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 یسبطهما عدنانـ  3 یگنج نرگسـ  2یکوار یعلـ 1
 رانیا تهران، ،(ع) یعل امام دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریستادار 6
 رانیا الفهان، الفهان، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اريدانشر 0
 رانیا تهران، تهران، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اريدانشر 8

 (60/66/6863؛ تاری  پذیرش: 83/81/3686تاری  دریافت: ) 

 چکیده
متر مران  ةي تر مرهرا الشتحليلی به دنبرال  یرافتن  -حاضر با استفاده از روش توليفیپژوهش 

 هگونره تر مره در گفتمران نظرامی اسرت. از ایرن رو، برشفاهی و شناخت عوام  تأثيرگذار برر ایرن
هاي مسئوون رده باوي نظرامی تصویري سخنرانی -هاي لوتیدقيقه از فای  44/016بررسی دقيق 
پخرش شرده برود،  «العالم»هاي نظامی كه به طور همزمان از شباه عربی زبان ا و مراسمهو رزمایش

ي ها الشین ترمهمزبانی است. هاي زبانی و غير الشدر حوزه ها  الشترین پرداخته شد. عمده
زبانی به ترتيب شام : حذف و از دست دادن بعضی از اطالعات مهرم و اساسری، عردم آشرنایی برا 

 يهرا الشین تررمهم اسرت. همچنرينلطالحات نظامی و نيز افزایش نابجرا در تر مره واژگان و ا
تفراوت  حذف بخشی از اطالعرات بره سربب سررعت سرخنران در زبران مبردأ،توان را میی غيرزبان

بيشتر به ترتيب  ها الش. این عنوان كردنيز ضعف عملارد متر م دوزبانه  و فرهنگی ميان دو ملت
 شود. می نورها و سخنرانی فرماندهان نمایاندر مراسم رژه و ما

 شناسنیبیآسن ،ینظام گفتمان ،یعرب به یفارس ۀترجم ،یشفاه ۀترجمواژگان کلیدی: 

 .ترجمه

                                                                                                                                        
 E- mail: kavaria61@gmail.com ()نویسندب مسئول  
 E- mail: nargesganji@ut.ac.ir 

 E- mail: adnant@ut.ac.ir 
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 مقدمه
انرد و از مل  مختلف در طول تاری  بشریت به دوی  مختلف نياز به تعام  با یادیگر داشرته

ري كه بره نقرش مترر م شرفاهی و اهميرت ترین اثاند. قدیمی ستهسخنان یادیگر بهره می
 یرا« هرارم هراب»اسرت كره در آرامگراه اي هاي گذشته اشراره دارد، كتيبرهتر مه در تمدن

در ممفيس مصر به دست آمده است. در این كتيبه مترر م بره عنروان رابرط دو  6هورمهب()
بره  ثررفرهن  و زبان مختلف در قالب دو نقش متفاوت نشان داده شده است. قردمت ایرن ا

 (.7: 6691 دیگران، تيم و) گرددمیقب  از ميالد بر 6848سال 
پایانی به زبانی دیگر  نوعی از تر مه است كه در آن، برگردان آغازین و تر مة شفاهی

 ةتر مر شرام ( و 63: 6869 پو  هارر،) شودزبان مبدأ توليد می ةبراساس ارائة یاباره  مل
 هارسرانه در معمرول طرور بره آنچره. اسرت یینجروا و ماتروب متن ،همزمان یاپيپ همزمان،
گفترار گوینرده بالفالرله بره  ،همزمران ة. در تر ماست آن اول نوع دو از ردیپذیم لورت

 ،اي كوتراه در كرالم گوینردهدر نروع پيراپی، پرس از وقفرهشرود، امرا زبان مقصد تر مه می
ها تر مره ،   هرانی اولپس از  ن شودیادآور میكند. می تر مه فرآیندمتر م اقدام به 

مترداول  6649به طور اخرص ترا سرال 0تر مة شفاهی پياپی به شا  كنونی خود درآمدند و
هنگام محاكمه مجرمان  نگی  اولين بار در دادگاه نورنبر  و 8بود. تر مة شفاهی همزمان

 (.6: 6873 وبر،) كار گرفته شدبه
نخسرت در گررو بررسری و حر   در مرحلرة ثمربخشی و دستيابی به اهداف هرر فعراليتی

ین اولویت سران نيروهاي مسرل. و ترمهمهاي پيش روي آن است. ال  بازدارندگی  الش
هاي مسرئوون، سرخنرانی هرا ورژه، مسئوون رده باوي نظام است و هدف مانورهاي نظرامی

س در رسانی گسترده از توان نظامی، دلهره و تربيان و نمایش قدرت نظامی است تا با اطالع
. كنرداتاا به قردرت ایرران را القرا  دوستی و دل دشمنان افانده و به دوستان نيز پيام لل. و

ویژه به كشرورهاي هتر به دنيا و بها ضروري است هر  ه سریعبازتاب این مانورها و گفتمان

                                                                                                                                        
1. Harm Hub 

2. Consecutive Interpretation 

3. Simultaneous Interpretatio 



 41 ...علی کواری و /(ینظام گفتمان: یمورد ةمطالع) یعرب به یفارس زبان از همزمان ترجمه یهاچالش 

 

منطقه مخابره شود. از آنجا كه بيشتر همسایگان ما كشورهاي عرب زبان بروده و در نرواحی 
دشمنان حقيقی این مرز و بروم نيرز بيشرتراز  ،دیگر  هتفارس مستقرند و از بردي خلي راه

رسانی و شناساندن قدرت و نيز فرستادن طرف همين كشورها وارد عم  خواهند شد، اطالع
ري مسرئوون نظرامی قررار گيررد؛ در اولویرت كرادوستی در سایة مانورها بایرد  پيام لل. و

 انجام مانورها حائز اهميت است. كه این مهم بيشتر از  را
شرفاهی از زبران  ة مري پريش روي متر مران در ترهااین پژوهش به دنبال یافتن  الش

هاي فرمانردهان نظرامی برا شرباه ةهاي اوليه بر مبناي مصاحبفارسی به زبان عربی است. داده
نظرامی از ایرن  هرايمراسرم رژه مانورها و بو نيز پخش زند« العالم»زبان از  مله شباه عرب

 ،هرا پاسر  دهردسؤاوتی كه ایرن پرژوهش ترالش دارد بره آن آوري شده است.شباه  مع
 عبارتند از:

هاي زبانی و غيرزبانی تر مة شرفاهی گفتمران نظرامی بره زبران عربری در ین  الشترمهم -
  يست؟

 شود؟می ها در كدام حوزه از گفتمان نظامی نمایانین  الشترمهم -

 گفتمان نظامی و ود دارد؟ بها در سه حوزی بين  الش ه تفاوت -

 

 ترجمۀ  فاهی  ةهای پیشین در حوز. نگاهی به پژوهش1
سياسری بروده  بتر مة شفاهی در ایران لورت گرفتره در حروز ببيشتر مطالعاتی كه در حوز

 راهاارهاي»آسيه لحاف و دیگران تحت عنوان  ةتوان به مقالمیآن  است و از  مله نمونه
هراي . بنا بر بررسریكرداشاره « سخنرانی سياسی ةمتر مان شفاهی تازه كار ایرانی در تر م

شررام  ) ب نظررامیهرراي حرروزاي در زمينررة شررناخت  الشلررورت گرفترره ترراكنون مطالعرره
ها( انجام نگرفته اسرت. در اینجرا ها و رژهرزمایش ،رتبه نظامیهاي فرماندهان عالیسخنرانی

 ،انرددر ارتبا  حاضر اي با مورد پژوهشكه به گونه یاز تحقيقاتاي رهبه لورت گذرا به پا
 خواهيم كرد. اشاره

هرراي خررار ی ماننررد انگليسرری، فرانسرره و روسرری، در حرروزب تر مررة شررفاهی در زبان
ها و مقاوت متعددي در ایران به رشته تحریر درآمده است كه به لرورت ا مرالی كتاب
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فرانتس پرو  هارر كره توسرط وریرا دسرتيار « ر مة شفاهیمعرفی مطالعات ت»توان به می
زاده كریم قربان« فنون تر مة شفاهی»تر مه و در انتشارات رهنما به  اپ رسيده و یا به 

توان به مقالرة زهررا زبانی نيز میهاي فراهاي مرتبط با  الشاشاره كرد. در حوزب پژوهش
نامرة مجيرد زارعری برا عنروان ، پایان«اهیگفتمان انتقادي در تر مة شف»ارسالنی با عنوان 

نامرة زهررا در حوزب زبان انگليسی و پایان« كارآمدي در تر مة شفاهیدونفس و خعزت»
كه به زبان فرانسه نوشرته « عوام  زبانی و فرازبانی در تر مة همزمان»فالحی تحت عنوان 

 شده است، اشاره كرد. 
هرا در ایی نيز لورت گرفته كه بيشرتر آنههاي زبانی، پژوهشدر حيطه مرتبط با  الش

بينری راهارار پريش»است: كریم شعبانی در مقاوتی  ون  زبان انگليسی است و از آن  مله
برخرری از « همزمرران ة مررالت فارسرری بررا افعررال انتهررایی در تر مرر» و« همزمرران ةدر تر مرر
ي راسرانداسرت. علری  كرردههاي تر مة شفاهی ميان فارسی وانگليسی را بررسی دشواري

مشاالت متر مان شفاهی ایرانری در برگرردان الرطالحات »خود تحت عنوان  نامهپایان در
اسرت  بره ایرن موضروع پرداختره اسرت. آنچره پيردا« هاي  زئی یا كلیتخصصی: استراتژي

 برعاس اقدامات لرورت گرفتره بسريار نرا يز بروده كره فارسی و -خصود زبان عربیدر
 هرراي تر مررة شررفاهی  الش»دانشررگاه تهررران تحررت عنرروان  دراي ترروان فقررط برره مقالررهمرری
كه توسط عبدالحسين فقهی و حسرين سرلمانی نوشرته  كرداشاره « فارسی و برعاس -عربی

توان می شده است و به لورت كلی به این موضوع پرداخته و موضوعات مطرح شده آن را
فاطمره  ةنامرپایران نرين. همچفارسری نيسرت -ها تعميم داد و مختص زبران عربریزبان ةبه هم

در دانشرگاه حاريم بره ترازگی « ة فروريتر مة شفاهی با تايه بر تر م»احدي تحت عنوان 
 سبزواري به سرانجام رسيده است.

 

 جامعۀ آماری  .2
تحليلری،  -به كمرک روش تولريفی مطرح شدهبه منظور پاس  به سؤاوت  پژوهشدر این 

 ،حبه برا فرمانردهان رده براوي نظرامیتصرویري مصرا -هراي لروتیپس از گردآوري فای 
« لقراء خراد»و « مِرن طهرران»هایی مانند برنامه، «العالم»آرشيو شباه  ها درها و رژهرزمایش
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كه به لرورت همزمران از فارسری بره عربری تر مره شرده اسرت، مرورد  6867در بهار سال 
ينران از همزمران ها و همچنرين اطمرسایی فای  بررسی قرار گرفت. پس از بررسی شيوایی و

تصرویري مرورد بررسری قررار  -دقيقه فای  لروتی 44/016در مجموع  فرآیند تر مهبودن 
 6 دقيقره از 88/86 ،6869شرهریور  86دقيقه مربو  به مراسرم رژه  84/68) گرفت كه شام 

دقيقره  87/086رزمایشی كه توسرط ارترش و سرپاه در سرنوات گذشرته بره انجرام رسريده و 
است. پژوهشگران پس از شرنيدن  ،نفر از فرماندهان عالی رتبه ضبط شده 66سخنرانی كه از 

هراي سرازي  الشس از پيرادهمرحلره و پر در  نردبه دو زبران فارسری و عربری  هافای این 
 ها پرداختند.تحلي  آنوتجزبهمو ود به 

 

  پژوهشمبانی نظری  .3
 :شودمی هسنتی از سه نوع الگوي نظري در تر مه استفاد در حالت كلی و

 الگوهاي تطبيقی -
 ي فرآیند -
  علّی. -

یرک از ایرن الگوهرا داراي ( هر16: 6667) 6از دیدگاه  نی ویليرامز و آنردره  سرترمن
 مت يّر هستند:   ندین نظریه و

بر نوعی ارتبرا  تعرادلی متمركرز اسرت.  گرا واین الگو ایستا، محصول ؛0الگوهاي تطبيقی -
 نماید: متن مبدأ = متن مقصد.می شا  خود  نين ترینالگوي تطبيقی در ساده

، نمری تروان از م و در نوع شفاهی آن به لرورت خراداز آنجا كه در تر مه به لورت عا
عالمت تقریبا مسراوي اسرت.  ،تر نمایش آنبرابري كام  سخن به ميان آورد، روش لحي.

هراي روش ،اده و اساس كرارتر مه را با متن مبدأ به ترتيب در كنار هم قرار د ،در این الگو
است. این الگو بره  دالبرنت و ینیوو فورد كتمطرح شده توسط دانشمندانی  ون اي مقابله

                                                                                                                                        
1. Jenny Williams & Andre Chesterman 

2. Comparative Model 
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و هرر عنصرر از زبران مبردأ برا یرک عنصرر  نگرردمی تر مه به عنوان یک مسئله همترازساز
 گيرند.می فرضی از زبان مقصد در مقاب  هم قرار

 فرآینرده را نه به عنوان محصول، بلاره بره عنروان یرک این الگو تر م ؛6يفرآیندالگوي  -
كره  اسرتیک مردل پویرا  ،كند و از این رومی عد زمان را مطرحدهد. این الگو بُمی نمایش
 اساس الگوي ارتباطی رای  هستند: از انواع آن بر برخی

 فرستنده                 پيام                گيرنده 
  :گونه رسم كردن اینتوامی كه در تر مة شفاهی

 0كننده دریافت            0پيام             0/ فرستنده  6دریافت كنننده             6پيام             6فرستنده
نظر بوده و یا كانون تو ه متر م روابط متوالی بين مراح  تر مه مداین الگو زمانی كه 

 گيرد. می مورد استفاده قرار ،باشد
ایناره  ؛كنردمری اسباب به و ود آمدن نوع تر مه را بيران این الگو علّت و ؛0یالگوي علّ -

شرود مری ها تبدی ها به كمک تر مه به معلولرسد؟ این علتمی نظرهطور ب را تر مه این
  .دهدمی كه معموو در سه سط. رخ

-مرتن ؛شروندمی بنديبه سه گروه دستهها ( متن6676) 8همچنين براساس دیدگاه رایس

هاي تر مة شرفاهی از ها انتقال اطالعات است و غالباً متنهاي اطالعاتی كه نقش اللی آن
هراي هرا اهميرت دارد و مرتنهاي زیباشناسی در آنهاي توليفی كه  نبهاین نوع است. متن

 و 647: 6866،پاومبو) پيام به انجام كاري است بها ترغيب گيرندترغيبی كه نقش اللی آن
 (. 648 :6866ماندي،

كيفيت تر مه، مفهومی نسبی است و ارزشيابی آن با تو ه به اهداف و برافتی كره در 
( ارزشيابی را به دو روش 6677) هاي نسبی استوار است.  سترمنآن و ود دارد بر معيار
بندي كرررده اسرت. هردف از ارزشرريابی دسرته 9و ارزشرريابی سنجشری 4ارزشريابی تولريفی

                                                                                                                                        
1. Process Model  

2. Causal Model  

3. Rice 

4. Escriptive Assessment 

5. Evaluative Assessment  
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هاي تر مه براي پی بردن به برداشرت مترر م از معرادل ا ویژگیتوليفی، تعيين ماهيت ی
اي و یا توليف شرایط فرهنگی و ا تماعی حاكم بر توليد تر مه است. ارزشيابی تر مه

(. 666: 6667 سرترمن، ) سرنجدسنجشی ميزان مطلوب یا نرامطلوب برودن تر مره را می
ع و بازتراب  هرانی آن شرام  هاي ارزشيابی در این تحقيق با نگرش بره اهميرت نرومعيار
 6هاي لورت گرفته و فرآیند ایجاد تر مه است؛ یعنی نه فقرط از دیرد پرذیرفتگیتر مه

در برگردان الرطالحات زبران مبردأ و انتقرال محتروا  0در زبان مقصد، بلاه از نظر لحت
 شود. بررسی می
 تحقيرق یراري كه مرا را در رسريدن بره هردفاي و به اختصار به ماتب و نظریه ادامهدر 
  رساند، اشاره خواهد شد.می

 ةبود در مدرسر 8مفهومی(: این نظریه كه بنيانگذار آن دانياا سلساووی ) تفسيري ةنظری
بره نرام ماترب پراریس نهادینره شرد كره حالر  مقراوت و  4عالی متر مان كتبی و شفاهی

تر مرة  خصرودلردرر همارار او در انسرتيتو پراریس درهایی است كه سلسراوی  و نظریه
اي است كره متر مران در شفاهی ارائه دادند. ال  و پایه این ماتب بر الگوبرداري از شيوه

هرا برگردان شفاهی واژه» برند. وي معتقد است تر مة شفاهیمی كارحين تر مة شفاهی به
كردن آن در قالب زبرانی دیگرر اسرت و اگرر  نيست بلاه بازشناسی معنی یک پيام و بازگو

، امرا زبان مقصد را ارائه داده اسرتكند، ان پيام را به لورت واژه به واژه ارائه متر م همزم
برر ایرن  .(08 :6673 ،سلساوی ) «شودحص  از مفهوم خالی بوده و از آن افاده معنی نمیما

 ریانی دائمی بين دو قطب دریافت مطلب از زبان مبردأ و بيران آن بره زبران  ،اساس، تر مه
هاي مختلفری اسرت كره در فرآینردگيرري مح  شا  ،ین دو قطبمقصد است. حد فال  ا

ها، متر م بدون تايه بر زبان مبدأ، آنچره را در ارتبرا  برا موضروع مرتن در ذهرن خالل آن
كند. این روند در قالب الگوي سره مرحلره می خود ذخيره كرده است به زبان مقصد تر مه

 شود: می پياپی ذی  ایجاد

                                                                                                                                        
1. Acceptability 

2. Accuracy 

3. Donica Celsenkovich 

4. ESIT 
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رك لحي. پيام گوینرده معطروف تو ه متر م به د ،این مرحله : در6درك شنيداري -الف
ندارد و در مجمروع عبرارات و ی . متر م به معانی واژگان به لورت پراكنده تو هشودمی

كند. اگر متر م د ار ركود فاري و تأم  بيش از حد شرود در می مفاهيم بنيادي را ردیابی
 .بعد د ار مشا   دي خواهد شد ةمرحل
در این مرحلره وزم اسرت مترر م برا  :و تقویت مفاهيم وابسته به آن 0زداییاژهمرحله و -ب

هرا هاي زبان مبدأ از ذهن خویش و درك مفراهيم آنسرعت و ظرافت خاد به حذف واژه
در غير این لورت از مجموع پيام به استثناي معانی كلمات و واژگران پراكنرده و  كنداقدام 
 .ه  يزي در ذهن وي باقی نخواهد ماندساختارهاي ناپيوستاي نيز پاره

توليد  مالت همپایه به زبان مقصد در اسرع وقت: در این مرحله، متر م نه تنها معرادل مفراهيم  -ج
زنرد. سلسراوی  كند، بلاه مطلوبيت آن را نرزد شرنونده محرک میرا در زبان مقصد بازآفرینی می

 (.64: 6637) ه به نحوه ارائه آن بستگی داردمعتقد است كه ميزان قاب  قبول بودن تر مة ارائه شد
اي شود و ال  مطلب، مجموعهدر این مدل، شروع تر مه با درك مفهوم آغاز می

از واحدهاي مفهومی است كره در پرس عبرارات زبرانی نهفتره اسرت. در واقرع تر مره، 
حال  واكنشی ذهنی است كه از تعام  بين ساختارهاي زبانی مو ود در متن و دانرش 

شود. از این رو، درك مفهوم، فرآیندي متر م( ناشی می) خيره شده در ذهن خوانندهذ
(. براسراس 008، 0886به نق  از اشتولتسره،  648: 6831حقانی، ) انتزاعی و فردي است

این نظریه، متر م با تو ه به ضيق وقرت ترالش دارد ترا مفهروم و درك خرود از كرالم 
نبال تعادل معنایی و تطبيق هر آنچه از آن سرخن بره گوینده را به مخاطب برساند و به د

آید به زبان مقصد نيست. ال  مهم در این مدل، سررعت عمر  مترر م اسرت؛ ميان می
 هت خود را با واژگان مو ود در متن مبردأ درگيرر  راكه اگر در حين درك آن، بی

 ه خواهد شرد سازد،  ریان دائمی تر مه و در واقع فرآیندهاي ذهنی او با اختالل موا
مورد او بر متن مبردأ را بره دنبرال خواهرد كه این خود كاهش كيفی تر مه و اتااي بی

 (.90: 6869پو  هگر، ) داشت

                                                                                                                                        
1. Auditory Perception 

2. Discarding of Lexical Words 
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رسراندن مفهروم و معنری  ،هاي ماتب پراریسین هدف تر مة شفاهی بنا بر نظریهترمهم
ژه بره وا ةهایی همچرون تر مربرهمين اساس در پژوهش كنونی  الش ؛كالم گوینده است

عربی( و نيز رعایت لحي. دستور زبان مقصرد ) واژه و كاربرد ساده  مالت در زبان مقصد
عدم تو ه  از  مله عدم استفاده از وزن و لي ه و زمان مناسب در افعال و اوزان و مصادر و

مرورد ... اساس نطرق فارسری ویا ایراد واژگان بر ناره و مشابه آن و ،معرفه ،مونث ،به مذكر
 قرار نگرفته است. بررسی 

 

 زبانی و زبانیغیرهای چالش .4
هراي زبرانی هراي غيرزبرانی و  الشتركيبری از نروع  الش ،هاي تر مهبه طور كلی  الش

 . ها خواهيم پرداختاست كه در این پژوهش در ابتدا به معرفی آن
 

 های غیرزبانی . چالش4-1
 . گسست بین اصحاب رسانه و مسئوالن نظامی4-1-1
تر مة شفاهی هر  ند كه متر م خبره و داراي تجربه باشد با تو ه به عدم اطرالع مترر م در 

برا  آور اسرت. ایرن شررایطزا و التهراباز كالم گوینده، فرآیند تر مه به خودي خود اسرترس
هاي مو ررود در یررک محرريط نظررامی و كرراهش دسترسرری و محرردودیت هرراتو رره برره ویژگرری

در هر زمان و ماانی، تاثير منفی خرود را برر مترر م خواهرد  الحاب رسانه به مسئوون نظامی
توان آثار استرس و اضطراب را در لردا و گذاشت تا آنجایی كه در ابتداي كار به وضوح می

 نحوب تر مة اكثریت متر مان مشاهده كرد. 
 

  ضعف عملکرد مترجمان دوزبانه .4-1-2

عرب زبران بروده  كنند،می فعاليت (العالم) از آنجا كه بسياري از متر مانی كه در این شباه
ود را از طریرق زبران یعنی افرادي هستند كه زبران دوم خر ،و در واقع متر م دو زبانه وابسته

 كننرردمی گرفترره اسررت و مفرراهيم زبرران دوم را از طریررق زبرران خررود دركمررادري فرا
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و  برودهرسری ها بر زبان عربری بريش از زبران فابی شک تسلط آن( 67: 6836 محمودزاده،)
بدیهی است كه در فهم و درك بعضری از عبرارات و  مرالت زبران فارسری د رار مشرا  
خواهند شد و یا در بعضی از مواقع بره سربب تاررار واژگران عربری و فارسری ناخواسرته در 

كره « سرپاه»واژه  كنند؛ مانندمی تر مه به زبان عربی از واژگان فارسی و یا بر عاس استفاده
بررد هر نرد كره مری كارهمتر م در تر مه به عربی به اشتباه خود كلمه را ب ،در مراسم رژه

را بره  راي « نيروهراي نظرامی»كند. همچنين تر مه عبارت می پس از درنگی آن را الالح
 كند.می تر مه« القوات النظاميه»به « القوات العساریه»تر مه به 

 

 . اختالفات فرهنگی4-1-3
، سعی در ایجاد نوعی همراهنگی برين فرهنر  دو ملتری اسرت تر مه به عنوان یک ميانجی

هاي تر مره در تعامر  ین  الشترمهمكه داراي عادات و رسوم خاد خود است. یای از 
هاي فرهنگی اسرت. ایرن درحرالی ها منو  به  الش با اختالفات مفهومی و اساسی بين زبان

از عبارات حماسی و شعر در قالرب  است كه در سخنرانی و یا مانورهاي نظامی و مراسم رژه
شرود. برراي می فراموشی سپرده ةشود و  ه بسا ال  و هدف به بوتالفا  پر بار استعمال می

( دقيقره كر  گرزارش 68:84) قيه از مجموع( دق4:47) اسم رژه گوینده به مدتنمونه در مر
كوتراه،  به نسبتپردازد كه در همين مدت می هاي قهرمانان آنبه حماسه عاشورا و رشادت

 ،گونره مرواردافتد. هرر  نرد كره در ایرنمی معرفی و شناساندن  ند تجهيزات نظامی از قلم
ویرژه هعيبی بر عملارد متر م نيست، اما متر م با نگرش به نوع مخاطب خارج از كشور بر

اكثر كشورهاي مسلمان عربی اهر  تسرنن بره  راي سراوت و یرا پررداختن بره موضروعات 
 .شودتواند به معرفی تجهيزات پرداخته تا خل  ایجاد شده برطرف می ردیگاي حاشيه

 

 . از دست دادن مطالب اساسی به سبب سرعت کالم گوینده4-1-4
 هایی كه در عرف دیپلماتيک و در روابط برين سرران و مسرئولين كشرورها انجرامدر تر مه

استفاده شرود و تعرداد آسان و متداول  ،گيرد معموو سعی بر آن است كه  مالت كوتاهمی
كلمره باشرد. فرمانردهان و سرخنگوي  608كمترر از  بایردواژگان ارائه شده در یرک دقيقره 
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گزارش كرار بره ایرن ناتره تو ره داشرته  ةدر حين ارائ بایدها و مجریان مراسم رژه رزمایش
 هاي مختلف از  مله زبرانها در حين مصاحبه به لورت همزمان به زبانباشند كه گفتار آن

. شرواهد بسرياري عردم تو ره كننردشود و آهسته و منقطع ایرراد سرخنرانی می عربی تر مه
شرهریور  86براي نمونه در دقيقه اول فای  مراسم رژه  كند؛می مسئوون به این ناته را اثبات

ار استاندارد كه ایرن واژه بيش از مقد 680یعنی  ؛آوردمی واژه را بر زبان 040 مجري مراسم
خود باعرث از دسرت دادن مطالرب اساسری و مهرم در تر مره توسرط مترر م ديامر به خو

 خواهد شد. 
 

 . ناتوانی در  نیدن سخنان سخنران4-1-5
بسريار حرائز  ،محيط و فضایی كه مسئول نظرامی در حرال مصراحبه و ایرراد سرخنرانی اسرت

ز هرگونره اهميت است. این مصاحبه اگر در دفتر مسئول مربوطه انجرام گيررد مسرلماً فرار  ا
هرا و مراسرم رژه خصود رزمایش، اما درگيردمزاحمت و در محيطی كامالً آرام شا  می

كه بسياري از فرماندهان الررار برر انجرام مصراحبه در قلرب ؛  راشرایط دقيقاً متفاوت است
باعرث ترداخ  در  ...هواپيمرا و ،تانرک ،رزمایش دارند كه در هر لحظه لداي گلوله ةمنطق

 .سازدسخنران شده و بالطبع كار را بر متر م دشوار میفهم ال  كالم 
 

 داری. سوگیری و عدم رعایت اصل امانت4-1-6
است، هرگرز نبایرد دیردگاه شخصری « دیگري»به « من»هاي پيوند متر م كه یای از دریچه
 هاي نویسنده و یرا گوینرده القرا كنردهاي خود را به  اي اندیشهخود را دنبال كند و اندیشه

توانررد شخصرريت خررود را یاسررره از كررارش كنررار (. هرري  متر مرری نمی03: 6836 يرر ،دل)
در پيرام اي پيرام نچسرباند و بره گونره بوزم است هرگز برداشت خود را به  هر امابگذارد، 

 (. 03 :6836 نایدا،) دست نبرد كه با بينش ذهنی و عاطفی او همنوا شود
تروان بررسری كررد؛ اووً گاه میددو دیرداري را از سوگيري و عدم رعایت ال  امانرت

اي  ز ساوت و یرا ذكرر مرواردي مواقعی كه متر م براساس نوع و فرهن  مخاطب  اره
آید، ندارد؛ مث  موارد بيان شده در قسمت اختالفات فرهنگی خالف آنچه در زبان مبدأ می
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ود، تر مه را داند با نگرش به نوع مخاطب اه  تسنن خكه مسلماً متر م بر خود وا ب می
اي دیگر عنوان كند. ثانياً مواقعی كه مترر م دانسرته در حرالی كره هري  معرذوریتی به گونه

خویش عنروان كررده اسرت.  صی خودش را براساس عقاید و سليقةهاي شخندارد، برداشت
ایرن موشرک بره همرت متخصصران ایرران زمرين »براي نمونه، متر م به  اي تر مة  ملره 

ههذا الصهارو  ) «مند اسرتاین موشک از تانولوژي  دید بهره»ارت عب« ساخته شده است
كند؛ این در حالی است كه تأكيد مجرري مراسرم ( استفاده میهالذي يتمتع بالتقنيات الجديد

بر ساخت آن در داخ  كشور است، نه استفاده از تانولوژي  دید.  اي بسی تعجب است 
ها در داخر  ف به توليد و ساخت موشرکكه در ك  مراسم رژه، گوینده در سه  اي مختل

 رایی كره كنرد. البتره از آنیكند، اما متر م حتی یک بار بره آن اشراره نمكشور تأكيد می
س از درون متر م آگاه نيست، بيان این ناته حائز اهميت است كره عوامر  دیگرري كهي 

ینده و بيان  ون عدم درك لحي. از كالم گوینده و یا از دست دان بخش عمده كالم گو
 تواند در این امر دخي  باشد.آن براساس حدس و گمان می

 

 های زبانی. چالش4-2
 عدم آ نایی با واژگان و اصطالحات نظامی. 4-2-1

 فعرال تقسريمغيرواژگان از نظرر ایجراد و نحروه كراربرد بره دو گرروه ذخيرره ل رات فعرال و 
ها سرروكار در گفتار روزمره با آن شود. ذخيره ل ات فعال مجموعه ل اتی هسستند كه مامی

عال مجموعه ل اتی هسرتند كره از فكنيم و ذخيره ل ات غيرمی ها استفادهداریم و دائماً از آن
: 6866،زادهقربران) آیدمی ها در یک مبحث خاد به دستطریق مطالعه و استماع سخرانی

رك ضعيف مترر م از ناآشنایی و د ،نظامی ي مهم تر مه در حوزبهایای از  الش (.606
هرا آن ةالطالحات نظامی است كه در اینجا فقط برخی از شواهد عينی كه متر م از تر مر

 :ذكر خواهيم كرد، مراسم رژه ناتوان بوده است در
 ميليمتري اتوماسيون استابالیزر 08توپ * 
 ميليمتري 088هویتزر خودكششی * 
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 .هاي خودرویی دژبان ارتشیگان *

 
  از زبان مبدأ . نگسستن4-2-2

 :كندمی این پدیده در دو بخش واژه و ساختار نمود پيدا
 

 های زبان مبدأ. در دام واژه4-2-2-1

جز  ،  ، ژ، پ در فارسی( ب) فارسیبا نگرش به و ود حروف مشابه در دو زبان عربی و 
 كررده بدیهی است بسياري از واژگان از زبانی به زبان دیگر نفوذ ،هاو تداخ  فرهنگی ملت

در برخری از مروارد ایرن واژگران  .و  ه بسا به عنوان واژگان آن زبان به شرمار آمرده اسرت
شرود كره ضرروري مری كار بردهراستين خود در زبان اللی به از معنايبيگانه در معنایی غير

است متر م شناخت كافی نسبت به این همریختی وام واژگان فارسی و عربی داشرته باشرد. 
« العهدو الفرضهي»را بره « دشرمن فرضری»ر م به تأسی از زبان فارسی عبرارت براي نمونه مت

 است. « العدو االفتراضي»در حالی كه عبارت لحي. آن  كندمی تر مه

 
 . در دام ساختار زبان مبدأ4-2-2-2

و سرایر مت يرهراي مترأثر از آن  هاي تر مه همزمان ناشی از تنگنراي زمرانبيشتر دشواري
ترسی به واحدهاي نحوي آمادب پرردازش و تقسريم تمركرز مترر م  مله محدودیت دساز

: 0884بره نقر  از شرعبانی،  6677گي ، ) براي تو ه توأمان به گفتمان ماقب  و مابعد است
هراي مترر م در تررین  الشهرا( از مهمآرایش واژه) (. عدم همترازي نحوي واژگان68

ها در سط. نحوي، ت يير آرایرش شود. این عدم یاسانی واژهتر مة همزمان محسوب می
فعر  فاعر  ) vso فاع  مفعول فع ( از زبان فارسی بره )  sovهاي زیربنایی از تركيبواژه

مفعول( در زبان عربی است. بالطبع با تو ه به آنچه گفته شد در تر مه  مالت طوونی، 
بره پایران  مدت خود حفظ كند تا گویندهمتر م باید مطالب بيان شده را در حافظه كوتاه

عبارت برسد كه این عام  باعث حذف عباراتی از متن اللی گفتار گوینده خواهرد شرد. 
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ها بينی افعال انتهایی، تر مه  ملهگونه موارد معمووً از راهاارهاي پيشمتر مان در این
براساس ساختار فارسی كه در عربی باعث ایجاد  مله اسميه خواهدشد و یا انتظار توأم با 

(. براي نمونه متر م  ملة 66: 6869 ان، خان) كنندد مواد زبانی خنثی استفاده میكاربر
را به تأسی از  ملة فارسی كره « مند است این موشای است كه از تانولوژي  دید بهره»

تر مه كررده « هذا الصارو  الذي من التقنيه الحديثه يتمتع»آید به فع  در پایان  مله می

و نياز به تر مة « هذا الصارو  يتمتع بالتقنيه الجديده»مةلحي. آن است در حالی كه تر 
 نيز نيست.« كه»حرف ربط 

 
  . ا تراک لفظی و چند معنایی4-2-3

كننرد و هرر در اشتراك لفظی، دو واژه از روي تصادف، ساختار لرفی واحدي پيردا می
طرة معنرایی و رود هرا رابشوند و ميان آننویس میآوا و همیک با حفظ معناي خود، هم

اسرت، امرا در « دایری»فارسی كه در عربری همرين واژه بره معنراي « خال»ندارد؛ مث  واژه 
 پدیدب  ندمعنایی، یک واحرد زبرانی در گرذر زمران از  نردمعنا برخروردار خواهرد شرد

( و  ه بسا یک واژب مشترك لفظی بين زبان فارسی و عربری داراي 608:6864شهبازي، )
فرد در هر زبان باشرد. در تر مرة شرفاهی برا تو ره بره شررایط حصربهمعانی متفاوت و من

شود. براي نمونره در  امعرة آمراري مرورد حاكم در برخی موارد، متر م د ار اشتباه می
كنرد كره معنراي لرحي. آن تر مره می« ميدان الرؤیه»را به « ميدان دید»پژوهش، متر م 

 است. « نطاق الر يه»

 
 های عربی در زبان فارسیرگونی وام واژه. تداخل زبانی و دگ4-2-4
 ةزبان فارسی و زبان عربی و اثرپذیري ایرن دو زبران از یگردیگر برا تو ره بره سربق« تداخ »

انردازها برر سرر راه ین دسرتتررمهماز  انردتعامالتی كه برا یاردیگر داشرتهتاریخی هر دو و 
خ  كه در هر دو زبان شا  (. این تدا64: 6873 گنجی و  الیی،) آیدمی شمارمتر مان به

بره  اسرتگرفته است در برخی موارد با دگرگونی معانی اوليره واژه در زبران مقصرد همرراه 
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. در ، داردمعنایی مختلف و متفاوت از آنچه در زبان اللی اسرت ،نحوي كه در زبان مقصد
ه اسرت تر مه همزمان به زبان عربی، متر م با برداشتی كه از یک واژه در زبان عربی داشرت

و ایرن  كنردمی اقدام به تر مره ،با فرم ورود این واژه در همان معناي اوليه در زبان مقصد
دگرگرونی معنرایی متفراوت در زبران فارسری شرده  د ارب بيان شده، در حالی است كه واژ

 بادار»كره در فارسری بره معنراي  كررداشراره « مخرابرات»توان بره واژه می براي نمونه. است
در فارسی به معنراي « مهمات»و یا واژه « اطالعات بادار»ه و در عربی به معنايبود« مخابرات

. یا عبراراتی عربری در است «امور مهم»است كه در عربی به معناي  «هاي آناسلحه و گلوله»
: ليرهوسرائ  نق»مثر   كرردعربری آن دقرت  ةزبان فارسی رای  است كه وزم است در تر م

 .«كلفة المناورات: مخارج مانور»و  «وسائط النقل

 
 . حذف نابجای کالم گوینده 4-2-5

ترین راهبردهراي كراربردي در راهبرد اختصار و رساندن لبّ كالم گوینده یای از مهم
آید و حذف و اضرافه در تر مره، عملری بردیهی و غيرقابر  تر مة شفاهی به شمار می

قطعراً تر مره »معتقد است پرداز مشهور شناس و نظریهاناار است؛ كما ایناه نایدا زبان
(. حرذف در 07: 6830نایردا، ) «در بردارندب حذف و اضافه و تحریف معلومرات اسرت

مواردي گریزناپذیر است، اما نباید شام  عنالر اللی و معلومات اساسی بحث باشرد؛ 
شود. در اینجا براي نمونه یک مورد را  راكه باعث خل  و نارسایی محتوا و مفهوم می

 كنيم: بررسی می
 6188نمایيرد. را مشراهده مری Hسامانه موشای دور برد قدر »عبارت  ةمتر م در تر م

اونفجار ، شردیدسر  داشونده ، سوخت مایع،ايتک مرحله. كيلومتر برد این موشک است
رو  يمتاز بوقود سهائل لا»ة فقط به  مل« به همت متخصصان ایران زمين ساخته شده است

 6188موشرک داراي ویژگری سروخت مرایع و بررد ) «مئة كيلهومترو يبلغ مداه الف و ست 
 .كندمی ناقصی ارائه ةكند و تر ممی كيلومتر است( اكتفا
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 افزایش نابجای سخن گوینده  .4-2-6
افزایش در تر مه  هت شرح مفاهيم و عبارات كالم گوینده و یا از بين بردن پيچيردگی و 

هرا نيومرارك معتقرد اسرت كره ایرن افزایش .شرودمی نارسایی مطالب بيان شده به كار برده
معمووً اطالعات فرهنگی و یا الطالحات تخصصی و زبانشناختی اسرت كره مخرتص زبران 

( امرا در برخری 66: 0881 نيومرارك،) برردمری مقصد است و متر م در تر مه خود به كار
ة آن ر مرموارد متر م به دوی  مختلف همانند عدم درك لحي. كالم مخاطرب و بيران ت

اساس حدس و گمان و عدم ساوت در حين تر مه و یا بره سربب اختالفرات فرهنگری و بر
متر م در مراسرم مثال ًنيست. هاي گوینده گفته ةسازد كه تر ممی كالمی  اري ،ا تماعی

و نره از مقابر   ایگراه  كنردمی برد كه نه مجري مراسم آن را معرفیمی رژه از موشای نام
صارو  فجر الحسين و هذا الصارو  الذي يذكر بهالمالمح التهي ترب هت » :كنردمی رژه عبور

موشرک ) «ع( االستشههاديه) عليها قوات حرس الثورة االسالمية في مدرسة االمام حسهين
فجر الحسين كه یادآور ماتب حماسی حسينی است كه نيروهاي سرپاه انقرالب اسرالمی در 

 اند(.يدهبه رشد و بالندگی رسطلبانه آن شهادت ةمدرس
 

 هاۀ ناصحیح اعداد وتاریخترجم .4-2-7

 ،با تو ه به بيان تاری  در زبان عربی براساس تقویم رومی یا قمري و تفراوت آن برا شمسری
گونره مروارد متر مان در ایرناحتساب این اختالفات در بازه زمانی كوتاه غيرممان بوده و 

الثالرث »را به  «سوم خرداد» مثالً ؛افزایندمی به آنرا هاي ایرانی ماه ،بيشتر پس از تر مه عدد
 كنند.می تر مه« من شهر خرداد اویرانی

هاي ها به تفايک در مراسرمهاي یادشده به بررسی آناكنون و پس از معرفی  الش
  هاي فرمانرردهان عررالی رتبرره و مانورهرراي نظررامی خررواهيم پرداخررترژه و سررخنرانی

 ((.0) (6)  دول)
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 های موجود درترجمۀ  فاهی به زبان عربی در گفتمان نظامیاد چالشتعد :(1) جدول

  اخص ردیف
 هارژه

 (34/13 )
 دقیقه

 هاسخنرانی
 (27/222 )

 دقیقه

 مانورها
 (23/32 )

 دقیقه
   0 1 ای و نظامیگسست بین مسئوالن رسانه 1
 7 12 3 ضعف عملکرد مترجمان دوزبانه 2
 0 0 72 اختالف فرهنگی 3

  
م به سبب سرعت و شیوه حذف کال

 انتقا 
121 10  4  

 14 0 3 ناتوانی در شنیدن سخنان سخنران 5
 0 0 2 داریسوگیری و عدم رعایت اصل امانت 1

 101 111 207 های غیرزبانیمجموع چالش

1 
عدم آشنایی با واژگان و اصطالحات 

 نظامی
134 5  121 

 12 12 31 در دام زبان مبدأ 2
 4 21 17 و اشتراک لفظیتداخل زبانی  3
 14  20 173 حذف نابجای کالم گوینده  
 31 2  43 افزایش نابجای کالم گوینده 5
 2 1 5 ترجمه ناصحیح اعداد و تاریخ ها 1
 277  1  52  های زبانیمجموع چالش 

 های پژوهشمنبع: یافته
 

برا تو ره بره زمران توان به خوبی دریافت كره ( می0) با نگاهی ا مالی و گذرا به  دول
زبرانی بره هراي زبرانی و غيربيشترین  الش ،بررسی شده هر یک از سه حوزه گفتمان نظامی

ایرن در  هاي فرمانردهان نظرامی و رود دارد.، مانورها و سرخنرانیهاي رژهترتيب در مراسم
درمجمروع  هاي غيرزبرانی بروده وهاي زبانی به مراتب بيشتر از  الشحالی است كه  الش

 ،عردم آشرنایی برا واژگران و الرطالحات نظرامی ها، حذف نابجاي كرالم گوینرده وش ال
 ین  الش در گفتمان نظامی را به خود اختصاد داده است.ترمهم
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 های زبانی و غیرزبانی موجود درترجمۀ  فاهی به زبان عربی در گفتمان نظامی(: درصد چالش2) جدول
 هارژه  اخص ردیف

 (34/13 )
 دقیقه

 هاسخنرانی
 ( دقیقه27/222) 

 مانورها
 ( دقیقه23/32) 

 40 0 20 ای و نظامیگسست بین مسئوالن رسانه 1

 42/31 5 / 5 1/13 ضعف عملکرد مترجمان دوزبانه 2

 . 0 100 اختالف فرهنگی 3

 75/21 12/33 0 /12 حذف کالم به سبب سرعت و شیوه انتقا  4

 71/45 0  24/1 ناتوانی در شنیدن سخنان سخنران 5

 0 0 100 داریسوگیری و عدم رعایت اصل امانت 6

 23/25 41/21 7 /11 های غیرزبانیمجموع چالش 

 15/34 25/17   /04 عدم آشنایی با واژگان و اصطالحات نظامی 1

 51/4 71/15 71/25 در دام زبان مبدأ 2

 31/17 5 /15 15/31 تداخل زبانی و اشتراک لفظی 3

 13/20 2 / 1 2/31  م گویندهحذف نابجای کال 4

 31/22 04/21 55/51 افزایش نابجای کالم گوینده 5

 25 5/12 5/12 ترجمه ناصحیح اعداد و تاریخ ها 6

  23/2 22/31 31/ 5 های زبانیمجموع چالش

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 گیرینتیجه
ز اهميرت اسرت. ایرن بسيار حرائاي  هانی كنونی، ارتبا  و تعام  رسانه بشک در دهادبی

اهتمرام و تو ره  ،موریرت و الر  بازدارنردگیرش بره نروع مأمهم در نيروهاي مسل. با نگر
آمروزش كاركنران  ،هاي خرید تجهيزات نظامی. عملی كه در كنار هزینهدطلبرا میاي ویژه

ضروري است به بهترین شرا   ،شودمی گذاريتوانی كه در این راه سرمایهو لرف نيرو و 
 شود.  رسانیدر اسرع وقت از طریق الحاب رسانه در سط.  هانی اطالع ممان و
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به موقعيرت   رافيرایی كشرور ایرران و قررار گررفتن آن در همسرایگی  همچنين با تو ه
 ،هاي عربی حوزه خلي  فارس و و ود این كشورها به عنوان یک تهدیرد یرا فرلرتكشور

 .  ها مخابره شودآنوزم است توان نظامی ایران در اسرع وقت نيز به 
 ،هرا در كمتررین زمران ممارنتر مة شفاهی با تو ه به ویژگی انتقرال اطالعرات و داده

 آید. می به شماراي ین راهاارهاي انتقال در محاف  رسانهترمهمیای از 
 هاي پژوهش لورت گرفته در این خصود حاكی از آن است كه: یافته
از دسرت دادن قسرمتی از  :ی بره ترتيرب عبارتنرد ازغيرزبران بها در حروزترین  الشعمده -

ضعف عملارد  تفاوت فرهنگی ميان دو ملت، كالم گوینده به سبب سرعت باوي سخنران،
اي و و گسسرت برين مسرئوون رسرانهناتوانی در شنيدن سرخنان سرخنران متر مان دوزبانه، 

 نظامی.

نابجراي كرالم گوینرده، عردم حذف  :زبانی به ترتيب شام  بها در حوزترین  الشعمده -
عردم برداشرت لرحي. از كرالم گوینرده، افرزایش ، واژگان و الطالحات نظامی آشنایی با

هاي عربری نابجاي سخن گوینده، نگسستن از زبان مبدأ، تداخ  زبانی و دگرگونی وام واژه
 ها است.در زبان فارسی و تر مه نالحي. اعداد و تاری 

همزمان گفتمان نظامی با تو ه به زمان بررسی شده هرر یرک ها در تر مه بيشترین  الش -
هاي فرماندهان عالی رتبه نمرود هاي رژه و سپس مانورها و سخنرانیها بيشتر در مراسماز آن
 كند.می پيدا

هراي غيرزبرانی در هرر سره حروزه از گفتمران از  الش هاي زبانی به مراترب بيشرتر الش -
گوینده، عدم آشرنایی برا  افزایش نابجاي گفتار ،هاین آنترمهمكند كه می نظامی نمود پيدا

ضرمن آناره از دسرت . واژگان و الطالحات نظامی و حذف نابجاي كرالم گوینرده اسرت
هاي مشرترك ین  الشترمهمدادن كالم گوینده به علت سرعت در گفتار و شيوه انتقال از 

هرا برا تو ره بره مردت كرم آن هاي رژه و مانورهراكه در مراسماست  غيرزبانی هرسه حوزه
 .كندمی بيشتر  لوه ،نسبت به سخنرانی فرماندهان

هاي رژه در ایرن بروز  الش اختالف فرهنگی برا نگررش بره نروع گفترار مجریران مراسرم -
 .كندحوزه از گفتمان نظامی  لوه می
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  الش ناتوانی در شنيدن كالم گوینده نيز مختص حوزه مانورهاي نظامی بوده است. -
كه از متر مانی استفاده شرود كره اووً آشرنا بره  شودمی ا تو ه به نتای  تحقيق، پيشنهادب

 . همچنرينمسائ  نظامی بوده و ثانياً به هر دو زبان فارسی و عربی تسلط كامر  داشرته باشرند
در گفتمان نظامی داشته باشند و در لورت اي ویژه به بازتاب رسانه هفرماندهان نظامی تو 

نظر را قب  از پخش مستقيم و بازتراب  هرانی آن در مورداق  الطالحات نظامی اماان حد
 اختيار متر مان معتمد قرار دهند.
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