هاي فعالیتو عمدتاً در  هستندهم  شبیهها هردو این مقیاس فشار فیزیولوژیکی.

 گیرند. می

افراد، با اینکه مفید است، اما مشکالت و هاي مبتنی بر دیدگاه خود گیري بار ذهنی بر اساس شیوهاندازه

 کنیم، اطالعاتآوري میمعایبی نیز دارد. ممکن است افراد به دلیل آنکه پس از انجام کار از آنها اطالعات جمع

دقیق در یادشان نمانده باشد و اطالعات دستکاري شده ارائه دهند، یا ممکن است براساس سلیقه شخصی 

 مشکل دیگر ناآگاهی افراد دربارة پردازش ذهنی خودکار است. خوداظهاري کنند و همچنین
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-روانیرود، روش گیري بار ذهنی افراد هنگام فعالیت مترجمی به کار میهایی که براي اندازهاز دیگر روش

 :22شودگیري میاست که در آن شش کمیت اندازهفیزیولوژیکی 

 قلب) فعالیت الکتروکاردیاك (مثآلً تغییرات در سرعت ضربان )1

 تنفس (تعداد دم و بازدم در یک زمان ثابت) )2

 پاسخ الکتریکی پوست )3

 فشار خون )4

 هاي چشمی (گشادي مردمک چشم یا تعداد پلک زدن)سنجه )5

 برداري ام آر آيهاي مغزي (براي مثال الکترومغزنگار، تصویرسنجه )6

 هستند، حجم بار ذهنی ها در افرادي که مشغول به یک فعالیت سنگینگیري این کمیتدرحقیقت با اندازه

هاي فیزیولوژیکی تغییرات مردمک گیري کمیتزنند. مثالً براساس اندازهدخیل در آن فعالیت را تخمین می

کنند. در آزمایشهایی کمک دستگاه خاصی بررسی و ثبت می چشم را درحین انجام عمل ترجمه همزمان با

ه و او باید آنها را در مدت کوتاه ترجمه کند. البته سنجش به این منظور عبارات و جمالت را به مترجم ارائه داد

 يگیر. اما روش اندازه)2011(سیبر  شودهاي شنیداري کوتاه استفاده میمردمک چشم بیشتر براي محرك

بیت ها مشکل در تشخیص و تثترین عیب اینگونه مقیاسمهمترین و اصلیفیزیولوژیکی هم مشکالتی دارد. 

گیري بارِ ذهنی به هایی که براي اندازهدر مجموع، همۀ روش ل سنجیده شدن است.چیزي است که در حا

اند که کار ترجمۀ همزمان و به خصوص ترجمۀ همزمان میان یک زبان گفتاري اند، نشان دادهکار گرفته شده

                                                            
  2019چارلز و نیکسون ٢٢ 
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مه نه ترجطلبد. حال ببینیم چرا و چگوهایی است که بار ذهنی زیادي میو یک زبان اشاره یکی از فعالیت

 کند.اشاره بار ذهنی زیادي بر مترجم اعمال می

 

 حافظه فعال و ترجمه همزمان

یک : «اندکردهحافظۀ فعال است. حافظۀ فعال را به این صورت تعریف مفهومِ  ذهنی،یک مفهوم مرتبط با بار 

اي بر است کهکار ذخیرة موقت و مدیریت و دستکاري اطالعاتی ساز و  دارايسیستم یا ظرفیت محدود که 

ظرفیت حافظۀ فعال به مقدار اطالعاتی 23. »استهاي شناختی پیچیده ضروري وسیعی از فعالیت محدوده

در مغز ذخیره طور موقت  به تواند، همزمان که مشغول پردازش اطالعات است، میشود که یک فردگفته می

مقایسه با در ترجمه همزمان اي که مترجمان حرفه هاي بعضی از تحقیقات نشان داده استیافته. 24کند

، زداراي ظرفیت حافظۀ فعال بیشتري هستند (براي مثال کریستوفل ،غیرمترجمو افراد دانشجویان این رشته 

اري بین این دو گروه پیدا اي دیگر از مطالعات تفاوت معنادرا ببینید)، اما دسته 2006دي گروت و کرول 

 نکردند.

پیدا کردن ارتباط بین میزان ظرفیت حافظۀ فعال با عملکرد کار مترجمان  بعضی محققان به دنبال همچنین

و عملکرد آنها در حجم حافظۀ فعال مترجمان همزمان یک دسته از تحقیقات رابطۀ معناداري بین  اند.بوده

ي را ااي دیگر از مطالعات چنین رابطهدر حالی که دسته )؛2009پیدا کردند، (براي مثال ژانگ هنگام ترجمه 

                                                            
 198، صفحه 2003بدلی ٢٣ 
   2000بدلی و هیتج ٢٤ 



39 

 

، به 2019براي رسیدن به نتایج بیشتر، در یک تحقیق جدیدتر در سال ). 2016اند ( مثالً ونگ تایید نکرده

 که مترجمان زبان اشاره داري روش فراتحلیلی (انجام پژوهش بر روي پژوهشهاي قبلی)، این نتیجه تأیید شد

رکت کننده هستند و همچنین رابطۀ ظرفیت بیشتري در حافظۀ فعال خود در مقایسه با سایر گروههاي ش

مستقیم و مثبتی بین مقدار ظرفیت حافظۀ فعال و عملکرد مترجمان زبان اشاره در ترجمه همزمان وجود 

 . )2019(ملینگر و هنسون  دارد

 در ترجمه زبان اشاره، ذهنیموضوع ضروري است. اول اینکه عالوه بر سنجش بار  دودر پایان این بخش ذکر 

راهبردهاي مورد دیگر تحلیل روابط پیچیده میان مدت زمان پردازش در مترجمان زبان اشاره، مسئلۀ مهم 

آنهاست. دومین مسئله کاوش و درو کیفیت ترجمه (بیشتر صحت ترجمه) در لحظه  ذهنیآنها، بار  استفادة

کرد ذهن عملوامل بر اثرات عوامل زبانی، انگیزشی، روانی، موقعیتی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر ع دربارةتحقیق 

-مترجمی زبان اشاره نه تنها یک فعالیت شناختی الزم به یادآوري است کهپردازش اطالعات است. مترجم در 

اطی و ارتب و اهداف کالمی-اجتماعی ، بافتافرادنیز هست که  ارتباطیبلکه یک فعالیت زبانی و  است، ذهنی

 25تعاملی در آن نقش دارند.

 

                                                            
 یۀرنظ«و  »لیتالش گ«به مدل  توانیشده که از جمله آنها م شنهادیترجمه همزمان پ نییو تب لیتحل يبرا یمختلف يهامدل٢٥ 

 1995و 1983( لیراستا به گ نیدر ا توانندیکتاب خارج است. عالقمندان م نیا ۀطیآنها از ح ةکه بحث دربار داشاره کر »يبندباز
 .ندیمراجعه نما )2018و 
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 رجمه همزمانمدت زمان پردازش در ت

 مدت زمانداد مرتبط با آن در زبان مقصد زبان مبدأ و تولید بروناز داد دریافت درون زمانی بین ۀلبه فاص

 در نمودار زیر مفهوم زمان پردازش در ترجمه همزمان نشان داده شده است. . 26گویندمی پردازش

 

 شروع ترجمه >------------               وقفه            >-------------زبان مبدأ داد دریافت درون

 مدت زمان پردازش                                                      

 

همزمان از این جهت ضروري است که در ترجمه همزمان، مترجم باید در انتظار  زمان پردازش براي ترجمه

یافت معناي آن،  به زبان مقصد ترجمه کند (تیماروا کامل شدن یک قطعه اطالعاتی معنادار بماند، تا پس از در

گیري این کمیت و بررسی عوامل مؤثر بر آن، در تحقیقات مترجمی همزمان ). براي اندازه2014و دیگران 

توان در نظر گرفت: نوع کارهاي بسیاري انجام گرفته است. در ترجمه همزمان دو نوع کلی زمان پردازش می

ش بر اساس جمالت متناظر است و نوع دوم تعیین زمان پردازش برپایۀ کلمات (اسم اول تعیین زمان پرداز

 یا عدد). 

به زبان مقصد را زبان مبدأ و شروع ترجمه آن  در فاصله زمانی بین شروع جمله در مورد جمالت، اگر

زبان در یک جمله  پایانمیان گویند. اگر فاصلۀ زمانی می 27مدت زمان پردازش آغازهگیري کنیم به آن اندازه

                                                            
 2011ماروا، درگ، استر، هنسن، یت٢٦ 

27 Onset 
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 28.گویندمی فاصله پشت به پشتگیري شود، به آن اي آن در زبان مقصد اندازهمعادل ترجمه شروعمبدأ و 

تواند بدین صورت تبیین شود: فاصله ها نیز با در نظر گرفتن تعاریف باال میمدت زمان پردازش براي واژه

  اي آن در زبان مقصد. رجمهمعادل ت زبان مبدأ و شروعدر زمانی بین شروع یک لغت 

یچیده ناختی بسیار پاشاره یک فرآیند و فعالیت ش زبان مترجمی همزمانتر نیز گفته شد، همانطور که پیش

فعالیتها عبارتند است، این خرده همزمان خُرده فعالیتدر حال انجام چندین در این فعالیت مترجم  هاست ک

ات، اطالع سپاري موقتبه اطالعات زبان مقصد، به خاطرعات زبان مبدأ : درك محتواي زبان مبدأ، تبدیل اطالاز

یک متغیر حساس، پویا،  ،مدت زمان پردازشهاي انجام شده. و کنترل و ارزیابی ترجمه ارائۀ و تحویل ترجمه

ش و شناخت جالب، مبهم و رمزآلود و پیچیده در تحقیقات مربوط به مترجمی همزمان است. این متغیر بین

از دیگر فعالیتهایی  29.کندفراهم می همزمانشناختی دخیل در ترجمه  مختلف هايفعالیتی در ارتباط با خوب

وچکتر هاي کنحوه تقطیع اطالعات زبان مبدأ به تکه ،توان بهتر درك کردکه با کمک بررسی زمان پردازش می

در ترجمه  ذهنیبار   ت. همچنیناس )2008 اپودهاسک ، 2016کر هوچپ( اطالعات توسط مترجمان زبان اشاره

)، سرعت 2021دي فرانک  و (کوالردان مپردازش شناختی در ترجمه همز ،)2011 و دیگران (تیماروا همزمان

داد زبان مبدأ حداقل مدت زمان الزم براي مترجم زبان اشاره براي تبدیل درون پردازش در هنگام ترجمه و

گیري و بررسی مدت زمان پردازش موضوعاتی هستند که به اندازه همگیدادي معنادار به زبان مقصد به برون

  ارتباط دارند.

                                                            
 2020ونگ ٢٨ 
 2016پوچ هکر ٢٩ 
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ت زمان پردازش توسط مترجمان همزمان اگرچه بسیاري از کارشناسان بر این باور هستند که نحوه مدیریت مد

چگونگی  )،2014، تیماروا و دیگران 2008 اگذارد (پودهاسکتا حدودي روي عملکرد آنها در ترجمه تأثیر می

پوشیده است و بنابراین تحقیقات بیشتري در این محققان و کارشناسان مترجمی همزمان  این تأثیر هنوز بر

، ردازش در مترجمی همزمان، مترجمانزمینه مورد نیاز است. با دانش و شناخت بیشتر درباره مدت زمان پ

یده و پنهان فرآیندهاي شناختی پیچفهم بهتري از هاي تربیت مترجم همزمان درسان دورهو م پژوهشگران

جعبه به اي در این نوع ترجمه همزمان دخیل در ترجمه همزمان پیدا خواهند کرد. چنین فرآیندهاي پیچیده

 ترجمه مشهور است.  سیاه

 

 بر  مدت زمان پردازش مؤثرعوامل 

هاي پردازش در ترجمه گیري و تحلیل مدت زمانهاي اندازهباوجود اینکه تحقیقات بسیار زیادي در حیطه

یر و نپ جر(م در مورد ترجمۀ همزمان اشاره تحقیقات بسیار کمی انجام شده استگفتاري انجام گرفته است 

ها به طور مثال). همچنین تعدادي مترجم زبان اشاره با تجربه که خود نیز از مترجمان فعال در همایش 2012

مفهوم مدت زمان پردازش  ة) ذات مبهم و پیچید2016انت و ستون و داور 2015نیز هستند (براي مثال گیل 

هاي نحوي دو زبان مبدأ و مقصد را مورد بحث قرار ها و تفاوتآن با عوامل متعددي از جمله نوع زبان ۀو رابط

هاي گفتاري و هاي مرتبط با مدت زمان پردازش در ترجمه زباناصلی در پژوهشهاي یکی از حوزهاند. داده

کیفیت  و اثر آن برل مدت پردازش وخارجی مؤثر بر طعوامل داخلی و است از بررسی  اشاره عبارتهاي زبان

 .عملکرد در ترجمه همزمان
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اي، سرعت تولید محتواي زبان مبدأ، نوع متن، مانند نوع فعالیت ترجمه ،محدودة وسیعی از عوامل خارجی

، هاي زبانشناختیویژگی شوند،به هم ترجمه می ، نوع دو زبانی کهمتن زبان مبدأ پیچیدگی زبانی محتوا/

متن زبان مبدأ، استفاده از متن سخنرانی توسط مترجم، روي مدت زمان پردازش در ترجمه  حشوها در محتوا/

 همزمان اشاره تأثیرگذار است.

این است که مدت زمان پردازش در ترجمه همزمان بسیار  هاپژوهشیک یافتۀ مورد اطمینان در اغلب 

منظور از تکرار سایه به سایه، فعالیتی است . 30تر از مدت زمان پردازش در تکرار سایه به سایه استطوالنی

که  سازداین موضوع کامالً روشن میکند. که در آن شخصی اطالعات دریافتی را عیناً براي دیگري تکرار می

 رارتکتر از دازش اطالعات بسیار عمیقاز نظر پر و ترترجمه همزمان از نظر پردازش شناختی بسیار پیچیده

هاي پردازشی و تحلیل بیشتر و به تبع آن واحدهاي شامل تالش اطالعات دریافتی است. ترجمه همزمان

بان زاست. هنگامی که سرعت ارائه محتواي  سایه به سایه تکرارپردازشی و تحلیلی بزرگتري، در مقایسه با 

دهندة شتر و بیشتر ممکن است در ترجمه از آن عقب بیفتد و این نشانمترجم اشاره بی ،رودمبدأ باالتر می

نیاز بیشتر مترجم زبان اشاره به مدت زمان پردازش است. مدت زمان پردازش از آن جهت براي مترجم زبان 

اشاره اهمیت دارد که او در این زمان اطالعات زبان مبدأ را دریافت، درك، پردازش، تحلیل و از نظر اهمیت 

 کند و این نقش بسیار مهمی در کیفیت ترجمه ارائه شده دارد.رزیابی میا

 زبان اول( ايزبان کره) به شخص مترجم ) در یک تحقیق در ترجمه انگلیسی (زبان دوم2002براي مثال لی (

زمان پردازش تر تر منجر به فاصلۀ طوالنیبه این موضوع دست یافت که جمالت طوالنی شخص مترجم)

                                                            
 2004کریستفلز و دي گروت ٣٠ 
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به طور کلی در ترجمه همزمان هرچقدر  شود.که این امر منجر به فشار شناختی بیشتر به مترجم میشود می

ه تبع شود که بطول جمالت (چه گفتاري چه زبان اشاره) بیشتر باشد، منجر به افزایش بار بر حافظۀ فعال می

 شود. آن افزایش مدت زمان پردازش را منجر می

) رابطۀ معکوس بین آمادگی قبلی مترجم (داشتن متن سخنرانی) و 2008پودهاسکا ( ،دیگر پژوهشیدر  

بدین صورت که هرچه آمادگی قبلی بیشتر باشد مدت زمان پردازش در  مدت زمان پردازش را آشکار ساخت.

 تأیید شد.  نیز )2001فلبر (-توسط لمبرگردر تحقیق دیگري  نتیجهاین شود. ترجمه کمتر می

دستور دو زبان در ترجمه است. یا بر روي مدت زمان پردازش شباهت نحوي دیگر گذار تأثیر و عامل مهمیک 

از کوتاهتر فرانسه به انگلیسی و بلعکس از ترجمه  مثال مدت زمان پردازش ترجمه همزمان در عملبراي 

 گلیسیبیشتر فرانسوي و ان هاي نحويو بلعکس است و دلیل این موضوع هم شباهت انگلیسیترجمۀ آلمانی به 

 ).2005(کیم  در مقایسه با آلمانی است

هاي بعضی از تحقیقات عملی نیز بر این موضوع تأکید دارند که طول مدت زمان پردازش در ترجمه یافته

) مشاهده 2008و دیگران ( نونیز مرتبط است. براي مثال او گان زبانهاهاي زبانشناسی واژتاحدي به ویژگی

(زبان دوم) مدت زمان پردازش  انگلیسیدر ترجمه از زبان ژاپنی (زبان اول) به زبان مترجمان ه ک کردند

ها داشتند تا افعال. البته این یافته در جهت معکوس ترجمه یعنی از انگلیسی به در ترجمه اسم تريطوالنی

 ارند. ها دري در مقابل اسمژاپنی نیز کامالً برعکس است. بدین صورت که افعال نیاز به زمان پردازش بیشت

تر از مدت حاکی از این موضوع بود که مدت زمان پردازش اعداد بسیار کوتاه) 2015همچنین نتایج تیماروا (

هاي ابتداي جمله است. عالوه بر اینکه هیچ تفاوت معناداري بین مدت زمان زمان پردازش افعال یا بخش
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توان گفت در ترجمه ها مید نداشت. با توجه به این یافتههاي ابتداي جمالت وجوپردازش افعال و بخش

همزمان آن دسته از اجزاء جمله که از یک جزء کالم هستند داراي یک نوع پردازش شناختی بوده و به تبع 

آن نیز مدت زمان پردازش تقریباً یکسانی را نیز دارند. در همین راستا نیز  عناصر جمله که اجزاء کالمی 

هاي متفاوت شناختی ند داراي مدت زمان پردازش متفاوتی هستند که به خاطر وجود پردازشمتفاوتی هست

 هامدت زمان پردازش اعداد و سرواژههاي تحقیقات نشان داده است که بعضی یافتهمربوط به آنهاست. 

تر کوتاه. 31پیچیده هستند ساختارهاي نحويهایی از جمله است که حاوي تر از بخشبسیار کوتاه ها)(مخفف

پودهاسکا (  دیگري نیز نشان داده شده است.ها در مطالعات بودن مدت زمان پردازش اعداد در مقایسه با اسم

 اللفظی).  مترجمان همزمان در هنگام پردازش واحدهاي زبانی که نیازمند حافظۀ کلمه به کلمه و تحت2008

 هايگفتهبیشتري سرعت با و دارند تري زش کوتاهادمدت زمان پر )هاهستند (مانند اعداد، اسامی و تاریخ

قت دکنند تا از اضافه بار شناختی جلوگیري کرده و پیام این گونه واحدهاي زبانی را با میگوینده را دنبال 

ها، جهت زبان نوع. باید خاطرنشان نمود که عواملی چون )2016کنند (ستون و داورانتسن میبیشتر منتقل 

 ي کالمی ممکن است بر مدت زمان پردازش مترجم تأثیر بگذارد. هاترجمه و ویژگی

موارد گفته شده عوامل خارجی مؤثر بر مدت زمان پردازش بودند. اما عوامل دیگري نیز که به عوامل داخلی 

مربوطند در این مورد اهمیت دارند. منظور از عوامل داخلی، درواقع خود شخص مترجم و فعالیتهاي اوست. 

تجربه و میزان سازي قبل از ترجمه، هاي آمادهدهد عوامل داخلی مانند فعالیتنشان مییقات نتایج تحق

نشان داد یک پژوهش تر کردن مدت زمان پردازش دارد. براي مثال ترجمه نقش مهمی در کوتاه راهبردهاي

ارائه شده را سازي قبلی نقش مهمی نه تنها در کاهش مدت زمان پردازش داشته که صحت ترجمه که آماده

                                                            
 2015دیاز گاالز ٣١ 
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 تحقیق. در )2015گاالز و دیگران -(دیاز دهدافزایش می مترجمیهم در مترجمان با تجربه و هم کارآموزان 

تجربه مترجمان و طول مدت زمان پردازش در  میزانکه رابطه مستقیم و معکوس بین  مشخص شددیگري 

او مدت کمتري را براي پردازش  ،باشد تجربه یک مترجم بیشتر میزانبه نحوي که هرچقدر  .آنها وجود دارد

باالتر خواهد بود (تیماروا و دیگران ت ترجمه او حکند و به همین ترتیب نیز صداد زبان مبدأ صرف میدرون

ه تغییر مسیر توجه ب بهتري در روشن شد که مترجمانی که توانایینیز . در همین مطالعه این موضوع )2014

د که مترجمانی هد. این امر نشان میهستندتري اراي مدت زمان پردازش کوتاهد ،هاي متعدد را دارندفعالیت

هاي متفاوت معطوف کنند داراي توانند در لحظات مختلف و به سرعت توجه خود را به فعالیتمیخوبی که به 

 در ترجمه همزمان هستند. ترپردازش بسیار سریعقدرت 

-یو انگلیس فرانسه -بر روي کار مترجمان همزمان انگلیسیکه  مرتبط با مدت زمان پردازش 32پژوهش در یک

بینی کننده براي مدت زمان متغییر پیش کننده یانشان داده شد که هشت عامل تعیین، انجام شدهلندي 

 وجود دارد:پردازش در ترجمه همزمان 

 زبان مترجم -1

 سرعت تولید ترجمهیا نرخ  -2

رجمه دارد (مدتی بیش از حد معمول براي ترجمه ت طوالنی کردنتعداد دفعاتی که مترجم نیاز به  -3

 کند)یک قسمت صرف می

 ها در ترجمهتعداد وقفه -4

 هاي نادرست در ترجمهتعداد شروع -5

                                                            
13 Collard and Defrancq (2019) 
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 سخنرانیا  گویندهزبان اول  -6

 گوینده سرعت صحبت کردن -7

 مترجم ۀبه سرعت ترجم گویندهنسبت سرعت صحبت کردن  -8

شود. همه باعث افزایش مدت زمان پردازش می نادرستهاي ها و شروعها، وقفهاین تحقیق نشان داد تطویل

به دیگر سخن، تأثیر مستقیم بر روي مدت زمان پردازش در مترجمان همزمان دارد. همچنین فاصلۀ بین 

داد زبانی و تولید ترجمه نیز تحت تأثیر سرعت صحبت کردن سخنران و همچنین نسبت این دریافت درون

 ).7 مه است. (متغییر پیش بینی کننده شمارهسرعت به تولید (ارائۀ) ترج

دهند که مدت زمان پردازش تحت تأثیر یک شبکۀ پیچیده هاي تحقیقات مختلف نشان میبه طور کلی یافته

 از عوامل خارجی و داخلی است. عوامل خارجی مهم عبارتند از:

 داد زبانیسختی پردازش درون )1

 وي بین آن دوشباهت نحوي بین دو زبان و یا عدم تقارن نح )2

 داد)سرعت سخنرانی یا صحبت کردن در زبان مبدأ (سرعت ارسال درون )3

 نوع متن زبان مبدأ (سخنرانی، محاوره، متن و غیره) )4

 و عوامل داخلی نیز عبارتند از:

 هاي مترجمراهبردها و شیوه )1

 هاي فنیآشنایی مترجم با اصطالحات و اصطالح شناسی و واژه )2

 ظرفیت حافظه فعال مترجم  )3
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اي تمام این عوامل داخلی و خارجی در یک شبکه گسترده و پیچیده باهم در تعامل بوده و تأثیر پیچیده

 ).2016، ستون و داورانت 2015گذارد (گیل بر روي عملکرد مترجم همزمان می

 

 بین مدت زمان پردازش و کیفیت ترجمه  ۀرابط

کنند تا استفاده می ترجمه راهبردهاياي از همترجمان از یک مدت زمان پردازش خاص در ترکیب با مجموع

 رِمعموالً براي جلوگیري از افزایش بابعضی مترجمان  مثالً بتوانند عملکردي مطلوب در ترجمه داشته باشند.

دهند. این و همچنین تسریع پردازش اطالعات زبان مبدأ، طول مدت زمان پردازش خود را کاهش می ذهنی

تري را دارند، ري از مترجمان در یک رویکرد متفاوت وقتی مدت پردازش طوالنیدرحالی است که گروه دیگ

 زمان پردازش یکمدیریت و تنظیم مدت عقب نمانند.  تا از گویندهکنند سرعت حرف زدن خود را بیشتر می

شود (ستون و محسوب میهمزمان کلیدي براي مترجمان  راهبردمهارت مهم و پیچیده و در عین حال یک 

و حساب شده  راهبردي). مترجمان در هنگام ترجمه به صورت کامالً 2015ونگ و دیگران  ، 2016رانت داو

 .مطمئن شوند برند تا از رساندن و حفظ انسجام و تمامیت متن زبان مبدأاز مدت زمان پردازش خود بهره می

مبدأ و مدت زمان  یزبان ةداد سنگینی و حجمبا توجه به  ،انهبه صورت کامالً راهبردي و هوشمند همچنین

.  منظور از کننداي اقدام به کوتاه یا بلندتر کردن مدت زمان پردازش خود میهاي ترجمهجستجوي معادل

متنی همان درجه سختی یک متن است که با توجه به عواملی چون ساختار جمالت (پیچیده،  سنگینی و حجم

ت کلمات که به صورت صحبتولید شود. براي مثال نرخ باالي و یا ساده) و یا تعدا کلمات آن ارزیابی می بمرک

تر شدن مدت زمان پردازش در یک مترجم باعث طوالنی ،دهدیک سخنران خود را نشان می کردن سریعِ

 زبان اشاره خواهد شد.
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مناسب از مدت زمان پردازش در زمانهاي  ةاستفاد معتقدند کهتمام محققان و کارشناسان مترجمی زبان 

ار (افزایش ب ذهنیارائۀ یک ترجمۀ مؤثر داشته و از اشباع و لف حین ترجمه نقش بسیار مهمی در تولید مخت

ت بایساوالً این است که آنها می ،همزمانکند. نکتۀ بسیار مهم براي مترجمان ذهنی) در مترجم جلوگیري می

داشته باشند که مدت زمان پردازش  از چنین مفهوم شناختی باخبر باشند و دوم اینکه این موضوع را در خاطر

ه توسط اي کبسیار کوتاه و یا بسیار بلند در ترجمه مشکل ساز بوده و اثر مخربی بر کیفیت آن دارد. نکته

 بر آن تأکید شده است.) 2016() و ستون و داورانت 2020محققانی چون ونگ (

آل طول ایدهت، یکی این است که سؤاالت مهمی که درباره مدت زمان پردازش مورد بحث پژوهشگران اس

چطور  کدام است. همچنین این سؤال کهلحظۀ خاص در یک مدت زمان پردازش در یک موقعیت مشخص و 

تا هم از بار شناختی  کردتوان یک تعادل مؤثر بین شروع هرچه سریعتر ترجمه و وقفه قبل از آن برقرار می

اي صحیح و معنادار د زبان مبدأ را درك کرد تا بتوان ترجمهدامضاعف جلوگیري کرد و هم مقدار کافی از درون

. درحقیقت باید بدانیم که تنظیم مؤثر مدت زمان پردازش براي ارائۀ یک ترجمه مؤثر چطور باید ارائه داد

 انجام گیرد.

وقتی  ،صحبت براي یک مترجم اشاره در ترجمه همزمانبه آل شروع لحظۀ ایدهبه عقیدة بعضی محققان، 

اي هاي ترجمهحل کرده باشد و معادلرا داد زبان مبدأ ت که او تمام ابهامات نحوي و معنایی در دروناس

کند که بهترین زمان براي شروع به این نکته اشاره میبعضی دیگر . 33ه باشددرمناسب را نیز براي آنها پیدا ک

بیشتر مدرسان  34چه باید بگوید.ن اکنودقیق بداند که  زمانی است که او کامالً ،ترجمه براي یک مترجم

                                                            
33 Kade and Cartellieri (1971) 
34 Jones (2002, p. 116) 
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کنند که در ترجمه از زبان اشاره به زبان هاي تربیت مترجم زبان اشاره به کارآموزان خود توصیه میدوره

گوید از ترجمه خودداري کنند. این قوانین اند که شخص چه میگفتاري تا وقتی که به طور کامل متوجه نشده

همزمان براي کارآموزان ترجمه مفید است. اما باید اثربخشی آنها بیشتر طالیی مدت زمان پردازش در ترجمه 

 مورد تحلیل واقع شود.

حقیقات در این تاند. پردازش کرده ۀعملی اقدام به بررسی و تبیین بیشتر مدت زمان بهین تحقیقاتبعضی از 

) دکنجم پردازش میکه متر زبانی که واحدهاي حداقلی پردازش (کوچکترین واحد ندنتیجه رسیدبه این 

عبارت فعلی بخش مهمی از اطالعات الزم براي یک  .متشکل از یک عبارت اسمی و یک عبارت فعلی است

به  ند. با توجهکناستفاده می از عبارات فعلی براي شروع ترجمه در بسیاري موارد، مترجم است. تا این حد که

تفاوت است، منطقی است که بر اساس جفت هاي مختلف ماین موضوع که جایگاه عبارت فعلی در زبان

 .)2002ر سلای-(گولدمن هاي پردازش متفاوتی را شاهد باشیمهاي مختلف دخیل در ترجمه، مدت زمانزبان

تایی  3یا  2هاي مختلف زبانی در ترجمه مدت زمان پردازش را در ترکیب ،بر این اساس در تحقیقات مختلف

اي آلمانی به فرانسه، فرانسه به اسپانیایی، انگلیسی به فرانسه و بلعکس مههاي ترجدر جفتمثالً  زدند.تخمین 

هاي اروپایی. با این وجود تحقیقات بیشتري الزم است که تأیید کند آیا در ترجمه و به طور کلی در تمام زبان

  ر.شود یا خیاین مدت زمان تأیید می هم هاي اشاره مختلفهاي آسیایی یا زبانزبان

خواهیم ثانیه  2یا  1پردازش کوتاه، در حد  مدت زمان یق دیگري مشخص شد که بیشتر در مواقعیدر تحق

در  اهآن دسته از واژه ریشههمهاي یک مترجم باال باشد. واژه ۀدر ترجم 35ریشههمهاي که بسامد واژه داشت

 حاظ آواشناسی مشابهت داردزبان مقصد هستند که از لحاظ آواشناسی با جفت نمونه خود در زبان مبدأ از ل

                                                            
35 cognate 
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. این تحقیق در نهایت به این نتیجه رسید اما از نظر کاربردي لزوماً مفهوم و کاربرد برابري در دو زبان ندارند

ود. شمی لغات شبیه به همکوتاه در ترجمه همزمان منجر به استفادة بیشتر از بسیار که مدت زمان پردازش 

شود و هم اینکه ترجمه را به ه هم باعث تحمیل زبان مبدأ به ترجمه میبدین ترتیب مدت زمان پردازش کوتا

 .)2015فرانک (دي نمایداللفظی صرف بدل مییک ترجمۀ تحت

هاي مختلف متفاوت است. براي مثال در حالی که در طول مدت زمان پردازش و تأثیر آن با توجه به زبان

است اما در ترجمه از  و کافی بهینه، مدت زمان ايثانیه 2اي مدت زمان پردازش انگلیسی به کره ترجمه از

 ).2015فرانک فرانسه به هلندي کوتاه و ناکافی است (دي

که این افزایش مدت زمان  تحقیقات نشان داده استدر ارتباط با تأثیر مخرب افزایش مدت زمان پردازش 

در . شودات زیادي از متن زبان مبدأ میمنجر به حذف اطالع، پردازش و باالتر رفتن آن از میانگین معمول

کلمه از متن زبان مبدأ توسط یک مترجم حذف شد. به طور کلی مدت زمان باالي پردازش  15یک مثال 

، ر سخنگبه دی شود.داد زبان مبدأ توسط مترجمان میباعث ایجاد خطاهاي متعدد مانند حذف بخشی از درون

داد زبان مبدأ توسط یک مترجم کلماتی که براي مثال از درونبا افزایش طول مدت زمان پردازش تعداد 

سازي داشته  تا  شود نیز بیشتر خواهد شد. امري که در تربیت مترجم زبان اشاره نیاز به شفافحذف می

 که در آن بعضی مترجمان علیرغم مدت زمان پردازشِهم هست نسبت به آن آگاه شوند. اما مواقعی  مترجمان

ترجمه هستند. این به خاطر تجربۀ باالي مترجم، آشنایی  عملکرد مطلوبی از نظر دقت و صحت داراي ،کوتاه

 تواند باشد. شناسی) و تسلط به زبانهاي دخیل میشناسی (اصطالحبا موضوع و واژه

در یکی از این اند. اندکی به بررسی مدت زمان پردازش در مترجمی زبان اشاره پرداخته تحقیقاتتاکنون 

دو مترجمی که داراي مدت زمان  مترجمان با مدت زمان پردازش متفاوت را باهم مقایسه کردند. ،قیقاتتح
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اضافه کردن اطالعات، اي (مانند حذف اطالعات، ثانیه و کمتر بودند، تعداد زیادي خطاي ترجمه 2پردازش 

آن دو مترجم اشاره در کار داد زبان مبدأ مشاهده شد. در عوض، در رابطه با درون )جابه جا کردن مطالب

ثانیه بودند تعداد کمی خطا دیده شد. نتیجه جالب در این مطالعه پیدا  4دیگر که داراي مدت زمان پردازش 

کردن رابطۀ معکوس بین مدت زمان پردازش و کیفیت ترجمه بود. مترجمان اشاره با مدت زمان پردازش 

داد زبان مبدأ داشتند و هم فرصت بیشتري عات در درونثانیه فرصت بیشتري هم براي تحلیل اطال 4بیش از 

براي جستجوي واژگان و ساختار دستوري مناسب در زبان مبدأ براي رساندن پیام در این زبان در اختیار آنها 

 .)1986(کوکلی  بود

للی، المبین ةبر روي راهکارهاي مترجمان زبان اشاره در ترجمه از زبان انگلیسی به اشار دیگر در یک تحقیق

یک مدت زمان  با اي خاص) به این نتیجه دست یافتند که مترجمان در این جهت ترجمه2002و نپیر ( یجرم

. علت این مدت زمان پردازش آن بود کنندترجمه میثانیه و حتی بیشتر  16تا  10پردازش بلند معموالً بین 

مبدأ تحلیل کنند، معنا را بتوانند توسط  که آنها بتوانند در این زمان معناي واحدهاي کالم را در زبان

. این مترجمان نه تنها ظرفیت کنندهاي مفهومی در زبان منتقل کنند و از اطالعات بافتی استفاده معادل

حافظۀ فعال خود را بیشتر کرده بودند، بلکه از مقدار دقیق مدت زمان پردازش مورد نیاز خود براي ارائۀ یک 

ز کامالً آگاه بودند. نکتۀ جالب آن بود که این مترجمان در هنگام ترجمه از انگلیسی معنادار و مؤثر نی ۀترجم

افتادند، امري که به کرات در هنگام ترجمه از انگلیسی نران عقب میخبه ندرت از س ،کشور خود ةبه زبان اشار

جمان در حالت اول (زبان افتاد. علت این امر آن بود که مدت زمان پردازش مترالمللی اتفاق میبین ةبه اشار

 ثانیه و حتی بیشتر بود. 16تا  10المللی) بین بین ةانگلیسی به اشار
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در مجموع تمام این نتایج بر اهمیت استفاده از مدت زمان پردازش مناسب در هر زمان در ترجمه به منظور 

ده بین مدت رابطۀ پیچیرة ایجاد یک توازن شناختی تأکید داشتند. این نتایج همچنین بینش بسیار خوبی دربا

هاي دخیل در ترجمه)، شناخت آگاهانه، و صحت عملکرد در ترجمه همزمان زمان پردازش، ترکیب زبانی (زبان

هاي متقن فعالً گیريدر اختیار ما قرار دادند. به خاطر ذات پیچیده و پویاي مدت زمان پردازش، ارائۀ نتیجه

 رد نیاز است.پذیر نبوده و تحقیقات بیشتري موامکان

ثانیه است، طول مدت  5تا  1در انتها باید گفت اگرچه مدت زمان پردازش در تحقیقات اخیر معموالً بین 

 ارسیفهاي دخیل ترجمه (مثالً از انگلیسی به اشارة آمریکایی یا از زمان پردازش بهینه با توجه به جفت زبان

دهند که مدت زمان پردازش نه تنها از یک نشان می همچنین) متفاوت است. تحقیقات ایرانیبه زبان اشارة 

ري گیهاي از ترجمه بخواهیم آن را اندازمترجم به مترجم دیگر متغیر است، بلکه این مورد هم که در چه لحظه

کنیم نیز یک متغیر تأثیرگذار بر طول این مدت زمان است. تمام کارشناسان مترجمی زبان اشاره نیز بر این 

مان توسط مجموعه بزرگی از متغیرهاي داخلی و خارجی وأکه طول مدت زمان پردازش تعقیده هستند 

ر خود با یکدیگر رابطه داشته و بر روي یکدیگر تأثی ،پیچیده نیز ۀها در یک شبکشود و این متغیرمی مشخص

د خود را یا بع نتایج مطالعات قبل ،دهد که نتایج بعضی مطالعاتگذارند. این نکته وقتی خود را نشان میمی

 )1کنند. (جدول نقض می
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 نتیجه  مطالعه 

ثانیه منجر به خطاي  4مدت زمان پردازش بیش از  )2002لی (

ثانیه  2اي در مقایسه با مدت زمان بیشتر ترجمه

 شود.می

ثانیه باعث تداخل زبان مبدأ  2مدت زمان کمتر از  )1986کوکلی ( 

اي جمهدر ترجمه و همچنین دیگر خطاهاي تر

 شودمی

 مقایسه نتیجه تحقیقات درباره مدت زمان پردازش -1جدول 

 

هاي ) دو دلیل مهم را جفت زبان2011تیماروا و دیگران ( ها در نتایج تحقیقات قبل چیست؟علت این تفاوت

بی، هاي متفاوت انتخاب شده در ترجمه براي ارزیاهاي تحقیق متفاوت (مانند زمانمتفاوت در ترجمه و روش

هاي آماري متفاوت) ها و تستهاي ارزیابی گوناکون، معیارهاي متفاوت جهت ارزیابی ترجمه، روشروش

 استفاده شده در این مطالعات عنوان کردند.

هاي پردازش بیش از کارشناسان مترجمی زبان اشاره روي این موضوع توافق دارند که مدت زمان ۀامروزه هم

ها) و کاهش دقت داد زبان مبدأ (مانند سخنرانیابل توجیه اطالعات از درونحد طوالنی باعث حذفیات غیرق

هاي بسیار کوتاه پردازش نیز احتماالً هم درك شود. با این حال، مدت زمانو صحت، و درستی ترجمه می

از سشکلدهد و براي همین منجر به تداخل مداد زبان مبدأ و هم ارائۀ ترجمه را تحت تأثیر منفی قرار میدرون
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اللفظی در ترجمه خواهد بود. براي همین مترجمان شود که نتیجۀ آن یک ترجمۀ تحتزبان مبدأ در ترجمه می

داد زبان مبدأ دریافت شده توسط آنها و بایست یک تعادل ذهنی ظریف بین مقدار درونزبان اشاره می

هاي سخنران (به اشاره یا به یک صحبت هاي حافظۀ فعال خود ایجاد کنند تا بتوانند به قدر کفایتمحدودیت

ها حاکی از این مطلب است که طول مدت زمان ترجمه، . تمام این بحث36زبان گفتاري) را درك نمایند

مخصوصاً در ترجمه از یک زبان اشاره به یک زبان گفتاري یک موضوع بسیار مهم بوده که هم مترجمان زبان 

هم محققان مترجمی زبان اشاره الزم است تحقیقات بیشتري در این  ایرانی باید از آن آگاه باشند و ةاشار

 زمینه انجام دهند. 

 

 جهت در مترجمی زبان اشاره

 تفاوت در این بخش نگاهی گذرا به تحقیقات مربوط به جهت ترجمه در مترجمی زبان اشاره خواهیم داشت.

بان است. مترجمان زبان گفتاري همیشه یا کانال ز» حالت«اصلی ترجمۀ زبان اشاره و ترجمۀ زبان گفتاري 

د ردر این نوع ترجمه وجود دا زبانیکنند و فقط یک حالت یا یک کانال دو زبان گفتاري را درك و تولید می

ان اي و یک زبشنیداري است. اما مترجمان شنواي زبان اشاره باید بین یک زبان اشاره-و آن هم  کانال کالمی

یقت مترجم است. در حق یا دوکاناله یک فرآیند دوحالتی این فعالیت، م بپردازند کهگفتاري به تولید و درك پیا

هاي چهره، حرکات در فرآیند مترجمی زبان اشاره، باید یک تصویر بصري متشکل از اشارات دستی، حالت

فتار گبصري به -دهان و حرکات بدن را درك کرده و تصمیم بگیرد که آیا الزم است تمام این جزئیات فضایی

                                                            
 2020،  ونگ 2019کوالردوي فرانک  ٣٦ 
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ترجمه شود یا خیر. عالوه بر این، چنین مترجمی باید به صورت دقیق تشخیص دهد که براي ترجمه چنین 

 ).  2016، نیلسون 2011تصویر بصري به یک زبان گفتاري چطور کلمات را کنار هم قرار دهد (نپیر 

در ترجمۀ همزمان، تعریف شده است. » ترجمۀ پیاپی«و » ترجمه همزمان«براي ترجمۀ شفاهی دو گونۀ 

فاصلۀ زمانی بین تولید در زبان مبدأ و تولید ترجمه شده در زبان مقصد وجود ندارد. در حالیکه در ترجمۀ 

پیاپی، اندکی فاصلۀ زمانی وجود دارد. در مورد مترجمی زبان اشاره، تمامی مترجمان زبان اشاره غالباً به 

هایی که اي بین زبان اشاره (اشارهگونه وقفهست که هیچکنند. دلیل این امر آن اصورت همزمان ترجمه می

شوند) و زبان گفتاري وجود ندارد و این دو زبان هیچگونه همپوشانی بصري تولید می-در یک محیط فضایی

و یا تداخل با هم ندارند. ضمن اینکه این نوع ترجمه همزمان از نظر زمانی نیز کارآمدتر است. چیزي که در 

 37د.وجود ندارترجمۀ پیاپی 

اگر مترجم زبان اشاره، از کودکی و از طریق والدین خود به زبان اشاره مسلط شده باشد، به احتمال زیاد در 

 داند.هر دو زبان اشاره و گفتاري محیط تسلط تقریباً مساوي دارد و هر دو زبان را مانند زبان مادري خود می

تاکنون بیشتر مترجمان زبان اشاره از این گروه هستند.  ،در ایرانشود. گفته می 38به این افراد، دوزبانۀ متعادل

وجود دارد،  و دانشگاهی هاي آموزشی تربیت مترجم زبان اشاره به طور رسمیاما در کشورهایی که دوره

زبان اشاره کسانی هستند که زبان گفتاري درحقیقت زبان مادري آنهاست  ايِحرفه جمعیت بیشتر مترجمان

 شود. محسوب می آنان ره زبان دومو زبان اشا

                                                            
 2015وچ هکر پ، 2015، نپیر و لیسون 2002، نپیر 2015دیریکر ٣٧ 

38 Balanced bilingual 
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دار بودن بودن مترجمی زبان اشاره انجام شده است. منظور از جهت دارجهتمطالعات زیادي روي ماهیت 

 »ترجمه از گفتاري به اشاره«و » ترجمه از اشاره به گفتاري«تفاوت کیفیت و سرعت ترجمه در دو حالت 

ر یک تحقیق با جامعۀ آماري بسیار گسترده به این نتیجه ) د2013است. براي مثال نیکودموس و اموري (

هاي گفتاري شرکت کننده تمایل دارند از زبان غیرغالب خود (زبان دست یافتند که نیمی از مترجمان زبان

) %64دوم) به زبان مادري ترجمه کنند در حالیکه اکثر مترجمان زبان اشاره شرکت کننده در این تحقیق (

از زبان مادري خود (زبان اول خودشان) به یک زبان اشاره (مثال زبان اشاره امریکایی) ترجمه دادند ترجیح می

ۀ مترجمان رابطۀ مستقیم داشت. به مدار بودن ترجمه با طول مدت ترجکنند. جالبتر آنکه این اهمیت جهت

ک زبان اول خود به یتر (تجربۀ کمتر از سه سال) بیشتر تمایل داشتند که از تجربهنحوي که مترجمان کم

زبان اشاره ترجمه کنند. یکی از نتایج جالب این تحقیق جامع آن بود که مترجمانی که دوزبانۀ متعادل به 

آمدند، یعنی تسلط کامل و یکسانی به یک زبان گفتاري و یک زبان اشاره داشتند،  هیچگونه تمایلی حساب می

 دانستند.و جهت ترجمه را یکسان مینسبت به جهتی خاص در ترجمه نشان ندادند و هر د

با این حال، نتایج این نظرسنجی از مترجمان، با کیفیت ترجمۀ آنها در تناقض بود و به عامل میزان تجربه 

تجربه با سابقۀ مترجم کم 15سال و  10مترجم باتجربه (با سابقۀ بیش از  15ارتباط داشت. در این تحقیق از 

هایی از زبان انگلیسی (زبان مادري خود) به زبان اشارة آمریکایی ته شد ترجمهترجمه کمتر از پنج سال) خواس

ور زبان انگلیسی خواسته شد صحت و ور زبان اشاره و دو گویشو بالعکس انجام دهند. در آخر از دو گویش

ه اشاره ب تجربه هنگامی که از زباندقت ترجمۀ این دو گروه را ارزیابی کنند. نتایج نشان داد مترجمان کم

کردند، عملکرد بسیار بهتري از نظر سرعت و صحت وتولید آهنگ طبیعی داشتند؛ نسبت انگلیسی ترجمه می

به موقعیت برعکس آن، یعنی وقتی از زبان انگلیسی (زبان مادري خود) به زبان اشاره آمریکایی ترجمه 
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این گروه از مترجمان مشاهده نشد. این کردند. اما تفاوتی از نظر روان بودن ترجمه بین این دو جهت در می

در حالی بود که این مترجمان، در نظرسنجی بیشتر به ترجمه از زبان مادري خود (یعنی زبان انگلیسی) به 

زبان اشارة آمریکایی عالقه نشان داده بودند. در یک تمایز آشکار، هیچگونه تفاوتی از نظر سرعت، صحت و 

ه میان دو نوع ترجمه یعنی از زبان انگلیسی به زبان اشارة آمریکایی و تولید آهنگ جمالت و جریان ترجم

 برعکس در گروه مترجمان باتجربه مشاهده نشد.

تجربه عملکرد بهتري در ترجمه از زبان غیرمادري به زبان مادري توان گفت مترجمان کمبه طور خالصه می

 توان گفت تمایل به یکجربه دیده نشد و میخود داشتند در صورتیکه این موضوع در عملکرد مترجمان بات

بان ز باتجربۀ جهت در ترجمه ارتباط مستقیم با میزان تجربۀ مترجم دارد. به دیگر سخن، براي یک مترجم

 اش به زبانی دیگر و برعکس ترجمه کند.اشاره هیچ تفاوتی ندارد که از زبان مادري

تجربه و ق، عدم هماهنگی بین نگرش مترجمان کم) بر اساس نتایج این تحقی2015نیکودموس و اموري (

 عملکرد واقعی آنها را به این سه عامل نسبت دادند:

مترجمان کم تجربه در هنگام ترجمه از یک زبان گفتاري به یک زبان اشاره، وقتی معادل واژگان  )1

 کنند.دانند مدام از هجی کردن واژه استفاده میها را نمیاشاره

اللفظی در هنگام ترجمه از یک زبان گفتاري به یک زبان اشاره از ترجمۀ تحت این مترجمان غالباً )2

کنند که به آن گیرند. بدین صورت که به جاي هر کلمه از یک معادل اشاره استفاده میبهره می

گوییم. این امر به هنگام ترجمه از یک زبان اشاره به یک زبان می» اتصال رمز«یا » رمزگذاري«

ساز بوده و به احتمال فراوان منجر به یک ترجمۀ نامفهوم، غیر دستوري و ت مشکلگفتاري به شد

 شود.غیرقابل قبول می
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در هنگام ترجمه از یک زبان اشاره (زبان غیرمادري و زبان دوم خود) به یک زبان گفتاري مترجمان  )3

د آنهاست، به شنوند و چون ترجمه به زبان اول خوخود را می ۀترجم (زبان مادري خود) خروجیِ

توانند عملکرد خود را ارزیابی کنند. این امر منجر به ترجمۀ بهتري دلیل تسلط بر روي آن بهتر می

شود، چیزي که به هنگام ترجمه در جهت مخالف یعنی از یک زبان گفتاري (زبان اول آنها) به می

به افت کیفیت ترجمه افتد و در مواقعی منجر یک زبان اشاره (زبان غیرمادري خود) اتفاق نمی

توانند به راحتی ارزیابی کنند ولی نتیجۀ بیان اي خود را نمیشود. در حقیقت نتیجۀ بیان اشارهمی

 کنند.شنوند و ارزیابی میگفتاري خود را در همان زمان می

اري و تهاي گفتأکید داشتند که توضیحات باال کامالً به تفاوت کانال ارتباطی در زبان محققان این پژوهش

 هاي اشاره مرتبط است که خود نوعی چالش براي مترجمان زبان اشاره است. زبان

 14. نتایج نشان داد که اکثریت 39شددر یک تحقیق آزمایشی، اهمیت جهت در مترجمی زبان اشاره بررسی 

بان اشاره ز آمدند (زباناسترالیایی/ زبان انگلیسی که دوزبانه متعادل به حساب می ةنفر مترجم زبان اشار

آمد) هیچگونه ترجیح یا اولویتی در جهت ترجمه از زبان اشاره به گفتار یا برعکس مادري آنها به حساب می

اشاره استرالیایی/ زبان انگلیسی که دوزبانه متعادل  زبان مترجم 17نشان ندادند. همچنین، تقریباً نیمی از 

آمد) هم هیچ اولویتی در جهت ترجمه قائل نبودند. نتایج نبودند (زبان اشاره زبان مادري آنها به حساب نمی

این حقیقت را نیز روشن ساخته که هیچ تفاوت معناداري بین این دو گروه مترجم هم در ترجمه از زبان 

 اشاره استرالیایی به زبان انگلیسی و هم برعکس، از زبان انگلیسی به زبان اشاره استرالیایی مشاهده نشد.

                                                            
39 Wang & Napier 2015 
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هاي ترجمه مانند واژگان، دستور زبان، سیاق و اوت معناداري در نمرات ارزیابی زیربخشبا این وجود تف

احساس، از انگلیسی به اشاره استرالیایی مشاهده شد. چنین تفاوتی در ارزیابی ویژگیهاي ارائه در ترجمه مانند 

مادري آنها بود  و بالغت و آهنگ نیز مشاهده شد به نحوي که مترجمانی که زبان اشاره زبان 40فصاحت

رفت، هیچ تفاوت معناداري بین کیفیت اي بسیار بهتر ارائه دادند. عالوه بر این، همانطور که انتظار میترجمه

ترجمه از زبان اشاره استرالیایی به انگلیسی و انگلیسی به اشاره استرالیایی در گروه مترجمانی که زبان اشاره 

نشد. اگرچه همین نتیجه در گروه دوم مترجمان نیز مشاهده گشت اما  استرالیایی زبان مادري آنها بود دیده

در کیفیت کلی ترجمه گروه اول نمره ارزیابی باالتري کسب نمودند. (گروه اول در ترجمه از زبان اشاره 

از قاتی بعد در تحقی .هاي متنی به مراتب بهتري ارائه نمودند)اي با ویژگیاسترالیایی به زبان انگلیسی ترجمه

این مطالعه و مطالعاتی که چنین موضوعی را دوباره و در مورد زبانهاي اشاره و گفتاري دیگر، مورد بررسی 

ترجمانی توان نتیجه گرفت که مبا توجه به نتایج این تحقیقات میقرار دادند، نیز کامالً همین نتایج یافت شد. 

ست بیشتر روي مهارتهاي تولیدي، مخصوصاً دستور بایآید، میکه زبان اشاره زبان مادري آنها به حساب نمی

  زبان، واژگان، سیاق و بیان احساس، مرتبط با زبان اشاره کار نمایند.

مترجم زبان اشاره که کار ترجمه بین زبان  25در یک تحقیق دیگر تأثیر جهت ترجمه را بر روي محققان 

ده تن از مترجمان . زبان اشاره هلندي زبان مادري دادند بررسی کردندهلندي و زبان اشاره هلندي را انجام می

ق آمدند. نتایج این تحقیکنندگان زبان اشاره به حساب میتن دیگر فقط به عنوان استفاده 15شد و تلقی می

این دو گروه از مترجمان چه از زبان اشاره هلندي به زبان هلندي  ۀآشکار ساخت که هیچ تفاوتی بین ترجم

 گفتارهردو گروه از این مترجمان در ترجمه از  ،عکس وجود ندارد. عالوه بر کیفیت ترجمه(گفتاري) و چه بر

                                                            
40 Clarity of articulation 
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توفانز (ون دایک، بورز، کریسبود. گفتاري بسیار بهتر از کیفیت ترجمه آنها از زبان اشاره به زبان ه به زبان اشار

 )2011و هرمانز

ناقضی اد نیست، نتایج متیکه تعداد آنها نیز ز توان گفت تحقیقات اخیربه طور خالصه در پایان این قسمت می

توان براي این موضوع در ارتباط با تأثیر جهت ترجمه در ترجمه زبان اشاره ارائه دادند و علل زیادي را می

) حجم نمونه در تحقیقات انجام شده، 2کنندگان، هاي فردي و زبانی متفاوت شرکت) ویژگی1بیان کرد مانند: 

هاي ارزیابی کیفیت ترجمه. بنابراین، تحقیقات بسیار بیشتري براي ارائۀ اوت از نتایج روش) تفسیرهاي متف3

 ادعاي متقن در این موضوع مورد نیاز است.

ملکرد اي عاند که مترجمان حرفهبه طور خالصه باید گفت یک دسته از تحقیقات به این موضوع دست یافته

فتاري به یک زبان اشاره و برعکس) دارند. با این حال دسته یکسانی در هر دو جهت ترجمه (از یک زبان گ

کار هستند اند که مترجمان زبان اشاره مخصوصاً آنها که هنوز تازهدوم مطالعات این موضوع را آشکار ساخته

دریک جهت یا از زبان اشاره به گفتاري و یا از یک زبان گفتاري به اشاره عملکرد بهتري نسبت به جهت دیگر 

 د.دارن
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 بخش سوم

 در ترجمه همزمان راهبردها

 ۀمترجمی زبان اشاره و به طور کلی ترجمه همزمان یک فرآیند کامالً هدفمند بوده که شامل تصمیمات آگاهان

مترجم و فرآیند حل مسئله به صورت هدفمند است. در این بخش به ارائۀ راهبردهاي مفید در ترجمه  شخص

 دراهبراز  یدرابتدا الزم است تعریفی علم ت در این زمینه خواهیم پرداخت.همزمان بر اساس نتایج تحقیقا

هاي بالقوه که روش« اند:تعریف کردهزمان را به این صورت مدر ترجمه داشته باشیم. راهبردهاي ترجمه ه

براي حل مشکالت در هنگام ترجمه یا به صورت کلی براي تسهیل کار و جلوگیري از وقوع مترجمان را 

استفاده از راهبردها به صورت خودکار توسط مترجمان زبان  41».کندهدایت می االت احتمالی در ترجمهاشک

 تواند بار ذهنی آنها را در هنگام ترجمه کاهش دهد.اشاره می

تمایز مفید دیگر بین راهبرد و تاکتیک است که مترجم زبان اشاره باید از آن آگاهی داشته باشد. راهبردها 

سازي براي یک برنامه شدة یک مترجم زبان اشاره است تا به اهداف بلندمتی چون آمادهریزينامهاقدامات بر

اي یک مترجم براي مواجه جهت ترجمه دست یابد. در حالی که تاکتیک به آن دسته از اقدامات آنی و لحظه

توان به حذف ثال میها به طور م. از جمله تاکتیکشودشدن با مشکالت حین ترجمه و حل آنها اطالق می

راهبردي اشاره کرد. بسیاري مواقع مترجمان اطالعات ثانویه یا تکراري را براي تمرکز بر روي رساندن اطالعات 

 .42کنند اساسی و مهم حذف می

                                                            
41 Bartłomiejczyk (2006, p. 152) 
42 Gile (2009, pp. 262–263) 
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 همزمان ترجمههاي تاکتیک

نهاد ان) پیشاي (مقابله با مشکالت  و مدیریت مسائل در ترجمه همزمسه گروه اصلی از تاکتیک هاي مقابله

 43شده است:

 44تاکتیک هاي ادراکی )1

 45تاکتیک هاي جلوگیري کننده )2

 46تاکتیک هاي بازتولیدي )3

 

 یادراک يهاکیتاکت

مترجمان شفاهی (چه ترجمه بین  دو زبان گفتاري و چه ترجمه بین یک زبان گفتاري و یک زبان اشاره) 

هار کنند. چهاي ادراکی استفاده میاکتیکبراي حل مشکالت مرتبط با درك زبان مبدأ در هنگام ترجمه از ت

 :نوع تاکتیک ادراکی در ترجمه وجود دارد

 به تأخیر انداختن ترجمه براي چند ثانیه (براي افزایش مدت زمان پردازش) -1

زبان مبدأ با استفاده از اطالعات بافتی به منظور درك  دادساختاربندي دوبارة یک بخش از درون -2

 بهتر آن 

                                                            
 )211تا  201، صفحه 2009گیل (٤٣ 

44 Comprehension Tactics 
45 Preventive Tactics 
46 Reformulation Tactics 
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 ترجمان دیگر در تیم ترجمهکمک گرفتن از م -3

 گیري از متن سخنرانی و نوشتجات دیگربهره -4

 

 تاکتیک هاي جلوگیري کننده

بینی دیگر در ترجمه از این مترجمان شفاهی به منظور جلوگیري از فشار ذهنی و مشکالت غیرقابل پیش

 کنند:روشها استفاده می

 ا در ترجمهههاي اشخاص و مکانها و نامبرداري از شمارهیادداشت -1

داد زبان مبدأ افزایش یا کاهش طول مدت زمان پردازش (مدتی که مترجم نیاز به فکر بر روي درون -2

 اي مطلوب ارائه دهد.)دارد تا بتواند ترجمه

تر به جاي اینکه براي تمام شدن آن جملۀ بلند، هاي کوتاهتقطیع یا تقسیم یک جملۀ بلند به بخش -3

 شود.اده از این تاکتیک باعث سبکتر شدن بار روي حافظۀ فعال میمدت زیادي را صبر کند. استف

تغییر توالی (ترتیب) عناصر در یک فهرست ترتیبی؛ بدین صورت که مترجم بر اساس دانش، تسلط  -4

آنها را جا به جا  ،تواند در ترجمهو همچنین مدت زمان نیاز براي پردازش و تحلیل آن عناصر می

 خدشه اي وارد نشود. أداد مبدمحتواي منطقی درونبه ه است که کند. البته این درصورتی ک
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 يدیبازتول يهاکیتاکت

مترجمان شفاهی به منظور مقابله با مشکالت حین ارائۀ ترجمه و همچنین مشکالت مرتبط با حافظۀ فعال از 

 کنند:ها استفاده میاین نوع تاکتیک

 به تأخیر انداختن ترجمه براي چند ثانیه -1

 تن از دیگر مترجمان در تیم در صورت وجودکمک گرف -2

 نگاه کردن به متن سخنرانی یا ارائه -3

 ترتر و عامجایگزین کردن یک قسمت با یک عبارت کلی -4

 تفسیر و توضیح یک قسمت به جاي ترجمۀ آن -5

 هاي شفاهی بین دوشود (در ترجمهبازتولید یک آوا عیناً به همان صورت که در سخنرانی تولید می -6

 تاري)زبان گف

اي در زبان مقصد (به این صورت که یک کلمه در زبان مبدأ تبدیل فوري واژه از زبان مبدأ به واژه -7

در ترجمه با توجه به قوانین آواشناسی یا ساختواژه در زبان مقصد تغییر کرده و در آن استفاده 

مه را در زبان اي آن کلشود که یک مترجم معادل ترجمهشود. این تاکتیک زمانی استفاده میمی

 مبدأ نداند.)

به صورت کلمه به کلمه، مخصوصاً در  یک اصطالح ۀاللفظی (ترجمتحت ۀیا ترجم 47کدگردانی -8

 ترجمۀ اعداد، اسامی و لیست اقالم)

 دهی ترجمه)مستقیم از کلمات و قواعد نحوي زبان  مبدأ در شکل ةصوري (استفاد ۀترجم -9

                                                            
47 Transcoding 
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 مشکل در ترجمه رسانی به مخاطبان در هنگام بروز  اطالع -10

 ارجاع شنوندگان یا بینندگان به یک منبع اطالعاتی دیگر مثل اسالیدهاي پاورپوینت -11

 حذف بخشی از محتواي زبان مبدأ -12

مدت  دهی موازي یا همزمان (بدین صورت که وقتی مترجم نگران حافظۀ کوتاهتنظیم و شکل -13

آنکه گفته شود به ترجمۀ آنها بینی کرده و قبل از ضعیف خود است، بخشی از سخنرانی را پیش

 .)پردازدمی

هاي مورد آیند. تمام تاکتیکچهار راهبرد آخر به عنوان راهبردهاي اضطراري در ترجمه شفاهی به حساب می

هاي ادراکی تا جلوگیري کننده و بازتولیدي به صورت عام براي ترجمه از هر زبانی به بحث در باال از تاکتیک

ها نیاز به زمان داشته باشد و منجر به اضافه بار د. چون ممکن است استفاده از تاکتیکزبان دیگر کاربرد دار

بر روي حافظۀ فعال مترجم شود، مترجم زبان اشاره باید آنها را با دقت انتخاب کرده و مورد استفاده قرار 

 دهد.

ن است گرفت. اولین نکته ایباید مسائل مختلفی را در نظر  ،به منظور انتخاب بهترین تاکتیک در هر موقعیت

که هدف از انتخاب یک تاکتیک در ترجمه همزمان باید به حداکثر رساندن بازیابی اطالعات باشد. مترجم 

 دهی کند. نکتۀ دیگر این است کهدهی و سازمانباید تالش کند تمام پیام مبدأ را در زبان مقصد دوباره شکل

ابی اطالعات را به حداقل برساند. به این صورت که یک بخش از کند تداخل یا وقفه در بازیمترجم تالش می

کند و مراقب است که خللی در بازیابی اطالعات دیگر پیش نیاید. هدف دیگر مترجم اطالعات را بازیابی می

 سخنرانی یا هر نوع ارائۀ زبانی را به حداکثر یا ویژگی ارتباطی ها این است که اثر تعاملیدر انتخاب تاکتیک

معروف است. طبق این قانون » کمترین تالش«موضوع دیگر در انتخاب راهبرد مناسب، به قانون رساند. ب
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 اما ممکن است هایی هستند که زمان و پردازش کمتري الزم داشته باشد،ل تاکتیکبامترجمان اغلب به دن

. وجه در دسترس استهایی انتخاب کنند که توجه کمی بخواهد، درحالیکه منبع تبه این ترتیب تاکتیک

درواقع نباید تنها براساس کمترین تالش دست به انتخاب تاکتیک زد. نکته آخر که مترجمان در انتخاب 

کنند، حفظ وجهه است. به این ترتیب که بعضی مترجمان در هنگام بروز مشکل ترجیح تاکتیک لحاظ می

 نبرده باشند.  دهند کسی را آگاه نکنند تا مهارت و حرفۀ خود را زیر سؤالمی

 

 بینی کالم در کار ترجمهپیش

اشاره دارد. مترجمان زبان اشاره هرچقدر  ۀهایی است که نقش بسیار مهمی در ترجمبینی یکی از تاکتیکپیش

هاي زبانی و فرازبانی (مثالً استفاده از حالت چهره، نوع نگاه و عواطف و احساسات گوینده بینیبیشتر از پیش

ه داشت و ب دجمالت بعدي) استفاده کنند، بار ذهنی و فشار کمتري را حین ترجمه خواهنبینی براي پیش

شود که خود باعث ارائۀ ترجمۀ بهتر و هماهنگی بیشتر در مدت آنها کمتر اشغال میاین ترتیب حافظۀ کوتاه

 فرآیند ترجمه خواهد شد.

در مترجمی اشاره توضیحی ارائه شود.  48نیبینی فرازباپیشو  بینی زبانیپیشالزم است درمورد دو اصطالح 

(کلماتی که در یک زبان به  49هاآییبینی زبانی به استفادة مترجم زبان اشاره از قوانین دستور زبان، باهمپیش

رد هاي استانداگیرند و حضور یکی از آنها موید حضور بقیه خواهد بود)، عبارتصورت مکرر در کنار هم قرار می

                                                            
48 Metalinguistic 
49 collocation 



68 

 

ینی بها (پیشاند) و احتماالت انتقال بخشه که به صورت الگوي ثابت در یک زبان درآمده(توالی چند کلم

گویند (گیل داد زبان مبدأ میوقوع یک بخش از واژه با توجه به بخش قبلی آن) براي تسهیل درك درون

یت ده و بر کیفقابل توجهی بار ذهنی مترجم را کاهش دا تها به صور). استفاده از اینگونه پیش بینی2009

هاي فرازبانی نیز به استفادة مترجم از اطالعات مرتبط با موقعیت ترجمه (مانند بینیافزاید. پیشترجمۀ او می

بینی آنچه گوینده در ادامه ها و رویدادهاي دیگر)، موضوع، اسالیدهاي ارائه شده، و گوینده براي پیشهمایش

 شود.خواهد گفت اطالق می

سازي کامل (مانند مطالعه تمام و ط مترجم زبان اشاره به دو زبان مبدأ و مقصد و هم آمادهبنابراین هم تسل

ها براي آشنا شدن با اسامی، اصطالحات فنی اي مانند متن سخنرانیکمال مطالب مرتبط با رویدادهاي ترجمه

مترجم  توانداي میرویداد ترجمهکنند) قبل از یک ها و سخنرانان از آنها استفاده میو تعبیرات، که ارائه کننده

، او خود کندبینی میگوید یاري کند. وقتی مترجم چیزي را به غلط پیشبینی آنچه یک فرد میرا در پیش

 بایست آن را تصحیح نماید.می

 و ترجمه آزاد یاللفظتحتترجمه 

حقیق مرتبط با مطالعات در این بخش به توضیح دو اصطالح مهم و کاربردي خواهیم پرداخت که در ادبیات ت

ترجمه : «50کنندرا اینگونه تعریف می» اللفظیترجمۀ تحت«شود. در مطالعات ترجمه، ترجمه زیاد استفاده می

در آن شکل زبان مبدأ را تا قسمتی حفظ کرده و با توجه به این مترجم اي است که اللفظی ترجمهتحت

شود لغات و ساختارهاي زبان مبدأ این موضوع باعث میکند که اي میموضوع شروع به یافتن معادل ترجمه

                                                            
 )45، صفحه 2006نپیر (٥٠ 
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ه یک دستیابی ب«شود: به این شکل تعریف می» ترجمۀ آزاد«از طرفی دیگر، ». در ترجمه قابل تشخیص باشد

معادل زبانی، فرهنگی، کاربردي و پویا وقتی که انتقال معنا، فارغ از شکل زبان بوده و تمرکز بیشتر روي 

 »ان مبدأمعناست تا شکل زب

به دیگر سخن، ترجمۀ آزاد یا ترجمۀ پویا نه تنها بر ساختاربندي دوبارة پیام زبان مبدأ که به منظور ارائۀ 

مناسب آن هم به صورت زبانی و هم به صورت فرهنگی تمرکز دارد، بلکه بر این عقیده نیز استوار است که 

حضور  ،افتد)ن به واسطۀ یک مترجم اتفاق میکه تعامل در آ ايجلسهاي (ترجمه برنامۀمردمی که در یک 

توان گفت ترجمۀ آزاد اساساً ). می2015آورند (نپیر و لیسون هاي زندگی خود را نیز به آنجا میدارند تجربه

اللفظی (لغت به لغت) نیاز به یک پردازش عمیق و معنامحور از جانب مترجم  دارد، درحالی که ترجمه تحت

هاي زبانی است و نه معنا (براي مثال درست همان چیزي که در یک ردازش صورتسطحی بوده و شامل پ

 جمله می بینیم).

هاي ترجمه پیشنهاد کرد و اظهار داشت اي از سبک) یک پیوستار ترجمه2016براساس چنین نتایجی، نپیر (

ر اللفظی) با دزاد و تحتاي (آبایست به صورت پویا و فعال از هر دو نوع سبک ترجمهمترجمان زبان اشاره می

یا  بایست وقتی در موقعیت کالس رسمیهاي موقعیتی متفاوت استفاده کنند. مثالً آنها مینظر گرفتن ویژگی

کنند، به صورت پویا از هر دو سخنرانی هاي دانشگاهی، از یک زبان گفتاري به یک زبان اشاره ترجمه می در

 نوع سبک ترجمه بهره بگیرند.
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 51يراهبرد يهاافزوده

باره بندي دوهاي راهبردي در ترجمه به هر مطلب اضافه شده، تشریح، بسط و گسترش، تفسیر، عبارتافزوده

(مطلبی را به طرز دیگري بیان کردن) و هر تصریح (شفاف سازي و توضیح بیشتر) و تکراري که به طور 

ویند. مترجمان به دالیل مختلفی این گشود، میآگاهانه و عامدانه توسط یک مترجم حین ترجمه انجام می

 گیرند:گونه راهبردها را به کار می

 وري و بازدهی ترجمه (افزایش تأثیر ترجمه)باال بردن بهره )1

 تصریح و تشریح معناي مورد نظر )2

 ع مخاطب)سازي ترجمه، با توجه به نونزدیکتر کردن ترجمه به نیازهاي خاص مخاطبان (مناسب )3

 ن فرهنگ زبان مبدأ و مقصدکاهش شکاف یا فاصلۀ بی )4

داد زبان مبدأ (یعنی ترجمه درست همان تأثیري را روي مخاطب ایجاد تأثیر تعاملی مشابه به درون )5

گذاري کرده است، بدون از دست رفتن داد زبان مبدأ و متن اصلی آن را هدفبگذارد که درون

 بخشی از پیام مورد نظر)

تري در پردهاست، شامل اطالعات صریحتر، آشکارتر و بی هاي راهبردياي که شامل افزودهترجمه 

داد زبان مبدأ) است. استفاده از چنین راهبردهایی تا حدي نیاز به مقایسه با متن زبان مبدأ (درون

 خالقیت یک مترجم زبان اشاره دارد. 

                                                            
51 Strategic additions  
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بندي اشاره هاي متعددي هستند که در اینجا به چند تقسیمبنديها در ترجمه داراي تقسیمافزوده

 خواهیم کرد:

 شود)تأکیدي (تصریحات و تکرارهایی که توسط مترجم اضافه می هايافزوده )1

 سازي نقاط مبهم ترجمه)هاي تشریحی (تشریح کردن بخشی از پیام به منظور شفافافزوده )2

اي  (شامل پیام اصلی ترجمه نیست و بیشتر جنبۀ تعارفی و یا ارتباطات وارههاي سخنافزوده )3

 دمانی مترجم با مخاطب دارد.)خو

 سازي سخنانش)سازي (درخواست از سخنران یا ارائه دهنده به منظور شفافدرخواست براي شفاف )4

نکته بسیار مهم و قابل توجه براي مترجمان زبان اشاره در این قسمت آن است که مرز بین حذفیات و یا 

حتی در خیلی اوقات بسیار مبهم است. در نظر گرفتن هاي غیرموجه و موارد قابل قبول بسیار باریک و افزوده

معیارهایی چون بافت ترجمه (شامل محیط، زمینه تخصصی و دیگر عوامل محیطی)، اهداف سخنران (چه 

اف نماید)، اهدگوید و چه آن که به زبان گفتاري مطلبی را ارائه میسخنرانی که به یک زبان اشاره سخن می

ها در ترجمه، مفید و راهبردي بوده و در قضاوت اینکه کدام حذفیات و یا افزودهتعاملی، و نیازهاي مخاطب 

 کدام نبوده است، بسیار مؤثر و راهگشاست. 
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  بخش چهارم

 ايمترجم زبان اشاره و اخالق حرفه

 کاگر بخواهیم مترجم زبان اشاره را تعریف کنیم، باید بگوییم مترجم زبان اشاره کسی است که حداقل به ی

زبان اشاره و همچنین به زبانهاي دیگر اعم از اشاره و گفتاري تسلط داشته باشد و توانایی ترجمه بین این 

رود که به زبان اشارة ایرانی (اشارانی) ها را داشته باشد. مثالً در کشور ایران از مترجم زبان اشاره انتظار میزبان

دهند، شنوایی که بین دو زبان اشاره کار ترجمه انجام میهمچنین افراد ناو زبان فارسی تسلط داشته باشد. 

ترین و تر هم گفته شد، تسلط به دو زبان ابتداییاما همانطور که پیش باید به دو زبان اشاره مسلط باشند.

باید با فرهنگ و  اي زبان اشارهاي است. عالوه بر آن، مترجم حرفهترین شرط کار یک مترجم حرفهايپایه

هاي زیست ناشنوایان مطلع باشد و در ناشنوایان آشنایی داشته باشد، از اخبار روز و مشکالت و چالشاجتماع 

اه به هم تنیده هستند و هیچگ زبان و فرهنگ دو پدیدةمجموع عالقمند به ارتباط اجتماعی با ناشنوایان باشد. 

اشد. با آن زبان را نیز کسب کرده ب توان کسی را مسلط به زبانی دانست بدون آنکه دانش فرهنگی مرتبطنمی

هاي فرهنگ بصري و فرهنگ غالب ها و تفاوتتوجه دقیق به ظرافت ناشنوا، در مورد کار کردن با جامعۀ

 شنیداري بسیار اهمیت دارد.

اي مترجمی گذرانده باشد. دورة حرفه الزم است کهاي زبان اشاره مهم دیگر آن است که مترجم حرفه نکتۀ 

دانشگاهی براي کسب مدرك تحصیلی در این رشته وجود نداشته باشد، حداقل  ر شهر و کشوري دورةاگر د

هاي ارتقاء روش اي ترجمه باشد.پی کسب مهارت حرفه در اي از روشهاي دیگررود که مترجم حرفهانتظار می

 مترجمی زبان اشاره عبارتند از:  اي و کسب دانش در رشتۀحرفه
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 مترجمی زبان ؛ در ایران رشتههاي مرتبط دیگررشته مترجمی یا زبانشناسی یا رشته ل درادامه تحصی .1

هاي مرتبط رشته در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فرشتگان آغاز به کار کرد. به جز آن، 1400اشاره در سال 

رجمان راي متهایی هستند که بنیز از جمله رشته شناسی و مطالعات فرهنگی، جامعهزبانشناسی، با ترجمه

 زبان اشاره سودمند خواهد بود.

ت به صوریا بسیاري از کارگاهها امروزه ؛ المللیهاي ملی و بینهاي آموزشی و کنفرانسشرکت در کارگاه .2

همین امر، امکان شرکت کردن  شود وبرگزار می و یا همزمان به صورت حضوري و مجازي باهم مجازي

افزایی اي و دانشدر ارتقاء حرفه هاها و کنفرانساینگونه کارگاهدر  شرکت عالقمندان را بیشتر کرده است.

 مترجمان اهمیت بسیار دارد.

اي نیز همواره نیازمند ؛ حتی مترجمان باسابقه و حرفهدرخواست مشاوره و نظارت از استادان اهل فن .3

اي است که همواره به گونه مشاوره از استادان یا همکاران خود هستند. زیرا ماهیت کار مترجمی زبان اشاره

 دهد.هاي تازه پیش روي مترجم قرار میهاي تازه و چالشموقعیت

هاي مختلف مثالً ؛ هر ساله، به مناسبتمرتبط با فرهنگ و جامعۀ ناشنوا شرکت در رویدادهاي اجتماعی .4

اي ههماییهاي فرهنگی و ورزشی و تفریحی مخنلف، ناشنوایان گردهفتۀ جهانی ناشنوایان یا مناسبت

ها در ارتقاء دانش فرهنگی و اجتماعی کنند. شرکت کردن در این مراسم و برنامهمختلف برگزار می

 مترجمان دربارة جامعۀ ناشنوا اهمیت بسیار دارد.

 

شخصی است که به صورت تخصصی و با توجه به آگاهی و دانش و معیارهاي  زبان اشاره مترجمهمچنین 

هر مترجم تمرین داوري، تفکر مناسب در مورد موقعیتهاي بحرانی،  ۀکند. وظیفطرف رفتار اي و بیحرفه
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ر دهاي پیشین در تمرینات حرفه اي خود است. کار بردن تجارب مفید و کاربردي و منعکس کردن  فعالیتبه

 پردازیم.این بخش به بعضی از ویژگیهاي ضروري حرفۀ مترجمی زبان اشاره می

 

 مترجمی خدمات دریافت کنندگان

بخواهد با افراد ناشنوا کار کند، یا  ها، ادارات دولتی و غیردولتی و هر گروه اجتماعی کهمؤسسات، دانشگاه

خص د. شنگیربرا به کار مترجمان زبان اشاره الزم است که  پذیر کند،خدمات خود را براي ناشنوایان دسترس

ري و رو در رو، یا مترجمی از راه دور (تلفن حضو را به صورت کار ترجمه مترجم زبان اشاره ممکن است

همچنین ممکن است مترجم براي یک یا دو شخص کار ترجمه انجام دهد و  انجام دهد.تصویري، اینترنتی) 

 یا در کالس یا کارگاه آموزشی براي یک گروه مخاطب ترجمه کند.

شتري که نیاز به خدمات او دارد، آگاه مخاطب یا مهاي ویژگیالزم به ذکر است که مترجم زبان اشاره باید از  

م از این که هرکدا شنوا یا ناشنواي چند معلولیتی باشدممکن است فرد ناشنوا، نیمهمخاطب یا مشتري  باشد.

مترجمان  موارد نیازهاي ویژه خود را دارند و الزم است مترجمان پیش از شروع کار از این نیازها آگاه باشند.

خود احترام قائل باشند. باید به انتخاب فرد براي انتخاب نوع ترجمه، و مترجم و به  باید براي مخاطبان کار

یل مترجم باید براي تسه د.ند و چیزي را به او تحمیل نکنندسترسی وي به شرایط مورد نظرش احترام بگذار

 .تالش کند افراد ناشنوادسترسی به ارتباطات و برابري، و حمایت از تعامل کامل و استقالل 

، این موارد را باید در نظر ، اعم از شنوا و ناشنواکنندگان خدمات مترجمیدر برخورد با مخاطبان و دریافت 

 داشته باشیم:
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 یا ضروریات مربوط به محل و زمان ترجمه توجه کند، سر وقت مخاطبهاي مترجم باید به درخواست) 1

  ند.مشخص شده حاضر شود و طبق نظر و هماهنگیهاي قبلی عمل ک

ممکن است بعضی افراد و سازمانها  اي  کار مترجمی آشنا کند.را با اصول رفتار حرفه مخاطبانمترجم باید ) 2

اي کار مترجم زبان اشاره آگاه نباشند و در مورد محل جلسات یا جاي نشستن و ایستادن فرد با اصول حرفه

جم یا فرد ناشنوا داشته باشند. در اینگونه موارد مترجم و فرد ناشنوا اشتباه کنند، یا توقعات نادرست از متر

 مترجم باید اصول کار را به آنان یادآور شود.

با خود به محل ترجمه ببرد،  -مثال کارآموز، یا اعضاي خانواده یا دوست-مترجم نباید شخص دیگري را ) 3

 هماهنگ کرده و رضایت او را به دست آورده باشد.  مخاطبمگر آنکه از قبل با 

 

 مترجمی زبان اشاره  یه براياول ايحرفه اصول 

اي که به عهده اي مورد نیاز براي وضعیت مشخص کار ترجمهمترجمان باید داراي مهارت و دانش حرفه

دانش نسبی و در بعضی موارد دانش باالتر از عموم داشته  ،گیرند، باشند. باید دربارة موضوع مورد بحثمی

ک مترجم زبان اشاره براي کار ترجمه در یک موضوع تخصصی دعوت به ترجمه به طور مثال اگر ید. نباش

شود و خود بداند که دانش کافی در آن حوزة تخصصی را ندارد، بهتر است این دعوت به همکاري را با استناد 

 اي رد کند. به اصول حرفه

هاي تقویت و تسلط بر دو زبان اي آموزش مترجمی را شامل دورههاي حرفهرود که مترجمان دورهانتظار می

 هاياشاره و گفتاري (زبان اشارة ایرانی و زبان فارسی یا یکی از زبانهاي گفتاري ایرانی) و همچنین دوره
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مترجمان مختار هستند  آموزي مترجمی را گذرانده و با جامعه و فرهنگ ناشنواي ایرانی آشنا باشند.مهارت

ت و تعابیر خاصی در ترجمه نیاز دارد و آنها تسلط ندارند، نپذیرند. که شرایطی که به دانش خاص و اصطالحا

اي و بر اساس نیاز مشتري و رود این کار را به صورت حرفهبنابراین پس از پذیرش کار ترجمه انتظار می

 مخاطب ناشنوا انجام دهند.

وط انی یا عاطفی مرببه دلیل عوامل فیزیکی، رو مشکالت یک کار، مثالًمترجم در صورت تشخیص همچنین 

. مثالً ممکن است محل کار بسیار دور باشد، یا بهتر است آن کار ترجمه را نپذیردبه یک موقعیت کاري، 

شرایط روحی شخص مترجم مساعد نباشد، یا موضوع مورد ترجمه موضوعی حساس باشد و توان عاطفی و 

و در واقع بهتر  د مترجم مختار است،این موار کافی نباشد. در همۀ بحث احساسی شخص مترجم براي آن

اي از انجام آن کار اجتناب کند. زیرا پذیرفتن یک کار ترجمه و سپس است کار را نپذیرد و با دالیل حرفه

 آسیب خواهد زد. و همچنین به زندگی مخاطب ناشنوا (یا شنوا) اي آن به شغل مترجمانجام غیرحرفه

 

 اصول اخالقو  رعایت محرمانگی

حمایت  ،موارد ۀبحث مورد ترجمه از ارزش باالیی برخوردار است و در هم مترجمی حفظ محرمانگیِ در شغل

اي (گفتگوهاي عادي، تخصصی، موارد قانونی، مترجم در هر زمینه از این محرمانگی یک مسئله ضروري است.

شده در جلسۀ ترجمه پزشکی، سالمت و...) ملزم به رعایت استانداردهاي حفظ محرمانگی است و موارد بحث 

 را نباید در بحث با دیگران در اختیار آنان قرار دهد.
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البته در مواردي که امور بحرانی یا خطرناك مورد گفتگو است، مثالً تهدید به آسیب زدن، خودکشی، یا انجام  

 ،کندکارهاي غیرقانونی مورد بحث باشد، الزم است که سازمان یا نهادي که مترجم با آنها همکاري می

بینی پیشاپیش وظیفۀ مترجم را در این گونه موارد به او اعالم کرده باشد. هر سازمانی باید این موارد را پیش

 ،کار مترجمی در صورت بروز چنین گفتگوهایی و مطلع شدن مترجم از آنها کند. همچنین براي امور انفراديِ

امور ناشنوایان مشورت کرده و موضوع مورد  پیش از افشاي گفتگو با یک کارشناس امور قضایی، پزشکی یا

 زیان براي حل مسئله پیدا شود. نگرانی را مطرح کند تا روشی کم

به جز این موارد، در همۀ موارد کار مترجمی از جمله امور مالی، اداري، پزشکی، خانوادگی و... مترجم حق 

ل کند. مگر آنکه شخص ناشنوا، خودش ندارد محتواي گفتگو را به دیگران، حتی اعضاي خانوادة شخص منتق

 اي از اطالعاتمترجم حق ندارد براي سود شخصی، پول یا امتیازات حرفهالزم به تأکید است که  از او بخواهد. 

 محرمانۀ مخاطب/مشتري ناشنوا استفاده کند.

نوا را به مراجع در مواردي که براي انجام یک کار اداري و رسمی نیاز باشد که مترجم اطالعاتی از شخص ناش

به شخص ناشنوا اطالع دهد و با اطالع او این انتقال ابتدا این موضوع را باید اداري اعالم کند، پیش از این کار 

رعایت اصل امور رسمی و اداري او را پیش ببرد. » به جاي ناشنوا«اطالعات انجام شود. مترجم حق ندارد 

اي اهمیت بسیار دارد، براي افراد ناشنوا یکی از معیارهاي مهم از آنجا که از منظر اخالق حرفه محرمانگی،

 رود. انتخاب مترجم به شمار می

دیگر اصول اخالقی که مترجمان باید در کار خود رعایت کنند به طور خالصه عبارت  به جز حفظ محرمانگی،

 از موارد زیر است:
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و موضوعاتی مثل مذهب، جنسیت، سن،  مترجمان باید بدون تبعیض با جامعۀ ناشنوا برخورد کرده) 1

 هاي هویتی دیگر را در ارائۀ خدمات خود دخیل نکنند.یا ویژگی ، قومیتمعلولیت

ارزیابی  ،زمان انجام کارهمان و وضعیت ترجمه را از قبل و در صورت نیاز در  افرادمترجمان باید نیازهاي  )2

 کنند. کنند و از رضایت فرد ناشنوا از شرایط اطمینان حاصل

کم و کاست، هم از نظر محتوا و هم از نظر لحن به زبان اشارة قابل فهم براي مخاطب مترجم باید پیام را بی) 3

 -ههمان زمان ترجمدر درصورت امکان  –انتقال پیام در اولین فرصت  در ناشنوا منتقل کند و درصورت اشتباه

 آن را تصحیح کند.

ترجم باید از قبل، پشتیبان، کارشناس یا مترجم کمکی درخواست کند. م ،برانگیزدر شرایط خاص و چالش) 4

یک زبان اشارة محلی یا خارجی  بههاي ذهنی است، یا مثالً زمانی که مخاطب یا مشتري داراي معلولیت

، الزم است تمهیداتی براي ارائۀ هر چه بهتر کار از قبل در یا توانایی خواندن و نوشتن ندارد کند،صحبت می

 ود ارائۀتواند به بهبظر گرفته شود. در این موارد یک کارشناس آشنا به نیاز شخص، یا یک مترجم کمکی مین

 خدمات مترجمی کمک کند.

مشاوره، نصیحت، یا نظرات شخصی در هنگام انجام اي باید صرفاً به کار ترجمه بپردازد و از حرفهمترجم ) 5

هاي مختلف در یک موقعیت اجتناب کند و ید از پذیرش نقشمترجم بابه طور کلی  وظیفه خودداري کند.

ۀ توقع ارائ ،اگر افراد حاضر در محل یا فرد ناشنوا یا دیگر مخاطبان مثالًتنها کار ترجمه را به عهده بگیرد. 

زنی و...  از مترجم داشته باشند، مترجم خدماتی عالوه بر مترجمی، همچون مشاوره، آموزش، مذاکره و چانه

 طرف تأکید کند.د این انتظارات را بپذیرد و باید بر نقش خود به عنوان مترجم بینبای
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اي ارائه دهد، اما کیفیت مترجم مختار است به صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد خدمات حرفه) 6

 کار وي باید با وضعیت دستمزدي یکسان باشد.  

 

 حسن رفتار 

ب اند، رفتار مناسمالحظات محیطی که براي کار ترجمه به آنجا حاضر شدهمترجمان باید مناسب با  شرایط و  

هاي غیرکاري در محل اجتناب کنند و تنها رود از ایجاد تنش و درگیري و بحثداشته باشند.  انتظار می

 هاي الزم مربوط به محیط و فضايتمرکز خود را بر کار ترجمۀ خود بگذارند. مترجم بهتر است براي هماهنگی

و ارائۀ خدمات بهتر با افراد مناسب در رابطه با و امور دیگر  مکان و موقعیت مورد نظر ، لباس مناسبِترجمه

الزم است در انتخاب  همچنینشرایط و موقعیت ترجمه مشورت کند و بدون هماهنگی به محل ترجمه نرود. 

که نویز تصویري براي فرد ناشنوا ایجاد کار ببندد و از رنگها و زیورآالتی اي دقت عمل بهلباس و ظاهر حرفه

 کند بپرهیزد.می

 

 اي و ارتباط کارآمد با همکارانمترجم حرفه 

مترجمان باید براي همکاران، کارآموزان و دانشجویان وارد شده به این حرفه احترام قائل باشند و رفتار مناسب 

کاران رود که با هماز مترجمان انتظار می .نسبت به یکدیگر و نسبت به کارآموزان و دانشجویان داشته باشند

ا با ارتباط آنه ةخود براي تقویت ارائه خدمات ترجمه همکاري مؤثر داشته باشند. آنها باید درك کنند که نحو

مترجمان یک مجموعه باید براي انجام تداکارت الزم براي یک  اي دارد.همکاران، به طور کلی بازتاب حرفه
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ورت و همکاري کنند. مثالً براي نظارت بر دقت انتقال پیام در نقش پشتیبان مترجم به با هم مش ،کار ترجمه

  اي و مؤدبانه درخواست همکاري کرده یا پیشنهاد همکاري دهند.یکدیگر کمک کنند. باید به صورت حرفه

 اي حل اختالفهاي از طریق روشنقض رفتار اخالقی و حرفه موارد مترجم باید بتواند براي بحث و حل و فصل

مترجمان باید با به اشتراك گذاشتن اطالعات و در   اي همکاري کند.وارد عمل شود و در حل مشکالت حرفه

صورت لزوم آموزش و ارائۀ کارگاه آموزشی و با تبادل اطالعات، همکاران خود را کمک و تشویق به ارتقاء 

زبان  . مترجمیموجود را به اطالع یکدیگر برسانند کالسهاي آموزشی، کتابها یا امکاناتمثالً  .اي کنندحرفه

همکاران و کارهاي جمعی مترجمان وابسته است.  اشاره گرچه به ظاهر یک عمل فردي است اما به پشتوانۀ

هتر اي شدن را بهرچه همکاران مترجم بیشتر و بیشتر در کار ترجمه به یکدیگر یاري برسانند، مسیر حرفه

 پیمایند. می
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