
 

 

 کارگاه ترجمه

  ۀ همزماندر ترجم توالی واژه

 جانعلیرضا خان

 ۀ همزماندر ترجم 1هاترتیب واژه یا ی جملهاآرایش سازه معضلاز  نوشتاردر این 
برخالف ترجمۀ  سخن خواهیم گفت.مخصوصاً در ترجمه از فارسی به انگلیسی 

توان می جایی که تا آن)شود نوشتاری که عموماً از زبان بیگانه به زبان مادری انجام می
حرکت از زبان  2نشان را در ترجمۀ متعارف یا ترجمه به معنای اخص کلمهجهت بی

است زیرا عموماً  توأمانترجمۀ همزمان غالباً فعالیتی  (،به زبان خودی تلقی کرد بیگانه
. فرض کنید که شما در اتاقک ترجمۀ گیردصورت میتعاملِ دوجانبه  در موقعیت

یک کارگاه آموزشی یا سمینار علمی مشغول ترجمه جریان اید و در ان نشستههمزم
گردانید. اغلب گوید و شما به فارسی برمیهستید؛ گوینده به زبان انگلیسی سخن می

و در  شودمطلب سخنران یا مدرس آغاز می ۀئارااوقات، رویدادهایی از این دست با 
یا  وجود داردپرسش از سوی مخاطبان نیز امکان طرح  پایان یا در میانۀ هر نشست،

بپردازد. در چنین  وینده خود به طرح پرسش از مخاطبحتی ممکن است گ
هایی رویدادهایی، شما بالفاصله ناگزیر از چرخش بین دو زبان خواهید بود. در  موقعیت

زنی یا رسمی سیاسی یا تجاری که مشارکینِ رویداد درگیر چانه جلساتهمچون 
مبدأ و همزمان بین دو زبان  ند، طبعاً آمد و شدِ مترجمِشوتمر میمباحثۀ مس ومناقشه 
 فت. ربه دفعات بیشتری صورت خواهد گمقصد 

در امر آموزش و تمرین ترجمۀ اشاره به این نکته بود که از این مقدمۀ کوتاه  منظور
بلکه ناگزیر تأکید کنید  دخیل توانید صرفاً بر یکی از دو جهت زبانیِهمزمان شما نمی

 زئحا خواهید بود. در ادامه، خواهیم دید که این موضوعجهت به هر دو از توجه توأمان 
برای  تهیۀ طرح درس معلمِ ترجمۀ همزمان یا طراحی تمریناهمیت بسیاری است و در 
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ۀ همزمان آزمون ترجم طراحیبرای خودآموزی و صدالبته  یا انتخاب داده درس کالس
شناختیِ هایِ ردهدر صورت وجود تفاوتله آن است که شت. مسئموضوعیت خواهد دا

ممکن  «ب»به زبان  «الف»ان فاحش بین دو زبان مبدأ و مقصد، ترجمۀ همزمان از زب
ها به تکنیک همزمان در جهت معکوسِ آن باشد و از ترجمۀ متفاوتکامالً است دنیایی 

 و راهبردهای متفاوتی نیاز داشته باشد. 
بازخوردهایی که طریق  ازدر تجربۀ عملیِ خود در ترجمۀ همزمان و  این نگارنده

ه چند سال تدریسِ ترجمۀ همزمان از شاگردان خود دریافت کرده به این نتیج طی
ترین چالش ترجمۀ همزمان از فارسی به انگلیسی در سطح نحو به  رسیده است که مهم

چندان در جهت عکسِ آن  گردد؛ چالشی کهدر جمله بازمی «هاآرایش واژه»موضوع 
نیازی به گفتن نیست که مشکلِ مورد نظر در این نوشتار در . خواهد داشتموضوعیت ن

« 3آرایش واژگانِی زیربنایی»دارای  ترجمۀ همزمان از زبان فارسی به زبان دیگری که
همچون  یکه پژوهشگران ذکر آنشایان مطرح نخواهد بود.  ،یکسانی با زبان فارسی است

به سایر  SOVهای ( نیز بر این باورند که ترجمۀ همزمان از زبان50-56: 1999)سِتون 
ها ایجاب برانگیز بوده و راهبردهایی را برای غلبه بر این چالشها ماهیتاً چالشزبان

آن است که جمالت  به دلیل SOVهای از زباندشواریِ ترجمۀ همزمان خواهد نمود. 
د ندهمدت، سرعت درک را کاهش میتر به حافظۀ کوتاهطوالنی عموماً با تحمیل بار بیش

 (. 13: 2004به نقل از شعبانی،  1995)گیل،  دگذارنمیرا تحت فشار مترجم و ذهن 
دانیم که هر زبانی دارای یک آرایش واژگانِی زیربناییِ است که ساختار جمله را می

اژگانیِ زیربناییِ جملۀ مثالً آرایش و زند.غیرمؤکد( آن رقم مییا نشان )در نوع بی
میان سه سازۀ اصلی جمله، ابتدا فعل، سپس  ازاست یعنی  VSOنشان در زبان عربی  بی

 شود:فاعل و در نهایت مفعول ظاهر می
 

 . کَتَبَ علیٌ  مَکتوبَهً( 1)

 

است یعنی در جملۀ  SOVدارای آرایش واژگانیِ زیربناییِ  ، در مقابل،زبان فارسی
 شود:فعل ظاهر می ،دا فاعل، سپس مفعول و در پایانمتعارفِ فارسی ابت

 
 علی نامه را نوشت. ( 2)
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 :  (SVO) هستیمزبان شاهد آرایشی متفاوت با این دو  نیزدر زبان انگلیسی 

 
(3) Ali wrote the letter.  

 
های تصریفی دارای آرایش واژگانیِ شناسیِ زبان عقیده بر آن است که زباندر رده

در مقایسه با پذیرتری آرایش واژگانیِ بسیار انعطافاز تند مثالً زبان روسی آزادتری هس
پرسش آن است که این تفاوت (. 145: 2004)چرنوف،  برخوردار استزبان انگلیسی 

گذارد؟ تا جایی که به شناختی چه تأثیری در عملکرد مترجمِ همزمان بر جای میرده
های طوالنی از شود، در ترجمۀ جملهربوط مینشان )معمولِ( فعل در جمله مجایگاه بی

احتمال « زمان»به دلیل تأثیر عامل « 5آغازین-فعل»های به زبان« 4انتهایی-فعل»های زبان
( 145: 2004چرنوف )وجود خواهد داشت.  طور بالقوه هب عقب ماندن مترجم از گوینده

که در ترجمۀ  ضوعیمو، های معناییواحددر توالی  فاحشکند که تغییرات تصریح می
گیریِ خطیِ آید، در ترجمۀ همزمان به دلیل شکلبه شمار می عادینوشتاری امری 

قادر به مترجم که  «6حافظۀ کاری»محدودیت به علت گفتمان بر روی محور زمان و 
گردد. ، اغلب کاری غیرممکن تلقی میاستصرفاً شمار محدودی از عناصر  نگهداریِ

های ترجمۀ همزمان ناشی از تنگنای زمان و سایر تر دشواریکه بیششود یادآوری می
جمله محدودیت دسترسی به واحدهای نحویِ آمادۀ پردازش و  متغیرهای متأثر از آن از
به  1997توجه توأمان به گفتمان ماقبل و مابعد است )گیل، رای تقسیم تمرکزِ مترجم ب

 (.  13: 2004نقل از شعبانی، 
مرکز ثقل و  بودهترین سازه  مهم ،دهندۀ جمله، سازۀ فعلیلهای تشکدر میان سازه

های جمله یعنی کند که سایر سازهای عمل میسیاره به مانندآید و جمله به شمار می
 همزمانِ گردند. از این رو، ترجمۀآن می محورحول « 7قمر»همچون  فاعل و مفعول

                                                           
4 Verb-final languages  
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مدت است که ظرفیت محدودی دارد و مسئول بخشی از حافظۀ کوتاه (working memory) «حافظۀ کاری» -6
در  (clipboard)« حافظۀ موقت» توان بهاست. حافظۀ کاری را میاطالعات موقت نگهداری، پردازش و تعدیل 

د که با ظرفیتی محدود قادر به نگهداری اطالعات در مدتی کوتاه به منظور برداشتن از جایی و رایانه مانند کر
 کند. ترجمۀ همزمان اساساً این نوع حافظه را در ذهن درگیر میگذاشتن در جای دیگر است. 

7 Argument  
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ی اسمیِ مفعولیِ متعدد )دادۀ هاکاربرد گروهمخصوصاً اگر فارسی به انگلیسی  تجمال
های بدلی ( یا کاربرد جمالت یا عبارت5)دادۀ  والیمتمتعدد و صفات (، استفاده از 4

 :8برانگیز خواهد بودطور بالقوه چالش ه( به طوالنی شدن جمله انجامیده باشد، ب6)دادۀ 
 

دسترسی به  فاکتورهای جعلی، عدماستفاده از کل سازمان امور مالیاتی کشور رئیس( 4)
شیوع اقتصاد زیرزمینی را به  ،طور کلی هبهای اجرای قانون و اطالعات بانکی، فقدان ضمانت

 های نظام مالیات بر ارزش افزوده برشمرد. ترین چالش عنوان مهم
 

استفاده از فاکتورهای جعلی، غیرواقعی و ساختگی و  کل سازمان امور مالیاتی کشورِرئیس( 5)
های نظام مالیات بر نشده را در زمرۀ چالشزیرزمینی، غیررسمی و ثبته، سیاشیوع اقتصاد 

 ارزش افزوده برشمرد. 
 

صادی و دارایی و تکل سازمان امور مالیاتی کشور، در جایگاه معاون وزیر امور اقرئیس( 6)
کشور، شیوع اقتصاد زیرزمینی را به  یدرآمدمنابع جمهور در ستاد تجهیز نمایندۀ ویژۀ رئیس

 نظام مالیات بر ارزش افزوده برشمرد.  ترین چالش عنوان مهم
 

در آن فعل ترجمۀ همزمان از زبانی همچون فارسی که  چه چناناست که مسئله آن 
شود به زبانی همچون انگلیسی که در آن مله ظاهر مینزدیک به آخرِ جدر آخر یا 
ر بازسازیِ بالفصل نشان فعل اوایل جمله است، صورت بگیرد، مترجم دجایگاه بی

به سازۀ فعل بعد از فاعل، مقصد به دردسر خواهد افتاد چون بالفاصله ۀ ساختار جمل
در  که گفته شد، ، چنانجا است که مترجم همزمان نکته در ایننیاز خواهد داشت. 

ممکن است تمرکز  این محدودیت روانیِ بار وقرار دارد  «زمان»تنگنای همیشگیِ 
را تا شنیدن سازۀ فعل  تواند وقت خودقاعدتاً نمی اود. بنابراین، مترجم را مختل ساز

نیست مطلق گاهی البته، انتظار برای کامل شدن جملۀ مبدأ به معنای انفعال تلف کند. 
سایر تواند در حین انتظار، درگیرِ رمزگردانی و به خاطر سپردن مترجم می چون

                                                           
8
نسبی است و کنش عملی  یک دشواری SOVهای جا باید یادآور شد که چالش ترجمۀ همزمان از زبان در این - 

در تعیین سطح  (text type)« نوع متن»کشاند. به عنوان مثال، متغیر بست نمیطور مطلق به بن هترجمه را ب
گفتمان علمی به دلیل تولید جمالت کوتاه، ارجاعات ساده، در ای که فرضاً دشواری ترجمه اثرگذار است به گونه

زبان فارسی برای ترجمۀ همزمان به زبان انگلیسی چالش چندانی به انتهایی بودن -تکرار و مکث، مسئلۀ فعل
 (. 26: 2004همراه نخواهد داشت )شعبانی، 
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تا به محض شنیدن فعل جملۀ ( 21: 2004)شعبانی، واحدهای نحوی و معنایی گردد 
 سرعت گفتار، ترجمۀ خود را در زبان مقصد ارائه دهد. با افزیش  بالفاصلهمبدأ 

در حین ترجمه « 9تعقیب» راهبرد کالنهمزمان عموماً از  که مترجمان شایان ذکر آن
 مبدأ، دارِمترجم بالفاصله پس از شنیدن نخستین واحد معنیکنند که طی آن، استفاده می

های وی در زبان کند و سایه به سایه گوینده را با بازتولید گفتهکار خود را شروع می
از فارسی به  انجام این تکنیک در ترجمۀ همزمانِکند. بدیهی است در مقصد تعقیب می

ممکن است صل ز فاعل فاصله بگیرد، تعقیبِ بالفانگلیسی، چنانچه فعل به هر ترتیبی ا
د و ممکن است ومنتهی ش یا حتی غیردستوری یعی و نامأنوسبه تولید جمالت غیرطب

انگلیسی -د. از این رو، مترجم همزمانِ فارسیکناز دست مترجم خارج را رشتۀ کالم 
ه درتجهیز ک گوناگونهای جبرانیِ کاربه راه ،باید از قبل خود را با ممارست و تمرین

ها را در برگردان جمالت ارراهک طور ناخودآگاه آن هعمل بتواند ب ضعتا در مو باشد
 د. برخی از این راهکارها یاد خواهیم کردر این نوشتار از یادشده به کار بندد. 

را در اهمیت تمرین در ترجمۀ همزمان ای هنکت مایلماما، بحث، از ادامۀ  قبل
بازیگر تئاتر شباهت دارد.  هنر خاطرنشان سازم. کار مترجم همزمان بیش از هر چیز به

و انجام  ۀ نمایشروانی و از حیثِ آمادگیِ ذهنی، ایفای نقش بر روی صحن از جنبۀ
طور  ترجمه در اتاقک ترجمۀ همزمان، هر دو متکی به تمرینات مستمر قبلی است. همان

که بازیگر تئاتر بدون تمرین کافی از آمادگی جسمی و شادابیِ ذهنی ایفای نقش در 
نیز الزم است در همه حال، خود را در صحنۀ نمایش دور خواهد شد، مترجم همزمان 

)در حین گوش دادن به رادیو، تمرینِ ترجمۀ همزمان قرار دهد  های ساختگیموقعیت
 حال گوش سپردن بهیا در تی نطق انتخابا سیاسی یا یک سخنرانی استماع یکدر حین 

و  چپهر دو نیمکرۀ  ، اتوبوس و ...( تا عادتِ کاربرددر مترو مردمروزمرۀ گفتگوهای 
چه در حین تمرین  نگارنده، آندر آن واحد را از دست ندهد. به نظر این  مغزراست 

مترجم است که طی آن، « 10سازیعادت»دهد نوعی فرآیند ترجمۀ همزمان روی می
به  مغزکه  طوری هبدهد مختلف مغز عادت می نواحیخود را به استفادۀ همزمان از 
واحد  در آنِ« تولید زبانی»و « دازش فکریپر»، «فتدریا»تدریج به انجام هر سه فرآیند 

 عادت کند. 
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در برگردان جمالت  ترجم همزمانۀ مبرگردیم به راهکارهای جبرانیِ مورد استفاد
طوالنیِ فارسی به انگلیسی. نخستین راهکاری که مترجم همزمان در صورتِ تمرکز بر 

از روی قرائن بافتی « بینیشپی» امکانتواند به کار بندد، میمورد بحث کلیت موضوع 
مسئله آن . 11جا، منظور ما از بافت، بافت بالفصل زبانی یا موقعیتی است در ایناست. 

کند و ای که دارد گوش میطور غریزی در محدودۀ جمله هاست که مترجم همزمان ب
اندیشد و مقید به گفتمان بالفصل است. در نتیجه، کند، میای که دارد تولید میجمله

با نظرات  آیاممکن است بعد از بیرون آمدن از اتاقک ترجمۀ همزمان از شما بپرسند که 
چه اساساً که آن نظرات  خاطر نیاوریده یا مخالف و شما اصالً ب دیبود سخنران موافق

 وار حول لحظۀنیهمزمان، ماشبوده است. معنای این حرف آن است که ذهن مترجم 
حدس بینی )یا پیشتکنیک از همین روست که کاربرد  دقیقاًچرخد و حال و اکنون می

ایم. فرض کنید که سخنران دارد نسبت دادهنِ بافت بالفصل و نه بافت کالرا به  (زدن
گوید. در چنین بافتی، فرضاً در سخن می کمّی اقتصادی یا مالیهای دربارۀ شاخص

ه سهولت و با درجۀ باز روی بافت زبانی، تواند (، مترجم می7ترجمۀ جملۀ شمارۀ )
گیری اندازه»، «محاسبه کردن» احتماالً حدس بزند که فعل جملۀ فارسیاطمینان باال 

معادل  ،تواند به تناسبو می ه استبود« برآورد کردن»یا  «به دست آوردن»، «کردن
 ها را انتخاب کند: انگلیسیِ یکی از آن

 

مالیاتی »بر  «مالیات وصول شده»ا از تقسیم ر« تالش مالیاتی»در این مطالعه، متغیر وابستۀ ( 7)
 . ایمدهرآو تبه دس ،«شدوصول می ستیکه طبق قانون بای

   

(8) In this study, we have calculated the independent variable of “tax effort” 

through dividng “collected taxes” by “what must have legally been 

collected”. 

 

توان به مسئلۀ بافت زبانی میروی از فعل بینیِ از امکان پیشدیگر ای عنوان نمونه به
در افعال مرکب فارسی، بخش اسمی یا وصفیِ فعل مثالً اشاره کرد. « 12هاآییباهم»

                                                           
مراجعه فرمایید  مترجمفصلنامۀ  58برای آشنایی با انواع بافت در ترجمه به کارگاه ترجمۀ اینجانب در شمارۀ  -11

 (. 1394جان، )خان
12 Collocations  
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آیی از سوی دیگر عموماً باهم( 13)فعل خفیفمرکب از یک سو و بخش فعلی آن 
از  فرضاًوان بین این دو بخش فاصله انداخت و تمی جایی که در فارسی از آندارند. 

مترجم ، (بودن...  شاملِ)مثالً  ها استفاده کرد های اسمی متعدد در حدفاصل آنگروه
فعل خفیفِ مورد نظر را شناسایی و و به دلیل آشناییِ بینامتنیِ قبلی، تواند به راحتی می

 بینی کند: پیش
 

های نظام مالیات بر که چالش ه استکل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشترئیس( 9)
عوامل متعددی همچون استفاده از فاکتورهای جعلی، عدم دسترسی به  شاملِارزش افزوده 

طور کلی، شیوع اقتصاد زیرزمینی  ههای اجرای قانون و باطالعات بانکی، فقدان ضمانت
 . شود می

 

(10) President of Iranian National Tax Administration has said that 

challenges ahead of the VAT system include such factors as using fictitious 

invoices, unavailability of banking information, lack of law enforecement 

guarantees and, in general, prevalence of underground econmy 

 

با چالش جایگاه فعل  رویاروییتواند برای دومین راهکاری که مترجم همزمان می
در این راهکار، است.  «سازیمجهول»در ترجمه از فارسی به انگلیسی به کار بندد، 

شوند و فعل به های اسمی مفعولی( در ابتدای جمله ظاهر میاقمار فعل )گروه یا گروه
وقوع جمالت مجهول در زبان  جایی که بسامد از آنشود. میانتهای جمله رانده 

که کاربرد ترجمۀ )های متنیِ اطالعی انگلیسی بیش از فارسی است مخصوصاً در گونه
، توسل به راهکار (رسدبه نظر میتر محتملهای متنی همزمان در این گونه

بافت  شود و به خوبی درهای نامأنوس و غیرطبیعی منجر نمیسازی به ترجمه مجهول
این راهکار مدّ نظر قرار داد آن است که در کاربرد ای که باید در نشیند. نکتهکالم می

طور بالقوه امکان از یاد بردن گروه اسمی فاعلی که  هصورت طوالنی بودن جملۀ مبدأ، ب
شود، وجود  ظاهرای در انتهای جمله قرار است به صورت یک گروه حرف اضافه

های خود از حیث عملکرد حافظۀ کاری مزمان البته بر قابلیتمترجمان هخواهد داشت. 
از تکنیک همیشگیِ  ،ای آنمدت اشراف دارند و به اقتضو حافظۀ کوتاه

                                                           
13 Light verb 
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برند. دادۀ شمارۀ هایی بهره میبا چنین کاستی مواجههبرای سریع « برداری یادداشت»
 :سازی استبا توسل به راهکار مجهول( 7)(، ترجمۀ همزمان جملۀ 11)
 

(11) In this study, the independent variable of “tax effort” has been 

calculated through dividng “collected taxes” by “what must have legally 

been collected”.  

 

 صورت زیر ترجمۀ همزمان کرد:ه توان بمینیز ( را 4به همین ترتیب، دادۀ )
 

(12) Using fictitious invoices, unavailability of banking information, lack of 

law enforecement guarantees and, in general, prevalence of underground 

econmy were mentioned by President of Iranian National Tax 

Administartion as the most important challenges of the VAT system.    

 

از  ۀ همزمانجایگاه فعل در ترجم توان برای مواجهه با معضلراهکار دیگری که می
منوط به  است« جمالت سببی»کاربرد  یا« سازیسببی» ،ستفارسی به انگلیسی به کار ب

را صادر کند. به سخن دیگر، کاربرد  این کار الفصل زبانی یا موقعیتی مجوزکه بافت ب آن
به  نحصربافت است زیرا ساخت سببی اساساً مبه مقید این راهکار به شدت 

انجام فعل را به دیگری واگذار تواند میاست که فاعل  های نسبتاً محدودی موقعیت
در  کند. بنابراین، فعل اصلی جمله الزم است از سنخ امور قابل واگذاری به غیر باشد.

ساز های سببیاز فعل بعد از ذکر فاعل یا ضمیر فاعلی، یکیمترجم همزمان این راهکار، 
های اسمی مفعولی را برد و بعد از آن گروهرا به کار می makeیا  make ،get ،letمثل 

فعل اصلی را که اکنون  صورت اسم مفعولیِ ها آخرینِ آن نقل نموده و بالفاصه پس از
دیگر در جملۀ فارسی ادا شده و بر وی معلوم گردیده است، در انتهای جمله به کار 

کند. فرض کنید که در بافت یعنی از یک ساختار سببی مجهول استفاده می ،بردمی
کل سازمان امور مالیاتی کشور دارد چگونگی تجدید ساختار موقعیت مشخصی، رئیس

کند. در این بافت، مثالً سازمان تحت تصدی خویش را برای خبرنگاران تشریح می
 ( ترجمه کرد: 14یشنهادیِ )پجملۀ  صورته ( را ب13ای همچون جملۀ )توان جمله می
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ادارات امور مالیاتی های حل اختالف، تهیئستادی، ، دوایر ( ما تمام ادارات کل13)
تجهیز های اینترانت سیستمها رو به  زیرمجموعۀ آن ها و همۀ واحدهای پشتیبانیِ شهرستان

 . کردیم
 

(14) We made all head offices, headquerter’s divisions, boards of dispute 

settlement and tax affairs offices of townships and all their subcidiary 

logistic divisions equipped with intranet systems.  

 

شود و منتهی نمی)تأکیدی( به ایجاد جمالت نشاندار سن این راهکار آن است که حُ
از میان نیز ه تبعِ آن، کمرنگ شدن عاملیت را امکان از یاد بردن گروه اسمی فاعل و ب

که ممکن است مترجم همزمان در  خواهد داشت بر دراما این ریسک را هم  .بردمی
نداند. در هر صورت، سازی قابل سببیبه دالیل بافتی لحظۀ مواجهه با فعل اصلی، آن را 

دارد و به مرور های مختلف سر و کار مترجم همزمان همواره با انواع و اقسام ریسک
ها کاسته خواهد از آن ریسکبینی او، به تناسب قابلیت پیشتجربه و با افزایش زمان، 

 شد.
کنند مشتمل بر راهکار دیگری که مترجمان همزمان به تناوب از آن استفاده می

است. با این شیوه، مترجم همزمان از « انتظار توأم با کاربرد مواد زبانیِ خنثی»
 as I have already said" ،"as others, too, have"مچون هایی ه عبارت

frequently stated" یا "..."as ladies and gentelemen may possibly know  
به محض شنیدن گاه،  کند و آنو ضمن خریدن زمان از سکوت پرهیز مینموده استفاده 

مقصد ارائه دهد. این یش سرعت گفتار، ترجمۀ خود را در زبان افعل جملۀ مبدأ با افز
توان با راهکارهای جبرانی مکمل مثالً حذف جزئیات و اکتفای به کل توأم کار را می

ای همچون دادۀ (، جمله13ترتیب، ممکن است در ترجمۀ همزمان دادۀ ) ساخت. بدین
 ( را بشنویم:15)

 

(15) OK … now … let me say that, as ladies and gentelemen may 

possibly know, we have equipped all our divsions with intranet systems. 

 

تارین تفااوت    مهام  احتمااالً خاطرنشان سازیم که بد نیست ، در توضیح راهکار اخیر
ترجمۀ نوشتاری و ترجمۀ همزمان آن است که ترجمۀ نوشتاری )و نیز ساایر  بین  نظری
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در حالی که ترجماۀ همزماان    است« عادلت»ایجابیِ انواع ترجمۀ شفاهی( مبتنی بر معیار 
بازسازی بیشاینۀ  طور معمول،  هبدر ترجمۀ نوشتاری  .است« حذف» سلبیِ مبتنی بر معیار

جاایی کاه    پیام مبدأ در نظام مقصد مورد نظر است در حالی که در ترجمۀ همزمان از آن
اهم نیسات،  بازسازی کامل پیام مبدأ در نظام مقصاد عمومااً فار   و در عمل امکان انتقال 

، به بازسازیِ کمینۀ ماواد زباانی   «14لُبِِّ پیام»یا  «کالم لُبّ»انتقال مترجم همزمان با هدف 
بر گازارۀ  کند. به سخن دیگر، در حالی که ترجمۀ نوشتاری میدر نظام مقصد اکتفا مبدأ 

تنای بار اصالی متفااوت     باستوار است، ترجمۀ همزماان م « توانید بگوییدجا که می تا آن»
جا که الزم  تا آن»، «شود، نگوییدجا که می تا آن»هایی از این قبیل است: بر گزاره مشتمل

پانج  بینید که از این رو، می«. که ممکن است، حذف کنید ییجا تا آن»، یا «است، بگویید
در دادۀ « شاامل »( جای خود را به یک گاروه اسامیِ   13در دادۀ )« مشمول»گروه اسمی 

 لبّ پیام خللی ایجاد شده باشد. انتقال اساساً درآنکه اند بی( داده15)
از  ۀ همزماان جایگاه فعل در ترجما  و اما آخرین راهبردی که برای مواجهه با معضل

رود و اتفاقاااً بسااامد وقااوع نساابتاً باااالیی هاام دارد، ماایفارساای بااه انگلیساای بااه کااار 
تکنیاک کاالنِ    در ایان راهبارد، باا تأسای باه     . اسات « 15سازیِ عناصر بیانگری پیشایند»
)یاا   16)یا بیانگر( به جایگااه مبتادا  « خبر»، همۀ عناصر غیرفعلیِ متعلق به سازۀ «تعقیب»

یابند و متعاقباً به محض شنیدن سازۀ فعل، فاعل یا ضامیر فااعلی باه    ارتقاء می آغازگر(
کاه باه عناصار    دیگار(   17)یاا یاک عنصار اشااری    همراه یک ضامیر مفعاولیِ جبرانای    

توان به صاورت  ( را می13ترتیب، دادۀ ) گردد. بدینکند، ظاهر میع میشده ارجا پیشایند
 ترجمه کرد:نیز ( 16جملۀ )

 

(16) All head offices, headquerter’s divisions, boards of dispute settlement 

and tax affairs offices of townships and all their subcidiary logistic divisions, 

we equipped all these with intranet systems. 

 

                                                           
14 Gist of message  
15 Fronting of rhyme elements 
16 Theme  
17 Deictic element 
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تحمیل بار روانیِ کمتر بر ذهن و حافظۀ کاری مترجم،  ،راهکارمزیت نسبی این 
نجیرۀ گفتار و اجتناب زاستمرار ماهیت خطی های نامطلوب، یا مکث پرهیز از سکوت
ظۀ آخر تواند در لحمی که مترجم اینهای نشاندارِ نامأنوس است ضمن از ایجاد ساخت
و در محصول  نمودهاتخاذ  فوت وقتسازی را بدون مجهول همچونراهکار بدیلی 

 ترجمۀ همزمان خویش تنوع ایجاد کند.
های مبدأ و مقصد از زباننحوی طور خالصه، در این نوشتار از چالش عدم تقارن  هب

جمۀ طور مشخص، جایگاه سازۀ فعل در جمله، برای تر های و بنظر ترتیب آرایش سازه
« انتهایی-فعل»همزمان سخن گفتیم و راهکارهایی را برای ترجمۀ همزمان از زبان 

ترتیب آرایش که پیشنهاد نمودیم. بدیهی است  انگلیسی« نآغازی-فعل»فارسی به زبان 
منحصر به جایگاه سازۀ فعل در زنجیرۀ خطی جمله نخواهد بود و مثالً  ،ای جملهسازه

در صورت تتابع توان های اسمی را هم میگروه در« صفت و موصوف»نوع توالی 
آن را دیگر  یدانست؛ موضوعی که در مجالبرانگیز برای ترجمۀ همزمان چالش صفات

 یم گذاشت. به بحث خواه
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