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Abstract:
The purpose of this study is to express the linguistic challenges of oral translation
from Persian to Arabic by relying on syntactical structures from the perspective of
oral translators. In order to achieve the research purposes, a descriptive method has
been used. The statistical population of the study, which has been selected randomly,
includes 36 professors from the Arabic language group of Tehran and Isfahan
universities with oral translation backgrounds as well as oral translators in the media
circles, particularly, the IRIB and the Ministry of Foreign Affairs.
In order to collect the views of the translators, the researchers used a questionnaire of
30 questions based on the linguistic challenges in the oral translation of Persian to
Arabic, focusing on syntactical structures. Consultation with experts in statistics and
experts in the field of oral translation was taken into account. After assuring the
validity of the questionnaire, the reliability was calculated using correlation
coefficient (α=0.89) with the help of ten Ph.D. students and other professors. All
analyses were performed using the SPSS software. The results of the research are:
1. Linguistic challenges in oral translation include general, syntactical, inflectional, lexical,
and sound challenges
2. Based on the statistical results of the questionnaire, it was determined that all of these five
challenges were important to the translators and agreed on all of their sub-dimensions (the
ratio of each axis was more than three degrees). In the meantime, the vocabulary
challenges with the average score (3.89) has highest degree, and followed by the sound
challenges with the average (3.87), the general challenges with average (3.73), the
syntactical challenge with average (3.62) and the inflectional challenges are with the
average (3.33). This suggests that grammatical structures have the least importance for oral
translators.
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان
العدد ( 22ربيع وصيف 4114هـ .ق 4311 /هـ .ش) ،ص  431ـ 443

اإلشكاليات اللغوية يف الرتمجة الشفوية من الفارسية إىل العربية
باالعتماد على القواعد النحوية؛ دراسة ميدانية

1

علي كواري *
نرگس گنجي **
مسعود فكري ***
حممد رحيمي خويگاني ****
امللخّص
تهدف هذه الدراسة إىل حتديد إشكاليات الرتمجة الشفهية اللغوية من اللغة الفارسية إىل اللغة العربية باالعتماد على القواعد النحوية من
وجهة نظر املرتمجني .ولتحقيق أهداف الدراسة ،مت استخدام املنهج االوصفي ـ التحليلي؛ حيث اختريت عينة الدراسة بطريقة عشوائية بلغ
عددها  63شخصا من األساتذه ذوي اخلربة يف حقل الرتمجة الشفوية بقسم اللغة العربية يف جامعيت أصفهان وطهران احلكوميتني ،وكذلك
املرتمجني البارعني الذين ميارسون الرتمجة الشفوية يف األوساط اإلعالمية خاصة هيئة اإلذاعة والتلفزيون االيرانية والوزارة اخلارجية .و
تتضمن االستبانة  63سؤاالً عن اإلشكاليات اللغوية يف الرتمجة الشفوية من الفارسية إىل العربية تركيزاً على البنى النحوية .وقد مت التأكيد
من صدق االستبانة ومن ثباتها بطريقة "آلفا كرونباخ" مبعامل الثبات الكلي ( ،)./98مما يدل على ثبات االستبيان .وكذلك مت تنفيذ مجيع
التحليالت اإلحصاية باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ( .)spssوقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية :إن إشكاليات الرتمجة الشفوية
اللغوية تنحصر يف اإلشكاليات العامية والنحوية والصرفية واملعجمية والصوتية؛ وحسب املعااجات اإلحصائية لالستبانة ككل ،تبني أن
هذه اإلشكاليات اخلمس كلها ذات أهمية لدى املرتمجني الذين اتفقوا على أبعادها مجيعا (نسبة كل حمور منها تكون أكثر من درجة ())6؛
حيث أحرزت اإلشكاليات املعجمية على الرتتيب ،أعلى درجة لدى املرتمجني مع متوسطها العام ( ،)6898واإلشكاليات الصوتية
مبتوسطها العام (  ،)6893ثم اإلشكاليات العامية اليت بلغ متوسطها العام ( ،)6836ثم اإلشكاليات النحوية مبتوسطها العام (،)6833
واألخرية اإلشكاليات الصرفية مبتوسطها العام ( .)6866فهذه كلها تدل على أن القواعد النحوية والصرفية تكون أقل أهمية عند املرتمجني
الشفهيني بالنسبة إىل اإلشكاليات الثالث األخرى.
املفردات الرئيسية :إشكاليات الرتمجة الشفهية ،البنى النحوية ،الرتمجة الفارسية ـ العربية
1ــ تاريخ التسلم1683/5/13 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1683/13/1 :هـ .ش.
* طالب الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة أصفهان ومدرس جبامعة اإلمام علي
** أستاذة مشاركة يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة أصفهان (الكاتبة املسؤولة)

Email: kavaria61@gmail.com
Email: ganji@fgn.ui.ac.ir

*** أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة طهران

Email: dr.m.fekri@gmail.com

*** أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة أصفهان

Email: rahimim65@gmail.com
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1ـ املقدمة
إن الرتمجة كانت منذ قديم الزمان وسيلة للتواصل املعريف والتجاري بني أبناء البشر .فباتت أهميتها تتزايد مع تقدم احلضارة
اإلنسانية وتسهيالت التواصل بني األمم .وهي شرح وتفسري ما يقوله اآلخر ويكتبه من لغة إىل لغة املتلقي أو املستمع .وبزغ نشاط
الرتمجة كعلم له قواعد ونظريات يف أوائل القرن العشرين )العسري ۹۹۹۹ ،م ،ص  .)۰۰ثم بدأت حركة عاملية لتطوير تعلّم وتعليم
الرتمجة يف العامل .ومتاشياً مع هذه احلركة العاملية ،تأثرت اللغة واآلداب يف إيران منها ،فربزت الرتمجة بأشكاهلا املتنوعة خاصة
يف حقل اللغات اإلجنليزية والفرنسية ،حينما كانت حركة الرتمجة الفارسية ـ العربية أو على العكس تسري ببطء .وختتلف الرتمجة
الشفوية عن الرتمجة التحريرية ،فاألوىل تعيد نقل اخلطاب يف وقت حمدد للغاية دون إعادة صياغتها ،يف حني أن الثانية تنقل
الكتابة من نص مكتوب يف سياق متسع من الوقت .فتتمثل الرتمجة الشفوية هدفاً منشوداً على الصعيدين املهين والتعليمي،
وحتتل مكانة كربى يف عصرنا الراهن؛ فهي تعد ركيزة أساسية ال ميكن االستغناء عنها يف جمال العالقات بني الشعوب ،وتتجلى
أهميتها من خالل زيارات الكبار املسؤولني يف املقابالت الرمسية يف أحناء العامل.
وحلسن احلظ أنه متّ اهتمام متزايد يف ايران يف العقد األخري على دراسات الرتمجة ومتت املصادقة على فرع الرتمجة يف مرحليت
املاجستري والدكتوراه يف أقسام اللغة العربية يف ااجامعات األم وغريها .وعلى الرغم من األهمية الفائقة لتعليم الرتمجة املكتوبة ،متّ
جتاهل قسم الشفهية متاماً .ومتاشياً مع تطور املناهج املستحدثة لتعليم الرتمجة الشفهية يف العامل وتقومياً لكفاءة املرتمجني
الشفهيني ،جيب التطرق إليها نظرياً وتطبيقيا .وأما بادئ ذي البدء فيجب التعرّف على إشكالياتها؛ ألن حتديد الصعوبات اليت
تؤدي إىل إعاقة إجناز عملية الرتمجة ،تعد خطوة مهمة عند البحث عن حلول هلذه املشاكل .وللتعرف على هذه اإلشكاليات،
جيب الرجوع إىل املرتمجني أنفسهم لسرب آرائهم وجتاربهم امليدانية.
كما نعلم أن الدراسات امليدانية إضافة إىل جمتمع البحث ،تفرض على الباحث استخدام أداة كاالستبانة لتحصيل النتائج
املطلوبة .متهيداً إلجناز هذا الغرض .لقد اهتم الباحثون بإعداد ما حتتاجه الدراسة وفق املعايري املنشودة وحتليلها باستخدام الرزم
اإلحصائية .ولقد انصب جهدنا على الكشف عن اإلشكاليات اللغوية يف الرتمجة الشفهية من الفارسية إىل العربية تركيزاً على
البنى النحوية .ولكن عملية التواصل وسري الرتمجة ودور املرتجم والعوامل غري اللغوية وتعليم الرتمجة الشفوية مل تتصدر مكانة
حقيقية يف دراستنا .ومل نكن هنا يف صدد التطرق إىل مجيع التعاريف املتعلقة بالبحث،فهي مطروحة يف عدد ال حيدّ من
الدراسات ،بل سنكتفي يف البداية بتبسيط بعض املفاهيم املمهدة لبحثنا من منظور املرتمجني الشفهيني وفق دراسة ميدانية.
3ـ خلفية البحث
رغم االهتمام املتزايد باللغة العربية وآدابها وأخريا بشق الرتمجة املكتوبة ،فأغلبية الباحثني ليسوا يرغبون يف حيّز الشفهية ،وإمنا
يعتربونها عمالً شاقاً غري آبهني بها .وعلى حد علمنا ،ال توجد إحصائيات دقيقة وال دراسة ميدانية تكون قد تناولت مسألة
صعوبات الرتمجة الشفهية من اللغة الفارسية إىل العربية أو على العكس .وإن الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال تكون أقل من
أن حتصى ،مضافاً إىل أنها ال تغين وال تسمن من جوع؛ إذ ال تهتم إال ببيان تعريف الرتمجة وأنواعها وخصائصها .وهنا نشري
باإلمجال إىل بعض الدراسات احمللية ذات الصلة ببحثنا:
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«چالشهاي ترمجه شفاهى عربى به فارسى وبر عكس» (= حتديات الرتمجة الشفهية بني اللغتني العربية والفارسية) ،مقالة
لعبد احلسني فقهي مع حسني سليماني ( ۴۴۴۴هـ.ش) ،اليت تكون غايتها التعرف على بيان بعض حتديات الرتمجة الشفهية بني
اللغنت العربية والفارسية بصورة عامة .وقد أشار الباحثان إىل بيان ماهية الرتمجة الفورية وحتديات الرتمجة الشفهية بني اللغتني
العربية والفارسية بصورة عامة ،كما أشارا إىل بعض األساليب التوظيفية واألساسية للنجاح يف عملية الرتمجة الفورية يف نهاية
املطاف .و«فنون ترمجه شفاهى با تاكيد بر ترمجه فورى» (= فنون الرتمجة الشفهية تأكيداً على الرتمجة الفورية) .أطروحة
ملعصومة أحدي بإشراف حسني مريزايي نيا ( ۱۵۵۵هـ.ش) ،جبامعة حكيم سبزوار .ووقفت هذه الدراسة على جتميع فنون
الرتمجة الشفوية ومتايزها عن الرتمجة التحريرية تركيزاً على نوعها الفورية.
وباملقابل توجد دراسات أخرى يف اللغات األجنبية يف إيران ،ومنها:
مقالة « راهكار پيشبيني در ترمجه همزمان» ( = إسرتاتيجية التنبؤ يف الرتمجة الفورية) ،ومقالة «مجالت فارسى با افعال انتهايى
در ترمجه همزمان» (= ااجمل الفارسية مع أفعاهلا النهايية يف الرتمجة الفورية) ،لكريم شعباني (۳۳۳۳هـ.ش) .وبيّن فيهما بعض
حتديات الرتمجة الشفهية بني اللغتني الفارسية واإلجنليزية .وحبث بعنوانIranian interpreter’s problems in rendering :

 =(specialized terms: global or local strategiesمشاكل املرتمجني الشفهيني االيرانيني يف ترمجة املصطلحات
التخصصية :اسرتاتيجيات جزئية أو عامية)؛ وهي رسالة لعلي إسكندري ( ،)۳۳۳۳جبامعة إصفهان لنيل درجة املاجستري يف فرع
اللغة االجنليزية .ودلّت نتيجة البحث على أن املرتمجني يستخدمون االسرتاتيجيات ااجزئية أكثر من العامية.
ورسالة بعنوانL`impact des elements linguistiques et paralinguistiques en interpretation of :

 =( conferenceالعوامل اللغوية وغري اللغوية يف الرتمجة الفورية)؛ وهي رسالة زهرا فالح ( ،)3313اليت مت نقاشها يف جامعة
العالمة الطباطبائي يف اللغة الفرنسية .وقد أشارت الباحثة إىل بعض العوامل اللغوية كوجود املصطلحات واستعمال اللهجة
العامية يف خطاب املتكلم وغري اللغوية كدور اإلمياءات وجودة الصوت ،وسرعة كالم املتكلم ،إضافة إىل ااجانب النفسي
للمرتجم الشفوي.
۳ـ أهداف البحث
إن األهداف اليت نتوخّاها من خالل البحث الراهن تُلخص فيما يلي:
ـ التعرّف على أمناط إشكاليات الرتمجة الشفهية اللغوية من اللغة الفارسية إىل اللغة العربية من منظور املرتمجني؛
ـ الكشف عن أهم هذه اإلشكاليات من وجهة نظر املرتمجني؛
ـ املقارنة بني أمناط هذه اإلشكاليات لدى املرتمجني.
4ـ أهمية البحث
ميتاز البحث الراهن مبيزة فريدة ،فهي ما زاوله أحد من الباحثني يف إيران أو البلدان العربية .ولعل هذا البحث ستصبح حجر
أساس الدراسات يف هذا اجملال يف املستقبل .ولعل من أهم أهداف تدريس اللغة العربية يف املدارس وااجامعات اإليرانية هو بلورة
االتصال مع العامل العربي واإلسالمي .ولكن عملياً مل نر نتيجة هذه التعليمات ملموساً يف اجملتمع .ولن يكون واقع ااجانب
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الرتمجي خاصة جمال الرتمجة الشفهية أفضل منها .فبسبب املكانة املرموقة اليت حتظى بها الرتمجة الشفوية وقلة الدراسات السابقة
اليت تطرّقت إىل الرتمجة الشفهية بني اللغتني الفارسية والعربية بصورة عامة وبيان إشكالياتها بصورة خاصة ،ألزم الباحثون على
أ نفسهم الولوج يف عامل الرتمجة الشفهية الرحيب ،آملني أن نسهم يف إنارة دروب البحث يف قضايا الرتمجة الشفوية وتذليل
صعوباتها العملية وحلوله يف املستقبل ،لكي تيسر إمكانية اإلفادة من النتائج اليت أسفر عنها البحث يف فروع اللغة العربية،
السيما الرتمجة يف ااجامعات وكذلك يف الدورات التدريبية اليت تقام للمرتمجني .كما تلقي هذه الورقة البحثية الضوء على
الصعوبات اليت يواجهها املرتمجون يف الرتمجة الشفوية لضرورة البحوث والدراسات املالئمة للتغلب على هذه الصعوبات يف
املستقبل ثم تعليمها.
5ـ صعوبات البحث
ومن صعوبات البحث ،فضال عن قلة املصادر اإلجنليزية ،ميكن أن نشري إىل أن طبيعة دراسات كهذه تفرض على الباحثني حتضري
أسئلة االستبيان للتعرف على اإلشكاليات الناجتة عن الرتمجة الشفوية .ومن أهم حتديات البحث هو صعوبة احلصول على
املرتمجني الذين كان أكثرهم يف مدينة طهران ،كما كانوا غري راغبني يف املشاركة ألسباب شخصية أو إدارية ،مما أجرب الباحثني أن
يسافروا إىل هذه املدينة عدة مرات لكي يبحثوا عن املرتمجني الراغبني ويقطنوا هناك أكثر من ثالثة أشهر.
3ـ أسئلة البحث
يتمثل هدف البحث الرئيس يف التعرّف على اإلشكاليات اليت يواجهها املرتمجون الشفويون أثناء سري عملية الرتمجة من الفارسية
إىل العربية السيما يف الرتاكيب النحوية ،وتنبثق منه عدة أهداف فرعية:
ـ ما هي أمناط اإلشكاليات اللغوية للرتمجة الشفهية من الفارسية إىل العربية من وجهة نظر املرتمجني؟
ـ ما هي أهم هذه اإلشكاليات من وجهة نظر املرتمجني؟
ـ ما هي الفروق الذات الداللة اإلحصائية بني أمناط هذه اإلشكاليات؟
3ـ مصطلحات البحث
ـ االستبيان:أسلوب عمل موضوعي للتحليل والبحث والتقويم .ويستعمل يف العلوم االجتماعية والنفسية والبيداغوجية إخل،
اجمع ومعااجة أكثر نسبة من املعلومات انطالقاً من األجوبة عن األسئلة املختارة واملدروسة مسبقاً (عمار كحيل ۱۱۱۱،م ،ص .)۰۰

ـ اإلشكاليات :لغةً هي من الفعل (أشكل) أي أشكل األمر أو التبس ،وهو ما ال يفهم حتى يدُل عليه من غريه وتعرف
اإلشكالية اصطالحًا على أنها موقف يواجه الفرد وحيتاج يف إطاره إىل حل (عطية ۷۷۷۷،م ،ص .)۳۳

ـ القواعد النحوية :تُعد قواعد اللغة العمود الفقري بالنسبة هلا ،ذلك أنّ فهم مجيع فروع اللغة متعلق بالقواعد اليت تقوّم
ألسنة املتكلمني وتعصمهم من اخلطأ يف الكالم والكتابة ،وتنمّي ثروتهم اللغوية ،وتصقل مواهبهم وأذواقهم ،وتعد القواعد
اللغوية من اللغة مبثابة القلب من الكائن احلي ،فدون مراعاة القواعد وااللتزام بها تصبح اللغة حشداً من األلفاظ ال يربط بينها
رابط (حممد املاحي حممد ۵۵۵۵،م ،ص  .)۰۰يف الواقع ،هي تساعد يف تكوين ااجمل وحتدّد مواضع الكلمات وامليزات اليت تكتسبها
الكلمة من ذلك املوضع أو احلركة أو مكانها يف ااجملة.
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ـ الرتمجة الشفوية :فهي نشاط خطابي وفكري تتداخل فيه معارف لغوية وغري لغوية ،وتهدف إىل إعادة صياغة املعنى الذي
عرب عنه املتحدث ويسهّل التواصل الشفهي (أورتادو أليرب ۷۷۷۷،م ،ص )۷۷۷؛ وأنواعها األربعة هي:
 الرتمجة املنظورة :1يقرأ املرتجم نص ما من لغة املصدر ،ثم يقوم برتمجتها يف بيانها شفهياً إىل لغة اهلدف .وهذه
الرتمجة ميكن أن يكون من داخل مقصورة الرتمجة أو من خارجها؛
 الرتمجة التتبعية :3إذا كانت اجتماعا بني جمموعتني وتتحدث كل جمموعة بلغة خمتلفة عن لغة اجملموعة األخرى .ويبدأ
أحد أفراد اجملموعة األوىل يف إلقاء رسالة معينة ،ثم ينقلها املرتجم إىل لغة اجملموعة األخرى لكي ترد عليها اجملموعة األخرية
برسالة أخرى ،ثم ينقلها املرتجم إىل اجملموعة األوىل .وهكذا املرتجم التتبعي يرتجم ملتحدث يلقي كلمة أو حماضرة أمام مجع من
احلاضرين ،حيث يقوم برتمجة حديثه يف اجتاه واحد إىل اللغة األخرى ،وهكذا جنده يرتجم وحدات خطابية تكون يف الغالب
فقرات كاملة وهلذا السبب حيتاج إىل تدوين مذكرات؛
 الرتمجة اهلمسية :6يف الرتمجة اهلمسية ،جيلس املرتجم الشفهي أو يقف إىل جانب جمموعة صغرية من ااجمهور
املستهدف ويقوم بهمس الرتمجة الفورية للموضوع املطروح يف تلك اللحظة .وهذا النوع من الرتمجة ال يتطلب أجهزة ومعدات
وغالباً ما يستخدم يف ظروف تتحدث فيها األغلبية العظمى من اجملموعة لغة واحدة بينما األقلية ـ ويفضل أال يكونوا أكثر من
ثالثة أشخاص ـ ال تتحدث تلك اللغة؛
 الرتمجة الفورية :4ترمجة إىل اللغة الثانية يف الوقت نفسه الذي يقوم فيه املتحدث بلغة املصدر.هي ترمجة مؤمترات
ويقوم املرتجم ترمجة لغة املتحدث من لغة األصل على الفور بلغة اهلدف .يعترب الشكل احلديث ألنواع الرتمجة الشفهية .وانبثقت
نهاية احلرب العاملية الثانية؛ إذ تعد حماكمات نورمنبورغ لكبار النازيني سنة  ۵۵۵۵مبثابة اإلرهاصات القاعدية للرتمجة الفورية.
وهي أيضًا نشاط فكري وإبداعي يتم فيه نقل املضامني املعينة بالتزامن مع أنها ال تتيح جماالً للمرتجم للتفكري وإعادة إنتاجها.
جيدر اإلشارة هنا إن ما يهمنا من هذه الفروع األربعة يف ورقتنا البحثية هذه هما التتبعية والفورية ،ألنهما تكونا أكثر شيوعاً
من األخريني.
9ـ حدود البحث
تلتزم الدراسة احلالية باحلدود التالية:
ـ احلدود املوضوعية :تثري التطرق إىل الرتمجة الشفوية من الفارسية إىل العربية مجلة من اإلشكاليات اللغوية وغري اللغوية.
وللحيلولة دون إطالة البحث واحلصول على نتائج أدق وأخص،مت تركيز البحث على اإلشكاليات اللغوية باالعتماد على
القواعد النحوية فحسب؛
ـ احلدود البشرية :املرتمجون الشفويون احملرتفون الذين ميارسون الرتمجة الشفهية يف األوساط اإلعالمية ،وكذلك األساتذة يف
فرع اللغة العربية ذوو اخلربة والتجربة يف حقل الرتمجة الشفوية؛
1 .At-Sight Interpreting
2 .Consecutive Interpreting
3 .InterpretingWhispered
4 .Simultaneous Interpreting
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ـ احلدود املكانية :جامعتا أصفهان وطهران؛
ـ احلدود الزمانية :طبقت الدراسة يف الفصل الدراسي األول لعامي ۷۷۷۷ /۶۶۶۶هـ ش.
8ـ منهج الدراسة وعينتها
اتبعت الدراسة منهجاً وصفياً حتليلياً مسمى باملنهج املسحي ،فيما يرتبط بتقديم املعلومات ،ثم مت حتليل النتائج يف ما تعرّضنا له
من خالل دراسة ميدانية .وتقتضي الدراسة امليدانية لدراستنا هذه ،عينة من املرتمجني احلاذقني وأساتذة بقسم اللغة العربية ذوي
التجربة يف حقل الرتمجة الشفوية .فقام الباحثون بإجراء املقابالت مع األساتذة ومتكنوا من توزيع  ۵۵استبانة على جمتمع الدراسة
(املتكوّن من عشر من األساتذة يف جامعيت طهران وأصفهان ومخسة وثالثني مرتمجاً يف وسائل اإلعالم الرمسية وهيئة اإلذاعة
والتلفيزيون اإليرانية والوزارة اخلارجية) .قد بلغت نسبة املشاركة ۰۰؛ إذ أجاب تسعة أساتذة وسبعة وعشرون مرتمجاً .بذلك
فقد تألفت عينة الدراسة النهائية من  ۶۶أستاذاً ومرتمجا ،حيث تسلم الباحثون  ۳۳استبانة بصورة مباشرة ،و ۳منها عرب املواقع
االجتماعية.
جدول ( )۱عدد االستبيانات املكتملة
العينة

االستبيانات

االستبيانات

االستبيانات

املوزعة
۰۰

املكتملة
۹

املستبعدة
۱

املرتمجون

۵۵

۷۷

۸

./.۷۷8۴۴

اإلمجالي

۵۵

۶۶

۹

./.۰۰

األساتذة

نسبة االسرتجاع
./.۹

13ـ أداة البحث
لتحليل وتصنيف مكونات االستبيان بطريقة صادقة وموضوعية ،مت إعداد قائمة من معايري .وذلك بالرجوع إىل ۰۰۰دقيقة عن
تسجيالت صوتية من قناة «العامل» اليت متت ترمجتها مباشرة من الفارسية إىل العربية ،وكذلك االستبيانات املختلفة يف احلقول
املتشابهة يف اللغة اإلجنليزية؛ ثم أخذ آراء املتخصصني واألساتذة ذوي اخلربة يف حقل الرتمجة الشفوية ،ألنهم يستوعبون
اإلشكاليات علمياً وعملياً أكثر من اآلخرين .وللتحقيق من مدى الدقة والثبات يف عملية حتليل وتصنيف مكونات االستبيان،
اُستخدم برنامج الرزم اإلحصائية ).(spss
11ـ إجراءات الدراسة
انطالقاً من اإلشكالية املطروحة وطبيعة املتغريات اليت خضعت للدراسة ـ وما متت صياغته من األهداف املطلوبة ـ جاء حتديد
إجراءات البحث املتبعة بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة .ويف بادئ األمر،أعد الباحثون استبانة ،كما أسلفنا مبساعدة األساتذة
ذوي اخلربة يف حقل الرتمجة الشفوية وفقاً مبا جرى يف الدراسات األجنبية ،وهي متكوّنة من مخسة البنود (اإلشكاليات
العامية،والنحوية ،والصرفية ،واملعجمية ،والصوتية) (امللحق .)۱وقد استخدم الباحثون مقياسا مخاسيا يف ضوء مقياس ليكرت
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املتدرج لقياس درجة موافقة املرتمجني أمام كل فقرة من فقرات املقياس .وقد تراوح املقياس اخلماسي ما بني درجة غري موافق
بشدة  ،۱ودرجة غري موافق  ،۲ودرجة حمايد ،۳ودرجة موافق  ،۴ودرجة موافق بشدة .۵
11ـ1ـ صدق االستبانة
إن الصدق من الشروط الضرورية اليت ينبغي توافرها يف األداة اليت يتم استخدامها يف الدراسة بهدف مجع البيانات .فإذا وافقت
جمموعة من اخلرباء على أن األداة مالئمة ملا وضعت من أجله فإنه ميكن االعتماد على حكمهم .وهذا ما يعرف بالصدق الظاهري
(عبيدات وآخرون ۳۳۳۳،م ،ص  .)۶۶۶وبناء على ذلك ،استعان الباحثون بطريقة الصدق الظاهري ،وذلك بعرض الصورة
األولية لالستبانة على جمموعة من األساتذة ذوي التجربة يف الرتمجة الشفوية وبعض من املرتمجني الشفويني وكذلك االستشارة
مع خرباء علم اإلحصائيات للتمتع خبرباتهم وآرائهم .ويف نهاية املطاف،أجريت تعديالت بسيطة على االستبانة.
11ـ3ـ ثبات االستبانة
إن ثبات االستبانة يعين «استقرار أداة مجع البيانات وعدم تناقضها مع نفسها» (الضحيان وحسن ۲۲۲۲ ،م ،ص  .)۷۷۷وقد مت التأكيد
من ثبات االستبانة بطريقة ألفا كرونباخ ،حيث مت تطبيق االستبانة على عينة استطالعية قدرها  ۰۰من أساتذة وطالب يف مرحلة
الدكتوراه جبامعيت طهران وأصفهان قبل أن تأخذ االستبانة صورتها النهائية .كما يوضحها ااجدول ()۲
جدول ( )۲قيم معامالت الثبات لالستبانة
قيمة معامل الثبات

م
۱

البعد الفرعي من اإلشكاليات
اإلشكاليات العامية

عدد البنود
۰۰

.۴۴

۲

اإلشكاليات النحوية

۶

.۴۴

۳

اإلشكاليات الصرفية

۵

.۱۱

۴

اإلشكاليات املعجمية

۶

.۶۶

۵

اإلشكاليات الصوتية

۳

.۱۱

۶

معامل الثبات لالستبانة ككل

۰۰

.۹۹

يتضح من جدول ( )۲أن قيم معامل الثبات " ألفا كرونباخ " جاءت مرتفعة بنسبة  .۹۹لالستبانة ككل ،وهي تدل على ثبات
االستبيان .وكلما تزداد هذه النسبة من  .۵وتقرتب إىل  ۱تكون موجبة وهي فضلى.
11ـ6ـ املعااجات اإلحصائية
اعتمد الباحث على املتوسطات احلسابية 1واالحنرافات املعيارية 3لتحليل البيانات لكل عبارة.

1 .Means
2 .Standard deviations
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11ـ4ـ خطوات إجراءات البحث
تعرضت البيانات لكل فقرة من اإلشكاليات الفرعية يف جداول مرتبة على أساس املتوسط احلسابي املوزون واالحنراف املعياري،
واليت مت حتليلها عرب برنامج الرزم اإلحصائية ) .(spssوكلها على النحو التالي:
11ـ4ـ1ـ اإلشكاليات العامية والفقرات الفرعية هلا
وضع الباحث اإلشكاليات العامية يف عشر الفقرات املندرجة حتتها ،كما هو الواضح بااجدول ( )۳التالي:
جدول ( )۳متوسطات استجابات عينّة البحث لإلشكاليات العامية
الرتتيب
حسب االستبانة
۵

اإلشكاليات العامية
تعترب ترمجة األرقام ومطابقة التواريخ اهلجرية والقمرية

املتوسط

االحنراف

درجة

الرتتيب

املوزون

املعياري

املوافقة

۴.۲۲

.۵۵

موافق بشدة

حسب املتوسط
۱

والرومية معاً يف وقت قصري للغاية حتدياً كبرياً للمرتمجني
۲

نظرا لضيق الوقت يف الرتمجة الشفوية ،ينصب تركيز

۴.۱۱

.۴۴

موافق بشدة

۲

املرتجم على تلخيص خطابا للمتكلم ونقل مضمون
الكالم وال البنية النحوية
۷

يأتي حذف جزء من خطاب املتكلم وفقدانه عندما يسعى

۳.۷۷

.۱۱

موافق

۳

املرتجم إىل فهم ما يعادل كلمات املتكلم بدال من التعبري
عنه يف إطار اهليكل النحوي السليم
۶

يشكل استخدام اللهجة العامية يف اخلطابات عادة حتديا

۳.۴۴

۱.۴۴

موافق

۴

مشرتكا اجميع املرتمجني الشفويني
۳

تتم إزالة بعض الكلمات واحلروف يف الرتمجة الشفوية،

۳.۰۰

.۵۵

موافق

۵

وميكن استيعابها من فحوي كالم املرتجم وأسلوبه،
مثل :حذف أداة االستفهام ،وأحرف العطف وإخل
۰۰

تبلور التحديات القواعدية عند املرتجم الشفوي يف مرحلة

۳.۹۹

.۵۵

موافق

۶

إجياد لغة اهلدف وال يف تفكيك وجتزية لغة املصدر
۸

يف الرتمجة الشفوية ،ال يولي املرتجم اهتماما كبريا رتبة

۳.۱۱

.۹۹

موافق

۷

ومكانة اقسام ااجملة
۴

يوجد عدم التماسك بني ااجمل يف الرتمجة الشفوية

۳.۴۴

۱.۸۸

موافق

۸

والعالقات يف ما بينها ضئيلة جداً
۱

يف غياب اإلملام خبطاب املتكلم والتعبري عن عبارة أو

۳.۵۵

۱.۳۳

موافق

۹

مصطلح ال يعرفها املرتجم ،يستخدم اسرتاتيجية الرتمجة
احلرفية
۹

املرتجم الشفوي ال يرتكز يف اهليكل النحوي يف ترمجته
إىل اللغة العربية ،وعادة ما يكفيه تعلّم أبسط القواعد

۲.۴۴

۱.۶۶

حمايد

۰۰
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من خالل املعلومات املنبثقة من جدول ( ،)۳اتضح لنا أن متوسطات استجابات عينة الدراسة لدرجة اإلشكاليات العامية
ترتاوح ما بني  ۴.۲۲و .۲.۴۴وقد حصلت العبارة رقم (« )۵تعترب ترمجة األرقام ومطابقة التواريخ اهلجرية والقمرية والرومية معاً يف وقت
قصري للغاية حتدياً كبرياً للمرتمجني» ،و(« )۲نظرا لضيق الوقت يف الرتمجة الشفوية،ينصب تركيز املرتجم على تلخيص خطابا ملتكلم ونقل
مضمون الكالم وال البنية النحوية» أعلى املتوسطات من حيث موافقة املرتمجني عليهما؛ بينما حصلت العبارة رقم (« )۹املرتجم

الشفوي ال يرتكز يف اهليكل النحوي يف ترمجته إىل اللغة العربية،وعادة ما يكفيه تعلّم أبسط القواعد» أقل املتوسطات .ويف اجملموع بلغ
املتوسط احلسابي العام هلذا البعد من الرتمجة الشفوية إىل ۳.۳۳؛ فهذا يعين أن املرتمجني كانوا أكثرهم موافقني على هذا البعد
من الرتمجة الشفوية.
11ـ4ـ3ـ اإلشكاليات النحوية والعبارات الفرعية هلا
لتقييم وجهة نظر املرتمجني حول اإلشكاليات النحوية ،وضعت يف البنود الستة حسب املتوسطات واالحنراف املعياري
ويوضحها لنا جدول ( )۴على النحو التالي:
جدول ( )۴متوسطات استجابات عينة البحث لإلشكاليات النحوية
الرتتيب
حسب االستبانة
۴۴
۵۵

اإلشكاليات النحوية
عدم وجود الوقت الكايف يف الرتمجة الشفوية هو سبب

املتوسط

االحنراف

درجة

الرتتيب

املوزون

املعياري

املوافقة

۴.۰۰

.۲۲

موافق بشدة

حسب املتوسط
۱

وجود ااجمل البسيطة يف الرتمجة الشفوية.
تتغري ماهية بعض القواعد النحوية وتعرض بطريقة أخرى

۳.۸۸

.۵۵

موافق

۲

يف الرتمجة الشفوية .ومن أمثلة ذلك؛ استعمال مفردات
«بصورة» أو «بشكل» بدال عن ااملفعول املطلق وأنواعها،
أو كالعادة يتم استخدام قيود كـ«قطعاً» أو «حتماً» بدالً
من أداة التأكيد
۱۱

بيان الرتاكيب النحوية يف الرتمجة العربية على أساس

۳.۷۵

.۶۶

موافق

۳

قواعد اللغة الفارسية يعترب من أهم التحديات للرتمجة
الشفوية
۲۲

الرتكيب النحوي لكلمة املرتجم يف الرتمجة الشفهية هو

۳.۹۹

۱.۶۶

موافق

۴

مزيج من البنية النحوية للغة املصدر ولغة اهلدف
۶۶

احلفاظ على مبدأ األمانة يف ترمجة القواعد النحوية للغة

۳.۳۳

۱.۵۵

موافق

۵

املصدر ال معنى هلا يف الرتمجة الشفوية ،ألن القواعد
الفارسية والعربية خمتلفة متاما
۳۳

يف ترمجة األفعال الفارسية إىل العربية ،واليت عادة ما
ينبغي ذكرها يف بداية العبارة العربية ،املرتجم يأتي بها يف
نهاية ااجملة على أساس بنية اللغة الفارسية

۳.۵۵

۱.۶۶

موافق

۶
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فبإلقاء نظرة على ااجدول ( ،)۴تبني لنا أنه الدرجة الكلية لإلشكاليات النحوية لدى املرتمجني الشفويني تراوحت ما بني
 ۴.۰۰و  ،۳.۵۵وبلغ املتوسط احلسابي العامة هلذا احملور من االستبانة  ،۳.۲۲مما يؤكد على موافقة املرتمجني على وجود هذه
اإلشكاليات النحوية يف الرتمجة الشفوية وبدرجة موافقة .وقد أخذ البعد الفرعي الرابع عشر لالستبانة «نظرا لعدم وجود الوقت

الكايف يف الرتمجة الشفوية ،يطبق تبسيط وتلخيص الرتاكيب النحوية وهذا هو سبب وجود اجلمل البسيطة يف الرتمجة الشفوية» الرتتيب
األول وبدرجة موافقة بشدة ،كما حصلت عبارة «يف ترمجة األفعال الفارسية إىل العربية ،واليت عادة ما ينبغي ذكرها يف بداية العبارة

العربية ،املرتجم يأتي بها يف نهاية اجلملة على أساس بنية اللغة الفارسية» على أقل الدرجة ،ولو كانت بالدرجة املوافقة املقرتبة باحملايدة.
11ـ4ـ6ـ اإلشكاليات الصرفية والعبارات الفرعية هلا
وضع الباحث اإلشكاليات الصرفية يف مخس الفقرات املندرجة يف ااجدول ( )۵التالي على حسب املتوسط احلسابي
واالحنراف املعياري:
جدول ( )۵متوسطات استجابات عينة البحث لإلشكاليات الصرفية
الرتتيب
حسب االستبانة
۸۸

اإلشكاليات الصرفية
ال يتم التعبري عن حركة العديد من املفردات على أساس

املتوسط

االحنراف

درجة

الرتتيب

املوزون

املعياري

املوافقة

۳.۵۵

.۳۳

موافق

حسب املتوسط
۱

املعايري احملددة ،مثل :استعمال «تِكرار» بدال عن «تَكرار»
۷۷

استخدام الصيغ املناسبة يف األفعال واملصادر ومجع

۳.۷۷

.۷۷

موافق

۲

التكسري يعترب من أهم التحديات الصرفية يف هيكل
الرتمجة الشفوية
۱۱

إن األفعال أحيانًا ال ترتجم بشكل صحيح من حيث البعد

۳.۴۴

۱.۲۲

موافق

۳

الزمين
۰۰

يتم استخدام الفعل أكثر من اسم الفاعل واملفعول وما

۳.۳۳

.۶۶

موافق

۴

شابه ذلك
۹۹

استخدام "ال التعريف" أو عدم استخدامه غالبا ما يصعب

۲.۶۶

۱.۲۲

حمايد

۵

على املرتمجني

بعد معااجة إحصائية لإلشكاليات الصرفية ،الحظنا أن املتوسطات احلسابية هلذا البعد من الرتمجة الشفوية ترتاوح ما بني
 ۳.۵۵و .۲.۶۶وعلى رغم احلصول على متوسطها العام بدرجة  ،۳.۳۳وهي يكون أقل مما كان يف اإلشكاليات العامية والنحوية،
إال أنها اكتسب الدرجة املوافقة من قبل املرتمجني،حيث مل حتصل على درجة موافقة بشدة منهم ،وحتى عبارة (« )۹۹استخدام
"ال التعريف" أو عدم استخدامه غالبا ما يصعب على املرتمجني» نزلت إىل الدرجة احملايدة .۲.۶۶

11ـ4ـ4ـ اإلشكاليات املعجمية والعبارات الفرعية هلا
وضع الباحث اإلشكاليات املعجمية يف الفقرات الست املندرجة حتتها ،كما هو بني بااجدول ( )۶التالي على حسب املتوسط
املوزون واالحنراف املعياري:
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جدول ( )۶متوسطات استجابات عينة البحث لإلشكاليات املعجمية
الرتتيب
حسب االستبانة
۴۴

اإلشكاليات املعجمية
يستخدم كل مرتجم عبارات ومصطلحات خاصة به

املتوسط

االحنراف

درجة

الرتتيب

املوزون

املعياري

املوافقة

۴.۵۵

.۳۳

موافق بشدة

حسب املتوسط
۱

وفقا ملعلوماته السابقة
۷۷

ترمجة الكلمات املختصرة كـ(برجام) صعبة للغاية

۴.۱۱

.۱۱

موافق بشدة

۲

۳۳

التحدي األكرب للمرتجم هو عدم معرفة معاني

۴.۲۲

.۷۷

موافق بشدة

۳

املفردات واملصطلحات وال الرتاكيب النحوية
۵۵

االزدواج اللغوي لدى املرتجم خيلق له مشاكل يف

۳.۷۷

.۰۰

موافق

۴

بعض احلاالت .كما أنه يستخدم املفردات الفارسية
أثناء ترمجته إىل اللغة العربية تلقائيا
۲۲

إن وجود املفردات املماثلة ذات املعاني املختلفة يف

۳.۰۰

.۸۸

موافق

۵

اللغة الفارسية والعربية كـ«صالحيت» ،يشتبه األمر
على املرتجم
۶۶

تعدد املعاني من لفظ واحد احياناً يتحدى املرتجم،
ومن

أمثلة

ذلك

استعمال

۳.۲۲

۱.۷۷

موافق

۶

«اخلصخصة،

والتخصيص ،القطاع اخلاص ،والتخصيصية» ملفرد
«خصوصى سازی»

ما ميكن استخالصه من حتليل النتائج املعروضة من جدول ( ،)۶أن متوسطات احملاور ترتاوح ما بني  ۴.۵۵و ،۳.۲۲وبلغ
متوسطها العام هلذا البعد من الرتمجة الشفوية  .۳.۹۹فهذا يدل على موافقة أكثر املرتمجني عليه .فهي فريدة بذاتها ،حيث
حصلت ثالث العبارات األوىل حسب املتوسط على الدرجة املوافقة بشدة.
11ـ4ـ5ـ اإلشكاليات الصوتية والعبارات الفرعية هلا
وضعنا اإلشكاليات الصوتية يف ثالث فقرات تندرج حتتها ،كما هو الواضح بااجدول ( )۷التالي:
جدول ( )۷متوسطات استجابات عينة البحث لإلشكاليات الصوتية
الرتتيب
حسب االستبانة
۸۸

اإلشكاليات الصوتية
عادة ال يولي املرتجم اهتماماً إعراب الكلمات ويستعملها

املتوسط

االحنراف

درجة

املوزون

املعياري

املوافقة

.۳۳

موافق بشدة

۴.۳۳

الرتتيب
حسب املتوسط
۱

بالسكون كما هي يف اللغة الفارسية
۰۰

لغة احلوار يف الرتمجة الشفهية جعلتها تقرتب من اللغة
العامية ،وهذا ما أدى إىل تطبيق بعض قواعد العامية فيها،
ومن أمثلة ذلك :استعمال همزة الوصل والقطع بدل
بعضهما البعض ،أو تبديل «التاء املربوطة» إىل «اهلاء» أو

۳.۱۱

.۳۳

موافق

۲
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على العكس يف أثناء الكالم ،ويف غري حملها كـ«هذه
القنات» بدال عن «هذه القناه» أو «هذه مجله مفيده» بدالً
عن «هذه مجلة مفيدة»
۹۹

ميكن نطق حروف كـ«ع ،أ ،ح ،ص ،ث ،ض ،ذ ،ظ،

۳.۵۵

۱.۷۷

موافق

۳

ط» بصوتها املستعمل يف الفارسية مما ينبئ عن دقة ونربة
املرتجم
أما يف ما خيص اإلشكاليات الصوتية على حسب نتائج جدول ( ،)۷نرى أن متوسطات كل فقرة منها ترتاوح ما بني ۴.۳۳

و ،۳.۵۵يف حني متوسطها العام بلغ  ،۳.۷۷وهي نسبة عالية تدل على موافقة املرتمجني عيها ،حيث حصلت العبارة األوىل
(رقم « )۸۸عادة لن يولي املرتجم اهتماماً إعراب الكلمات ويستعملها بالسكون كما هي يف اللغة الفارسية» على الدرجة املوافقة بشدة من
قبل املرتمجني.
اخلامتة
لقد انصب اهتمامنا يف هذه الدراسة على الكشف عن إشكاليات الرتمجة الشفوية من اللغة الفارسية إىل العربية اعتماداً على
الرتاكيب النحوية مبساعدة أداة االستبانة لسرب آراء املرتمجني الشفويني .وسنحاول تفسري النتائج اليت وقفنا عليها باستخدام املعااجة
اإلحصائية يف ضوء أهداف البحث:
 يرى املرتمجون الشفويون أن اإلشكاليات اللغوية للرتمجة الشفوية تنحصر يف مخسة حماور ،وهي اإلشكاليات العامية،
واإلشكاليات النحوية واإلشكاليات الصرفية واإلشكاليات املعجمية واإلشكاليات الصوتية؛
 تتمثل الفقرات التالية على الرتتيب أكثر أهمية لديهم يف االستبانة ككل (حصلت على الدرجة املوافقة بشدة):
ـ تعترب ترمجة األرقام ومطابقة التواريخ اهلجرية والقمرية والرومية معًا يف وقت قصري للغاية حتديًا كبريًا للمرتمجني ۴.۲۲؛
ـ يستخدم كل مرتجم عبارات ومصطلحات خاصة به وفقا ملعلوماته املسبقة ۴.۵۵؛
ـ عادة ال يولي املرتجم اهتماماً إعراب الكلمات ويستعملها بالسكون كما هي يف اللغة الفارسية ۴.۳۳؛
ـ نظرا لضيق الوقت يف الرتمجة الشفوية،ينصب تركيز املرتجم على تلخيص خطاب املتكلم ونقل مضمون الكالم وال البنية
النحوية ۴.۱۱؛
ـ ترمجة الكلمات املختصرة كـ(برجام) صعبة للغاية ۴.۱۱؛
ـ التحدي األكرب للمرتجم هو عدم معرفة معاني املفردات واملصطلحات،وال الرتاكيب النحوية ۴.۲۲؛
ـ نظرا لعدم وجود الوقت الكايف يف الرتمجة الشفوية ،يطبق تبسيط وتلخيص الرتاكيب النحوية ،وهذا هو سبب وجود ااجمل
البسيطة يف الرتمجة الشفوية ۴.۰۰؛
وباملقابل تكتسب العبارتان التاليتان على الرتتيب أقل الدرجة لدى املرتمجني الشفهيني ونزلت إىل الدرجة احملايدة ،يف حني
مل نر الدرجة غري املوافقة أو غري املوافقة بشدة يف كل االستبانة:
ـ استخدام "ال التعريف" أو عدم استخدامه غالبا ما يصعب على املرتمجني ۲.۶۶؛
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ـ املرتجم الشفوي ال يركز يف اهليكل النحوي يف ترمجته إىل اللغة العربية ،وعادة ما يكفيه تعلّم أبسط القواعد ۲.۴۴؛
 حسب املعااجات اإلحصائية لالستبانة ككل ،حصلت اإلشكاليات املعجمية أعلى درجة لدى املرتمجني مع متوسطها
العام  ،۳.۹۹وتلتها اإلشكاليات الصوتية مبتوسطها العام  ،۳.۷۷ثم اإلشكاليات العامية اليت بلغ متوسطها العام  ،۳.۳۳وتلتها
اإلشكاليات النحوية مبتوسطها العام  ،۳.۲۲واألخرية اإلشكاليات الصرفية مبتوسطها العام  .۳.۳۳فهذه كلها تدل على أن
الرتاكيب النحوية هي أقل أهمية عند املرتمجني الشفهيني بالنسبة إىل اإلشكاليات الثالثة األخرى ،بينما كانت كلها ذات أهمية
لديهم ،وهم متفقون عليها مجيعاً (نسبة كل حمور منها تكون أكثر من درجة  ،۳وهي تدل على أن هناك عالقات وطيدة بني
اإلشكاليات اخلماسية).

املصادر واملراجع
أ ـ العربية:
 .۱أورتادو أليرب ،أمبارو۷۷۷۷( .م) .الرتمجة ونظرياتها :مدخل إىل علم الرتمجة( .ترمجة علي إبراهيم املنويف) .القاهرة:
املركز القومي للرتمجة.
 .۲الضحيان ،سعود؛ وعزت حسن ۲۲۲۲( .م) .معااجة البيانات باستخدام برنامج( spss .ط  .)۲الرياض :مطابع التقنية
لألوفست.
 .۳عبيدات ،ذوقان وآخرون ۳۳۳۳( .م) .البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه .الرياض :دار أسامة للنشر والتوزيع.
 .۴العسري ،سامل۹۹۹۹( .م) .الرتمجة يف خدمة الثقافة ااجماهريية .بريوت :احتاد الكتاب العرب.

 .۵عطية ،هاني حممد۷۷۷۷( .م) .فاعلية التعلم مبساعدة األقران يف تنمية مهارات حل املشكالت ودافعية اإلجناز لدى تالميذ
املرحلة االبتدائية .أطروحة لنيل ماجسرت .جامعة القاهرة :معهد الدراسات والبحوث الرتبوية.
 .۶عمار كحيل ،سعيدة۱۱۱۱( .م) .تدرييس الرتمجة وصف وحتليل .عمان :دار جمدالوي.

 .۷حممد املاحي حممد ،عبد النور۵۵۵۵( .م) .معايري اختبار الرتاكيب النحوية يف كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها .جملة
العلوم اإلنسانية .جامعة امللك عبد العزيز .العدد  .۳صص  19ـ .3
ب ـ الفارسية
.۸

احدی ،فاطمة۴۴۴۴( .هـ.ش) .اصول وفنون ترمجه شفاهى با تأكيد بر ترمجه همزمان .دانشگاه حكيم سبزوار.

.۹

شعبانى ،كريم۳۳۳۳( .هـ.ش)« .راهربد پيشبيني در ترمجه همزمان» .جمله مطالعات ترمجه .ش  .3صص  93ـ .31

 .۰۰ـــــــــــــــــــــــــــــ ۳۳۴۴( .هـ.ش)« .مجالت فارسى با افعال انتهايى در ترمجه همزمان» .جمله مطالعات ترمجه .ش .8
صص  43ـ .36
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 .۱۱فقهى ،عبد احلسني؛ وحسني سليمانى۴۴۴۴( .هـ.ش) .نگاهي به چالشهاي ترمجه همزمان فارسى ـ عربى و بر
عكس .جمله ادب عربى .دانشگاه تهران .ش  .3صص  343ـ .334

 .۲۲فالح شاهرودی ،زهرا۳۳۳۳( .هـ.ش)« .تاثري عوامل زبانى وفرازبانى در ترمجه شفاهى» .جمله

زبانى و

ادبيات فرانسه .ش  .16صص  35ـ .43
ج ـ الالتينية
Eskandari, Ali. (2013). iiiii ii nnrrreeerrrss lllll lll nn rrrrrr rrg�iiiii i iized rrrms:
global or local strategies. M.A english language. Isfahan University.
Fallah Shahroudi, Zahra. (2012). L`impact des elements linguistiques et paralinguistiques
en interpretation of conference. Allame Tabatabai University.
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مللحق ( )۱االستبيان
به نام خدا

استاد ومرتجم گرامي ،پرسشنامهاي كه در اختيار مشا قرار گرفته است ،برای آگاهي از نگرش مشا نسبت به چالشهاي ترمجه
شفاهى از زبان فارسى به عربى با تكيه بر ساختار دستورى تنظيم شده است ،وصرفا براى اجنام يك كار حتقيقاتى در راستاى
پاياننامه اينجانب مىباشد .لذا خواهشمند است نظرات خود را دقيق وصادقانه اعالم فرماييد.
از همكاری مشا پيشاپيش متشكرم
على كوارى؛دانشجوى مقطع دكرتى دانشگاه اصفهان

R
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هذه القناة
هذه جملة مفيدة

