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Abstract
The purpose of this study was to investigate the procedures adopted by Iranian translation students in the translation of
hedges. To this end, participants were asked to translate an academic article in the field of medical sciences from
English into Persian. Pisanski Peterlin and Zlatnar Moe’s (2016) approach was utilized for data collection and analysis
so as to examine Iranian students’ general approach in hedging translation. The results indicated that, in spite of their
importance in academic writing, almost forty percent of hedges were altered or deleted in different ways. Additionally,
semi-structured discourse-based interviews were conducted to further examine the reasons behind students’ decisions
regarding hedging translation. Finally, the findings were discussed within the risk management framework in
translation. The analysis suggested that Anthony Pym’s (2015) risk management framework could provide a real help to
translators in translating hedging devices.
Keywords: Hedge, Translation, Risk Management, Semi-Structured Discourse-Based Interview, Illocutionary Force.
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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی روش های ترجمه به کار گرفته شده ،از سوی دانشجويان مترجمی زبان انگليسی ،در ترجمه
ترديدنماها در يک مقاله علمی در حوزه پزشکی میپردازد .در اين پژوهش از روش پيسانسکی پترلين و زالتنار مو
( )1122برای جمعآوری و تحليل دادهها جهت بررسی رويکرد دانشجويان ايرانی در ترجمه ترديدنماها استفاده شده
است .نتايج اين پژوهش نشان داد که عليرغم اهميت ترديدنماها ،نزديک به چهل درصد آنها در ترجمه به گونههای
مختلف حذف شده و يا تغيير کرده اند .سپس به روش مصاحبه گفتمان محور نيمه ساختار يافته داليل تصميمات
دانشجويان ارزيابی و تحليل شد .در آخر ،يافته های پژوهش از منظر مديريت ريسک در ترجمه مورد بحث و بررسی قرار
گرفت .نتايج اين بررسیها نشان داد چارچوب مديرت ريسک آنتونی پيم ( )1122میتواند به مترجمان در ترجمه
ترديدنماها کمک کند.
کلیدواژهها
ترديدنما ،ترجمه ،مديريت ريسک ،مصاحبه گفتمان محور نيمه ساختار يافته ،توان منظوری
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 .1مقدمه
ترديدنماها از موضوعات بسيار جذاب برای پژوهشگران حوزه کاربردشناسی زبان به حساب میآيند .رويکردهای نوين
فلسفی منجر به افزايش چشمگير به کارگيری زبان ترديد در اکثر متنها ،به خصوص متنهای علمی گرديده است.
اصطالح ترديدنما( 2عبارات احتياطآميز) برای اولين بار توسط جورج ليکاف 1استفاده شد .او در سال  2311و طی
هشتمين نشست جامعه زبانشناسان شيکاگو اصطالح ترديدنما را برای ناميدن مفهوم ابهام در استدالل معرفی نمود

(آپرونه1122 ،3؛ ليکاف .) 2311 ،از آن زمان به بعد ،اين مفهوم آنچنان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است که
اکنون ترديدنما از يک اصطالح صرفاً معنايی به پديدهای مهم در کاربردشناسی و زبانشناسی تبديل شده است (آپرونه،
 .)1122در ابتدا ليکاف ( )2311اصطالح ترديدنما را تنها برای عباراتی به کار برد که در جهت تعيين مرزبندیهای يک
موضوع علمی مورد استفاده قرار میگرفتند .ليکاف ( )2311ترديدنماها را عباراتی میدانست که برای کم کردن و يا
افزايش ابهام در يک متن به کار میروند .اما مارکانن و شرودر 2آنچنان مفهوم ترديدنما را گسترش دادند که از نظر آنها
«تقريباً هر عبارت و يا نشانه زبانشناختی میتواند به عنوان يک ترديدنما برداشت شود»(مارکانن و شرودر.)2:2331 ،
امروزه ترديدنماها نقش تعيين کنندهای در زبان محاوره و نوشتار بازی میکنند و به همين دليل توجه زبانشناسان سرتاسر
جهان را به خود معطوف ساختهاند (آپرونه.)1122 ،
در واقع ترديدنما عبارت است از «راهبردی در گفتمان ،که توان منظوری و يا حقيقت يک گزاره را کاهش میدهد و
بنابراين خطرات آن را برای گوينده در زمانی که ادعای قوی و محکمی را ارائه میکند ،و يا در بيان ديگر کنشهای

گفتاری ،کاهش میدهد»(کالتنبوک ،ميهاتش و اشنايدر .)2:1121 ،5در زبان فارسی ترديدنماهايی از گروههای زبانی
گوناگون وجود دارند ،مانند :قيدهای «احتماالً» و «شايد» و يا افعال مرکبی مثل «به نظر رسيدن» و «حدس زدن» (فاميان و
کارگر .)2931 ،در زبان انگليسی نيز عباراتی مانند « »would suggest« ،»appear« ،»seem« ،»sort ofو غيره به عنوان
ترديدنما شناخته میشوند .ترديدنماها در مقابل يقيننماهايی 2مانند «حتماً»« ،قطعاً» و غيره قرار میگيرند که از قطعيت
نگارنده نسبت به موضعش خبر میدهند .در مقاالت فارسی ،معادلهايی مانند عبارات احتياطی نيز به جای ترديدنماها
استفاده شده است (عبدی .) 2911 ،در اين پژوهش از معادل ترديدنما ،که پيشتر نيز از سوی نويسندگان فارسی زبان به
کار گرفته شده است (فاميان و کارگر ،)2931 ،برای داللت به اين مفهوم وام گرفته شده است.
هايلند )1111( 1معتقد است توجه به ترديدنماها و يقيننماها از آن جهت حياتی است که ادعاهای مطرح شده در
مقاالت علمی میتواند به کمک روشهای سنجش پايايی 1بررسی مجدد شوند و يا ابعاد ادعاهای مطرح شده در
محيطهای واقعی ،همراه با در نظر گرفتن روابط اجتماعی ،از سوی کارشناسان تجزيه و تحليل گردند .به همين منظور
نويسندگان برای بيان بهتر ميزان قطعيت و تعهد خود از اين ساختهای زبانی بهره میگيرند .به طور طبيعی در متنهای
1
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حساس و بحث برانگيز مانند متنهای پزشکی ،سياسی ،مذهبی و غيره اين حساسيتها دو چندان میشوند .اهميت و
جايگاه زبان ترديد ،از منظر زبانشناسی و روانشناسی زبان در متن مبدا ،باعث شده است که پژوهشگران ترجمه نيز به
بررسی علمی ترجمه ترديدنماها بپردازند؛ چرا که کوچکترين اشتباه در انتقال ميزان (عدم) قطعيت يک گزاره از زبان
مبدا به مقصد ،باعث فهم و برداشت نادرست در خواننده خواهد شد و چه بسا در موضوعات حساسی مانند پزشکی اين
برداشت نادرست باعث به خطر افتادن جان انسانها و يا وارد شدن صدمات جبران ناپذير به آنها گردد .نظر به اهميت
موضوع ترديدنماها در امر ترجمه ،شايسته است تا با بررسی رفتار مترجمان در خصوص چگونگی ترجمه اين ساختهای
زبانی ،توجه هر چه بيشتر آنها را به اهميت و حساسيت ترديدنماها جلب نمود.
لذا پژوهش حاضر به بررسی روشهای به کار گرفته شده از سوی دانشجويان مترجمی زبان انگليسی در ترجمه
ترديدنماها می پردازد .در اين پژوهش از متن يک مقاله علمی در حوزه پزشکی استفاده شده است .دليل انتخاب متن
پزشکی ،همانگونه که پيشتر نيز بدان پرداخته شد ،حساسيت اين نوع متنها در ترجمه بوده است .در پژوهش حاضر ،پس
از بررسی و طبقهبندی روشهای به کار گرفته شده ،با استفاده از مدل پيسانسکی پترلين و زالتنار مو )1122( 2و به کمک
مصاحبه گفتمان محور 1از دانشجويان درباره داليل انتخابهای آنها پرس و جو شد و تصميمهای دانشجويان بر اساس
مفهوم مديريت ريسک پيم )1122( 9تجزيه و تحليل شد.
 .2تردیدنما
ترديدنما ها در يک دهه گذشته موضوع تحقيق بسياری از زبانشناسان و پژوهشگران رشتههای مرتبط بودهاند و تعداد
پژوهشهايی که به اين موضوع میپردازند همچنان رو به افزايش است (افشار ،مرادی ،و حمزوی1122 ،؛ باروتو،4

1121؛ بارو-بونيش11125 ،؛ هو و چائو1122 ،6؛ کالتنبوک ،ميهاتش ،و اشنايدر1121 ،؛ پيسانسکی پترلين و زالتنار مو،

1122؛ يانگ .)1129 ،7ترديدنما ها در حقيقت برای کاهش تعهد يک نويسنده ،نسبت به ادعاهايی که مطرح کرده است،
مورد استفاده قرار میگيرند (هايلند2331b ،؛ پيسانسکی پترلين و زالتنار مو1122 ،؛ ويليام .)2312 ،8دقيقاً به دليل همين
کاربرد است که هايلند ( )2331bمعتقد است ترديدنماها نقش تعيين کنندهای در گفتمان علمی ايفا میکنند ،زيرا در
متون علمی احتياط و دقت از شروط الزم و مهم به حساب میآيند .البته مورد ذکر شده تنها دليل استفاده رايج از
ترديدنماها نيست ،رعايت ادب (پرهيز از بی احترامی به ديگران) و توجه به مالحظات فرهنگی (امکان وجود عقايد

متفاوت و گاه متضاد) از ديگر داليل استفاده از ترديدنماها هستند (بارو-بونيش1112 ،؛ مايرز2313 ،9؛ استراس1112 ،10؛

1

A. Pisanski Peterlin & M. Zlatnar Moe
discourse-based interview
3
A. Pym
4
A. Barotto
5
J. Burrough-Boenisch
6
G. Hu & F. Cao
7
Y. Yang
8
J. V. K. William
9
G. Myers
10
C. Strauss
2

11

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال يازدهم  ،شماره دوم ،شماره ترتيبی  ،12پاييز و زمستان 2931

وارتاال .)2333 ،1وارتاال ( )2333ترديدنما را نوعی راهبرد ادب سلبی 1میداند .از اين رو میتوان ادعا نمود که ترديدنماها
ذيل کنشهای حافظ وجهه 9نيز ممکن است طبقه بندی گردند.
يانگ ( )1129به بررسی ترديدنماهای استفاده شده در نوشتههای علمی زبان انگليسی و چينی پرداخت .او از سه
پايگاه داده برای اين منظور بهره گرفت و ترديدنماها را بر اساس مدل هايلند ( )2331aشناسايی و طبقه بندی کرد .از ميان
سه پايگاه داده منتخب ،دو پايگاه به زبان انگليسی بودند و ديگری به زبان چينی بود .در ميان پايگاههای انگليسی زبان نيز
دادههای يکی توسط خود انگليسی زبانها و ديگری توسط چينی زبانهای مسلط به انگليسی به وجود آمده بود .يانگ
( )1129در مقاله خود به نظر سيلور )1119( 2اشاره کرده است .سيلور ( )1119معتقد بود که دوگانه ترديدنما-يقيننما به
علت پيچيدگیهای گفتمانی و برداشتهای متفاوت نويسندگان از آنها میتواند مشکل آفرين باشد .يانگ ( )1129با
استناد به همين دليل از عبارت «ترديدنما» به عنوان واژه فراگير برای هر دو اين مفاهيم استفاده کرد .او در پژوهش خود به
اين نتيجه رسيد که با وجود شباهتهای نسبی ميان ترديدنماهای استفاده شده در دادههای مورد مطالعه ،تفاوتهای قابل
مالحظهای در بسامد ،پراکندگی و نوع ترديدنماهای بکار رفته ،مشاهده میگردد .يانگ ( )1129اعالم کرد که تعداد
ترديدنماهای استفاده شده در پايگاه داده انگليسی زبانها دو برابر پايگاه داده انگليسی چينی زبانهاست .او برای توضيح
اين مطلب به نقش زبان مادری و تفاوتهای فرهنگی ميان انگليسیها و چينیها اشاره کرد.
نقش زبان مادری در (عدم)استفاده از ترديدنماها موضوع پژوهش بارو-بونيش ( )1112نيز بوده است .او متن انگليسی
نوشته شده توسط هلندی زبانها را برای چهل و پنج زيست شناس از هشت کشور مختلف ارسال کرد و از آنها خواست
که برای بهبود زبان متن هر تغييری را که الزم میدانند اعمال کنند .در ميان چهل و پنج نفر انتخاب شده تعدادی زبان
مادريشان انگليسی بود و ديگران با زبانهای مادری متفاوت به انگليسی تسلط کامل داشتند .بعضی از افراد انتخاب شده
پيشتر سابقه داوری برای مجالت علمی مرتبط را نيز دارا بودند .نتايج اين پژوهش حساسيت تصحيح کنندگان متون علمی
را نسبت به ترديدنماها نشان داد ،چرا که بيش از نيمی از تغييرات اعمال شده متوجه ترديدنماها شده بودند .او همچنين
نتيجه گيری کرد؛ آن دسته از تصحيح کنندگانی که زبان مادری آنها انگليسی است در استفاده از ترديدنماها به نوعی از
شم زبانی خود کمک میگيرند و اين مسئله را به عنوان دليل استفاده زياد آنها از ترديدنماها معرفی کرد.
هو و چائو ( )1122نيز به بررسی ترديدنماها و يقيننماها در چکيده مقاالت زبانشناسی کاربردی در مجالت چينی و
انگليسی پرداختند .نتايج پژوهش مقايسهای آنها نيز نشان داد که تعداد ترديدنماها در مجالت انگليسی و تعداد يقيننماها
در مجالت چينی به شکل قابل مالحظهای باال است .فاميان و کارگر ( )2931نيز به بررسی ترديدنماها و يقيننماهای به
کار گرفته شده در مقاالت نقد کتابهای زبانشناسی ايران پرداختند .نتايج آنها نشان داد که منتقدان مرد از يقيننماهای
بيشتری استفاده می کنند ،اما در استفاده از ترديدنماها تفاوت چشمگيری ميان مردان و زنان مشاهده نمیشود .آنها نتايج
خود را تا حدودی تاييد کننده ديدگاه جنسيت گرا در کاربرد زبان دانستند .البته الزم به ذکر است که استفاده از
ترديدنماها تنها مختص متون علمی نيست .به عنوان نمونه ،تحريريان و شاهزمانی ( )1113به بررسی ترديدنماها در سر
1
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مقالههای روزنامههای انگليسی و فارسی پرداختند .نتايج پژوهشها آنها نشان داد در روزنامههای انگليسی سر مقالههای
سياسی ،در مقايسه با سر مقالههای اقتصادی واجتماعی حاوی ترديدنماهای بيشتری بودند .اما در مقابل در روزنامههای
فارسی زبان تعداد ترديدنماها در سر مقالههای اقتصادی بيشتر بود.
 .3تردیدنما و ترجمه
جنبه های مختلف ترديدنماها در حوزه ترجمه نيز توسط عدهای از پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است .مارکانن و
شرودر ( )2313به بررسی ترديدنماها به عنوان چالشی برای مترجمان متنهای علمی پرداختند .آنها تفاوتی که اَکسل
هوبلر )2319( 2بين کمگويی 1و ترديدنما قايل شده بود را در نظر نگرفتند اما تعريف جامع هوبلر ( )2319برای اين دو
مفهوم را به عنوان تعريف خود برای ترديدنما به کار گرفتند .هوبلر ( )2319ترديدنما و کمگويی را به عنوان «راهبردهای
دستکاری غير مستقيم جمله برای بيان چيزی کمتر از آنچه مفهوم کالم است»(هوبلر )19:2319 ،تعريف میکند .مارکانن
و شرودر ( )2313تفاوتهای فرهنگی و زبانی را در ترجمه ترديدنماها در زبانهای فنالندی ،آلمانی و انگليسی دارای
نقشی تعيين کننده دانستند .آن ها به بررسی اين موضوع پرداختند که آيا در نظر گرفتن قرادادهای زبانی متفاوت در هر
جامعه زبانی اين امکان را به مترجمان می دهد که بنا به تشخيص خود ترديدنماها را در متن ترجمه شده کم و يا زياد
کنند؟ آن ها ارائه پاسخ قابل قبول برای اين پرسش را نيازمند برگزاری آزمونهای روانشناسانه از خوانندگان هر زبان
دانستند .مارکانن و شرودر ( )2313همچنين اين مشکل را بخشی از آنچه هاوس )2312( 9از آن با عنوان ارتباط نقش
اجتماعی 2در ترجمه ياد میکند ،دانستند.
کريستينا شافنر )2331( 2نيز در فصلی از کتاب «کاربردشناسی ترجمه» به بررسی ترجمه ترديدنماها در متون سياسی با
تمرکز بر زبان سياستمداران پرداخت .او ترديدنماها را از منظر ايدئولوژيک بررسی کرد و آنها را در ارتباطی نزديک با
پيشفرض 2و تفهن 1دانست .از اين رو او نقش اطالعات فرهنگی و پيش زمينههای سياسی را در ترجمه ترديدنماهای
متون سياسی حساس ارزيابی کرد.
پيسانسکی پترلين و زالتنار مو ( )1122نيز به بررسی ترجمه ترديدنماها در متون خبری پرداختند .آنها از کارآموزان
ترجمه خواستند که يک متن خبری حدوداً  2111کلمهای را از زبان انگليسی به اسلوونيايی ترجمه کنند .متن انتخاب
شده درباره شهريه دانشگاه ها بود تا کارآموزان آشنايی نسبی نسبت به موضوع متن داشته باشند ،اما باز هم تفاوتهای
نظام آموزشی بريتانيا و اسلوونی بايد توسط مترجمان در نظر گرفته میشد .سپس يک سوم از کارآموزان انتخاب شدند و
قسمتهايی از جمالت متن که حاوی ترديدنماها بودند ،از متن و ترجمه آنها استخراج شد .در قدم بعد ،به روش
مصاحبه گفتمان محور از آنها درباره ترجمه خودشان سوال شد .نتايج پژوهش آنها نشان داد که همه کارآموزان
حداقل در يک مورد ترديدنماها را حذف کرده و يا تغيير دادهاند .آنها از داليل صرفی ،نحوی ،گفتمانی و فرهنگی
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برای توضيح اين حذفها و تغييرها نام بردند .البته آنها نوع نگاه کارآموزان به موضوع متن (شهريه دانشگاه) را نيز موثر
دانستند و بيان داشتند که برخی از کارآموزان در مصاحبههای خود تغييرات اعمال شده را توجيه کردند؛ چرا که آنها
معتقد بودند اين تغييرات مفهوم اصلی متن را برای خوانندگان اسلوونيايی روشنتر میسازد.
 .4ترجمه به مثابه مدیریت ریسک
پيم ( )1122در مقاله خود با عنوان «ترجمه به مثابه مديريت ريسک»  ،مفهوم مديريت ريسک در علم ترجمه را مورد
بحث و بررسی قرار داد .او به نظريه های غربی ترجمه که در قرن بيستم مطرح شدند ،اشاره کرد .در نظر او ،اين نظريهها
را میتوان در دو گفتمان رايج ترجمه طبقه بندی کرد .يکی از اين گفتمانها به اصالت گرايی 2و يا انتقال معنی الکينی

1

(برگرفته از ديدگاههای جان الک )9مشهور است که معتقد است يک مفهوم را میتوان به شکل کامل و تمام در
زبانهای گوناگون بيان کرد (پيم .)1122 ،ديدگاه دوم ،ديدگاه اصالتزدا 2و يا ساختزدا 2ناميده میشود که معتقد است
ترجمه الزاماً نوعی تغيير در مفهوم را با خود به همراه دارد (پيم .)1122 ،از نظر پيم ( )1122تحليل تصميمات مترجم در
چارچوب مفهوم مديريت ريسک میتواند تا حدی اين اختالفات نظری ميان پژوهشگران علم ترجمه را کاهش دهد .پيم
( )21:1122سه نوع ريسک را برای مترجمان به شرح زير تعريف میکند:
 .2ريسک اعتباری2؛ به ريسکی گفته می شود که اعتبار و جايگاه مترجم را در نظر کارفرما ،خواننده ،جامعه و غيره
تهديد میکند.
1

 .1ريسک عدم قطعيت ؛ به مواردی اشاره دارد که مترجم مطمئن نيست که يک مفهوم از زبان مبدا را چگونه به زبان
مقصد منتقل کند .در اين مورد تصميمات مترجم مورد تجزيه و تحليل قرار میگيرد .اين ريسک بيشتر ناظر بر
فريندهای شناختی 1ترجمه است.
 .9ريسک ارتباطی3؛ ناظر بر چگونگی دريافت و فهم يک متن در شرايط و گفتمانهای مختلف است .پيم ( )1122اين
مورد را به دو دسته پرخطر و کمخطر تقسيم بندی میکند .از نظر او ريسکهايی که در ارتباطگيری متن با مخاطبين
آن اخالل ايجاد میکنند ،ريسکهای ارتباطی پرخطر هستند و مترجم بايد زمان و توان بيشتری را برای ترجمه درست
آنها اختصاص دهد.
در نظر اَنتونی پيم ( )1122نيز مرزبندی ميان موارد سه گانه مطرح شده ممکن است تا حدودی گيج کننده به نظر برسد اما
او معتقد است بررسی ترجمه با رويکرد مديريت ريسک ،به طور خاص برای نظريات اصالتزدايی که ترجمه را به شکل
ارتباط اجتماعی تعريف میکنند ،میتواند کارگشا باشد.
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 .5روش پژوهش
ترديدنماها مانند نامشان محل ترديدهای بسياری برای مترجمان بودهاند .بسياری از پژوهشگران از ترديدنماها به عنوان
مشکلی احتمالی در برقراری ارتباط بين فرهنگی ياد کردهاند (هو و چائو1122 ،؛ ايتاکورا1129 ،1؛ پيسانسکی پترلين و

زالتنار مو1122 ،؛ صداقت ،بیريا ،و اميرآبادی1122 ،؛ يانگ .)1129 ،از طرف ديگر کارکرد ذاتی ترديدنماها تغيير

توان منظوری 1کنشهای گفتاری است (هولمز2312 ،3؛ هو و چائو1122 ،؛ پيسانسکی پترلين و زالتنار مو1122 ،؛

واسيلوا .) 1112 ،4از اين رو هر گونه تغييری در ترديدنماها در فرآيند ترجمه ،توان منظوری متن ترجمه شده را تحت
تاثير قرار خواهد داد .بنابراين ترديدنماها خطری بالقوه برای مترجمان به حساب میآيند .به همين علت در اين پژوهش
نظريات اَنتونی پيم ( )1122پيرامون مديريت ريسک در ترجمه برای بررسی نتايج مورد استفاده قرار گرفته است.
در ابتدا يک متن علمی در حوزه پزشکی  ،به طور خاص زيست شناسی سلولی ،انتخاب شد .سپس پانزده نفر از
دانشجويان کارشناسی مترجمی زبان انگليسی ،عالقمند به همکاری ،به عنوان شرکتکنندگان اين پژوهش انتخاب شدند.
دانشجويان انتخاب شده از دانشجويان سال سوم و چهارم کارشناسی مترجمی زبان انگليسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اصفهان (خوراسگان) بودند تا به توانايی علمی و زبانی الزم برای ارائه يک ترجمه استاندارد رسيده باشند .در انتخاب
دانشجويان دقت شده بود که آن ها دروس روش تحقيق و مقاله نويسی را با موفقيت گذرانده باشند .دليل اين موضوع اين

بود که دانشجويان نسبت به زبان متنهای علمی آشنايی حداقلی را پيدا کرده باشند.
بخش «بحث و نتايج» متن انتخاب شده جهت ترجمه در اختيار دانشجويان قرار گرفت .2متن انتخاب شده در حدود
 1211واژه بود و الزم به ذکر است که دانشجويان برای ارائه ترجمههای خود محدوديت خاصی نداشتند به اين معنا که
الزم نبود متن را در کالس و يا به صورت يک مرتبه ترجمه کنند .دانشجويان برای ارائه ترجمههای خود يک هفته زمان
داشتند و همچنين آزاد بودند که از هر چيزی که الزم میدانند شامل فرهنگ واژگان ،اينترنت و غيره برای ترجمه بهتر
بهره بگيرند .در مورد واژههای تخصصی متن نيز به آن ها گفته شده بود که در صورت نيافتن معادل مناسب از روش
نويسهگردانی 2کمک بگيرند .علت انجام اين کار آن بود که شرايط حاکم برای ترجمه متن انتخاب شده به شرايط واقعی
که برای مترجمين در خارج از محيطهای آموزشی قرار دارد شبيه باشد .سپس ترجمههای آنها جمع آوری شد و
روش های ترجمه به کار گرفته شده از سوی دانشجويان برای ترجمه ترديدنماها شناسايی و طبقه بندی شدند .الزم به ذکر
است که برای شناسايی ترديدنماها در متن اصلی نيز از چارچوب نظری هايلند ( )2331aبهره گرفته شد .بسامد و درصد
هريک از روشهای ترجمه برای اهداف تحليلی اندازهگيری و در جدول و نمودار شماره  2ارائه شدند .سپس پس از
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يک هفته بررسی ترجمه ها ،حدود نيمی از دانشجويان (هفت نفر) به طور تصادفی برای مصاحبه نيمه ساختار يافته

2

گفتمان محور انتخاب شدند .طبق قاعده مصاحبه نيمه ساختار يافته گفتمان محور سواالت مصاحبه از پيش تعيين نشده
بودند اما موضوع کلی مصاحبه به بررسی ترجمه ترديدنماها اختصاص پيدا کرده بود .بدين ترتيب از دانشجويان راجع به
ترجمههای ترديدنماها سوال شد و در عين حال از آنها خواسته شد که داليل تصميمات خود را شرح دهند.
مصاحبهکننده و مصاحبه شوندگان برای پرسشها و پاسخهای خود ،بنا بر قاعده اين دست مصاحبهها ،از چارچوب
خاصی پيروی نکردند؛ اما مصاحبههای دانشجويان توسط مصاحبهکننده برای بررسیهای بيشتر ضبط شد .البته اين
موضوع پيشتر به اطالع مصاحبهشوندگان رسيده بود که اين گفتهها تنها برای اهداف پژوهشی مورد استفاده قرار میگيرند
و هويت آنها در پژوهش نيز مشخص نخواهد بود .در مرحله آخر ،گفتههای دانشجويان در مصاحبههای ضبط شده مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت و نظرات و داليل آنها به طور کلی بررسی شد.
بخش مهمی از دادههای پژوهشهای تجربی حوزه علوم انسانی از طريق مصاحبههای شبه ساختار يافته جمع آوری

میشود (کمپل و همکاران .)1129 ،2اما مسئله مهمی که در مصاحبههای نيمه ساختار يافته نيازمند توجه است؛ رسيدن به
ميزان قابل قبولی از پايايی ميان کدگذاران 9اين گونه مصاحبههاست .در اين پژوهش برای افزايش پايايی ميان کدگذاران
از راهبرد کمپل و همکارانش ( )1129برای کدگذاری مصاحبههای نيمه ساختار يافته استفاده شد .در اين راهبرد الزم
است که تعداد کدگذاران دو نفر يا بيشتر باشند که اين نکته در مورد تعداد پژوهشگران مطالعه حاضر صدق میکند .از
آنجا که در مصاحبههای نيمه ساختار يافته ،سواالت مصاحبهها به نسبت مصاحبههای ساختار يافته مستقيم و دقيق به
موضوع مورد بحث نمیپردازند ،گاه پاسخ مصاحبه شوندگان طوالنی است ،به همين دليل واحد تحليل 2برای کدگذاری
ممکن است از واژه ،جمله و يا حتی پاراگراف فراتر رود .همچنين در انتخاب واحدها معموالً وحدت رويهای از سوی
کدگذاران مشاهده نگردد .برای حل اين مشکل به روش کمپل و همکارانش ( )1129ابتدا يکی از پژوهشگران که به
موضوع مورد مصاحبه مسلطتر بود ،پس از تهيه رونوشت از متن مصاحبهها ،واحدهای تحليل برای کدگذاری ،که شامل
واحدهای معنايی بودند ،را با کمانک مشخص کرد و سپس متن را برای کدگذاری واحدهای نشان شده در اختيار ديگر
پژوهشگران قرار داد .پس از کدگذاری مصاحبهها ،به کمک راهبرد توافق از طريق مذاکره 2نقاط اختالف در
کدگذاریها بحث و تا حد زيادی رفع شد .اگرچه معموالً برای سنجش پايايی ميان کدگذاران به روش کدگذاری
انفرادی عمل میشود ،اما کمپل و همکارانش ( )1129معتقد هستند که روش توافق ميان کدگذاران در پژوهشهای
اکتشافی، 2که در آنها اليههای زيرين معنايی مورد بررسی هستند ،مفيد و کاربردی خواهد بود .در مجموع  92واحد
معنايی در همه مصاحبهها کد گذاری شده بود که پس از توافق روی کدگذاریها پژوهشگران در  13مورد به واحدهای
معنايی نشان شده کدهای يکسانی اختصاص دادند که در اين صورت پايايی ميان کدگذاران در حدود  11درصد خواهد
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بود .آنگونه که فاهی )1112( 2معتقد است؛ پايايی ميان کد گذاران در بازه  11تا  31درصد را از قابل قبول تا عالی
میتوان ردهبندی نمود؛ اما در پژوهشهای اکتشافی گاهی استانداردهای پايينتر نيز مجاز قلمداد میشوند (کمپل و

همکاران1129 ،؛ هروشکا و همکاران1112 ،2؛ کريپندورف.)1112 ،3

 .6بحث و بررسی یافتههای پژوهش
با بررسی ترجمههای دانشجويان ،سه روش مواجهه آنها با ترديدنماها شناسايی شدند .انتقال  ،تغيير و حذف سه روش
2

2

1

2

بهکار گرفته شده از سوی مترجمان در ترجمه ترديدنماهای متن انتخاب شده ،بودند .بسامد و درصد هريک از اين
روشها محاسبه شده و در جدول شماره  2ارائه گرديده است.
جدول  -1بسامد و درصد روشهای بهکار گرفته شده در ترجمه تردیدنماها در مجموع و به تفکیک هریک از
دانشجویان
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با تکيه بر چارچوب نظری هايلند ( )2331aدر مجموع سی و سه ترديدنما در متن اصلی شناسايی شدند .بررسی
ترجمه دانشجويان نشان می دهد که رويه ثابتی از سوی دانشجويان در ترجمه ترديدنماها به کار بسته نشده است .به عنوان
نمونه دانشجويان شماره  3 ،9و  22در مقايسه با دانشجويان شماره  2 ،1و  29تعداد بيشتری از ترديدنماها را انتقال دادهاند.
جهت مشاهده دقيقتر تصميمات دانشجويان نسبت يکديگر نمودار شماره  2آماده و ارائه شد.

نمودار  )1بسامد و درصد روشهای به کار گرفته شده در ترجمه تردیدنماها به تفکیک هریک از دانشجویان

در ادامه تعدادی از جمالت ترجمه شده از سوی دانشجويان به عنوان مثال ارائه شدهاند.
 انتقال- In this model, oligomerization could also serve to restrict the diameter of the neck of the
budding LDs. Finally, seipin may facilitate lipid transfer to nascent LDs.
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 در اين مدل اليگومريزاسيون همچنين میتواند منجر به محدود ساختن قٌطر تنگه قطرات چربی ) (LDsتازه تشکيلشده گردد .نهايتاً ساپين شاید انتقال چربی را به قطرات چربی تازه تشکيل شده سرعت بخشد.

همانگونه که در مثال فوق مشخص است ترديدنماهای انگليسی « »couldو « »mayبه ترديدنماهای فارسی «میتواند» و
«شايد» ترجمه شدهاند.
 تغییر- However, Arg165Ala mutation did not alter seipin oligomerization (Fig. S3 C), and either
Arg165Ala or Phe94Ala only showed an effect on oligomerization when combined with a
Tyr230Ala mutation, suggesting a less critical role for Arg165 and Phe94 in oligomer
formation (Fig. S3 C). These results indicate that the seipin structural model correctly
predicts key interactions between seipin monomers in vitro, although the precise interactions
at this interface require further investigation.

 اما جهش  ،Arg165Alaاليگومريزاسيون شدن ساپين را تغيير نداد (نمودار  )C S3و هر دو مورد  Arg165Alaو Phe94Alaتاثير خود را تنها بر فرآيند اليگومريزاسيون و در هنگامی که با جهش  Tyr230Alaترکيب شدند ،نشان
دادند و اين نشان دهنده حساسيت کمتر نقش  Arg165و  Phe94در تشکيل اليگومر است (نمودار  .)C S3اين نتايج
نشان میدهد که مدل ساختاری ساپين به درستی اثرات متقابل مهم ميان تکپارهای سايپين را در شرايط آزمايشگاهی
پيش بينی میکند .اگرچه که اثرات متقابل دقيق نيازمند بررسیهای بيشتر است.
در مثال باال دو ترديدنمای « »suggestو « ،»indicateهر دو به ساختهای متفاوت مصدر «نشان دادن» ترجمه
شدهاند .ترجمه ترديدنمای « »suggestingبه «نشان دهنده» میتواند با تغيير توان منظوری متن مبدا بر فهم مخاطبين
ترجمه از منظور دقيق نگارنده اثر منفی بگذارد.2
مثال باال از ترجمه يکی از دانشجويان مصاحبه شده استخراج شد و سپس در مورد اين مثال با او صحبت شد که
بخشی از اين گفت و گو درباره اين جمله به عنوان نمونه ارائه شد زيرا که توجه اصلی اين پژوهش به داليل تغيير و يا
حذف ترديدنماها از سوی دانشجويان معطوف بوده است.
 2در مثال باال ،اگرچه که ممکن است عبارت «نشان دهنده» معادل مناسبی برای « »suggestingبه نظر بيايد اما اين معادل توان منظوری ترجمه را نسبت به
متن اصلی تغيير داده است ،زيرا در زبان انگليسی « »suggestنسبت به « »indicateاز قطعيت کمتر و ترديد بيشتری خبر میدهد .اما همانطور که مشاهده
شد ،در ترجمه فارسی برای هر دو مورد از ساختهای متفاوت مصدر «نشان دادن» استفاده شده است؛ بنابراين خواننده متن فارسی متوجه اين تفاوت مهم ،که
جمله اول نسبت به جمله دوم از قطعيت کمتری برخوردار است ،نخواهد شد .به عبارت ديگر اگر از يک مترجم بخواهيم عمل ترجمه معکوس
( )Back Translationرا انجام دهد ،به احتمال زياد او نيز از يک عبارت معنايی واحد برای ترجمه هر دو مورد استفاده خواهد کرد .البته اين مشکل ناشی
از عدم يافتن معادل مناسب برای ترديدنماهای انگليسی است که از سوی پژوهشگران ديگری مانند پيسانسکی پترلين و زالتنار مو ( )1122نيز بدان اشاره شده
است .در ادامه ،به اين مورد اشاره دقيقتری خواهد شد.
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مصاحبه کننده« :تو جمله ’ ‘suggesting a less critical role for Arg165برای ترجمه
’‘suggestingاز «نشان دهنده» استفاده کردی ديگه؟»
مصاحبه شونده« :بله».
مصاحبه کننده« :چرا؟ به ترجمه ديگهای فکر نکردی؟ چون آخه توی جمله بعدی ’ ‘indicateهم «نشان
میدهد» ترجمه کردی ،به نظرت اينکه هر دو را از يک مصدر ترجمه کردی معنی متن را تغيير نميده؟»
مصاحبه شونده« :فکر نکنم چون همون را میخواد بگه ديگه ،برای ’ ‘suggestپيشنهاد و اينا تو ذهنم بود
که تو فارسی اينجوری نميگن».
مصاحبه کننده« :يعنی معادل مناسب ديگهای به ذهنت نرسيد؟»
مصاحبه شونده« :نه»
مصاحبه کننده« :خيلی هم به ترجمه متفاوت برای ’ ‘suggestفکر هم نکردی؟ درسته؟ يعنی خيلی روش
تمرکز نکردی؟»
مصاحبه شونده « :اينکه خيلی بهش فکر کنم خٌب نه .همون لحظه ترجمه را نوشتم .فکر هم نکنم اونقدر
تغييری تو معنا ايجاد کرده باشه».
مصاحبه کننده« :برای ’ ‘monomerاز معادل تکپار استفاده کردی ،از قبل معادلش را میدونستی؟»
مصاحبه شونده« :نه ،سرچ کردم».
مصاحبه کننده« :يعنی به نسبت ترجمه ’ ‘suggestingزمان بيشتری صرفش کردی؟»
مصاحبه شونده« :بله ،چون هم نمیدونستم معنيش را و هم خٌب به نظرم اين مهمتره تو متن».
مصاحبه کننده« :چرا مهمتره؟»
مصاحبه شونده« :چون تخصصيه ،اگه مترجم اين را دقيق ترجمه کنه اونوقت معلوم ميشه رو ترجمش کار
کرده».
 حذف- Even the Y171A mutant, which most compromised oligomerization in vitro, rescued the LD
phenotype and maintained the ability to form foci in the ER, likely indicating the assembly of
oligomers or higher-order complexes (Fig. 4 D).

 حتی جهش  Y171Aکه بيشتر اليگومريزاسيون شدن در شرايط آزمايشگاهی را شامل میگردد فنوتيپ قطرات چربی)(LDرا رها ساخته و توانايی تشکيل کانون در شبکه درميانياختهای ) (ERرا حفظ کرده است که اين مسئله نشان از
اجتماع اليگومرها يا مجموعههای باال مرتبهتر دارد.

مديريت ريسک :راهبردی برای ترجمه دقيقتر ترديدنماهای متون علمی

91

آنگونه که در مثال باال مشاهده میگردد ،ترديدنمای « »likelyکه از «احتمال» (و نه قطعيت) خبر میدهد در ترجمه
حذف شده است که اين حذف باعث میگردد خواننده متن فارسی گزاره (اجتماع اليگومرها يا مجموعههای باال مرتبه
تر) را قطعی پندارد .گفت و گو مربوط به اين ترجمه (مثال باال) نيز به شرح زير است:
مصاحبه کننده« :بخش آخر اين جمله هستش؛ ’ ،‘likely indicating the assembly ofترجمت را
میخونی لطفاً؟»
مصاحبه شونده« :اين مسئله نشان از اجتماع اليگومرها يا مجموعههای باال مرتبهتر دارد».
مصاحبه کننده« :به نظرت نسبت به جمله انگليسی معناش تفاوتی پيدا نکرده؟ آخه ’ ‘likelyيه جورهايی
معنی احتمال و شايد ميده ولی تو ترجمت حذفش کردی».
مصاحبه شونده« :آره ولی معنای اصلی را منتقل کردم».
مصاحبه کننده« :آخه میدونی چيه ،تو متنهای علمی معموالً ميگن برای نتايج احتماالً و شايد بگذاريد
چون مثالً بعداً ممکنه با پيشرفت علم به چيزهای جديدتری هم برسند».
مصاحبه شونده« :درسته ولی بيشتر يک چيز فٌرماليتست»
مصاحبه کننده« :يعنی تغييرش خيلی هم به نظرت مهم نمياد؟»
مصاحبه شونده« :نه آخه تو انگليسی خيلی به کار ميرن ولی تو فارسی زياد هم استفاده نميشن».
مصاحبه کننده« :يعنی منظورت اينه که اگه استفاده میکردی مثالً به روان بودن ترجمه فارسی ضربه میزد؟»
مصاحبه شونده« :به نظر من آره».
نمودار ( )1نشان دهنده درصد کلی هريک از اين روشهای به کار گرفته شده در ترجمههای بررسی شده است .با
توجه به اين نمودار ،نزديک به  21درصد ترديدنماها به متن ترجمه شده انتقال يافتهاند؛ اما حدود  22درصد آنها حذف
شدهاند .شايد عدد  22درصد رقم خيلی بزرگی برای حذف در ترجمه به حساب نيايد؛ زيرا که معموالً تعدادی از عناصر
متن اصلی به داليل متفاوت در ترجمه حذف میشو ند .اما زمانی که بحث ترجمه متن علمی به خصوص از حوزه پزشکی
در ميان است ،حساسيتها دو چندان میشود .آنگونه که پيشتر نيز بحث شد ،اشتباه در برداشت (عدم) قطعيت يک
گزاره در علم پزشکی می تواند خسارات جبران ناپذيری با خود به همراه داشته باشد .دليل انتخاب متن پزشکی برای
بررسی در اين پژوهش نيز دقيقاً همين موضوع بوده است.

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال يازدهم  ،شماره دوم ،شماره ترتيبی  ،12پاييز و زمستان 2931

91

نمودار  )2درصد مجموع روشهای به کار گرفته در ترجمه تردیدنماها از سوی دانشجویان

توجه اصلی پژوهش حاضر به بسامد روشهای به کار گرفته شده از سوی مترجمان فارغ از جنسيت آنها بوده است،
اما در ادامه نمودار مقايسهای ميان عملکرد خانمها و آقايان شرکتکننده در اين پژوهش نيز ارائه شده است .از پانزده نفر
شرکت کننده در اين پژوهش ،نه نفر خانم و بقيه آقا بودند .درصدهای زير به نسبت تعداد خانمها و آقايان محاسبه و ارائه
شدهاند.

نمودار  )3درصد روشهای به کار گرفته شده از سوی دانشجویان به تفکیک جنسیت

همانگونه که از نمودار ( )9مشخص است ،تفاوت چشمگيری ميان خانمها و آقايان در ترجمه ترديدنماها مشاهده
نمیشود .از اين نظر نتايج اين پژوهش تا حدودی تأييدکننده يافتههای فاميان و کارگر ( )2931پيرامون برخورد يکسان
خانمها و آقايان در استفاده از ترديدنماها است .فاميان و کارگر ( )2931نشان دادند ،برعکس يقيننماها ،در مقياس 2111
واژه تفاوت قابل مالحظهای در استفاده از ترديدنماها ميان خانمها و آقايان مشاهده نمیشود.
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آن طور که پيشتر نيز شرح داده شد ،در پژوهش حاضر ،برای شناسايی ترديدنماها از مطالعه هايلند ( )2331aبهره
گرفته شده است .در اين مطالعه اگرچه هايلند ( )2331aبه بعضی گونههای ترديدنما و يقيننما اشاره میکند؛ اما او
طبقهبندی دقيق و مدونی در اين مورد ارائه نمیدهد .ترديدنماهای شناسايیشده در بخش «بحث و نتايج» متن علمی مورد
مطالعه در اين پژوهش را ،بر اساس گروههای زبانی ،می توان به چهار گروه دسته بندی نمود .گروه اول شامل افعال
وجهی 2مانند  couldو  mayاست .گروه دوم از افعال معرفتی 1مانند  indicateو  suggestتشکيل میشود .گروه سوم
متشکل از قيدهايی مانند  possiblyو  likelyاست و در نهايت ترديدنماهای گروه چهارم ،که در اين پژوهش آنها را
ترديدنماهای ترکيبی يا ترديدنمای مضاعف 9می ناميم؛ ناظر بر مواردی است که دو ترديدنما يا بيشتر در يک جمله
استفاده شدهاند ،مانند seems unlikely :يا  .may not only … but may alsoرفتار مترجمان نسبت به هريک از
گروههای زبانی باال مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نمودار ( ) 2در اين زمينه آماده و ارائه شد.

نمودار  )4درصد روشهای به کار گرفته شده از سوی دانشجویان برای ترجمه تردیدنماهای گروههای زبانی
چهارگانه

در ادامه برای بررسی داليل دانشجويان از هفت نفر آنها که بهطور تصادفی انتخاب شده بودند ،مصاحبه نيمه
ساختاريافته گفتمانمحور به عمل آمد .بخشهايی از اين مصاحبهها در بخش مثالها به عنوان نمونه ارائه شد .در
مصاحبهها سعی شد تا بيشتر درباره ترديدنماهايی که آنها حذف کرده و يا تغيير داده بودند سوال شود .اکثر دانشجويان
متوجه ترديدنماها شده بودند و فقط در بعضی موارد ،افعال معرفتی مانند « »indicateو « »suggestرا که از نظر هايلند
1
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( )2331aترديدنما تلقی میشوند ،ترديدنما به حساب نياورده بودند و تعريف خود از ترديدنما را به افعال وجهی مانند
« »could« ،»mayو غيره محدود کرده بودند .دقيقاً به همين دليل است که در نمودار ( )2بيشترين ميزان انتقال مربوط به
افعال وجهی و قيدها بود و بيشترين ميزان حذف يا تغيير مربوط به افعال معرفتی و ترديدنماهای ترکيبی و مضاعف بود.
اگرچه نمودار ( )2میتواند تصويری کلی از تصميمات شرکتکنندگان در اين پژوهش هنگام ترجمه ترديدنماهای
گروههای زبانی گوناگون را ارائه دهد ،اما نتايج ارائه شده در نمودار ( )2نمیتواند به مثابه يک حکم کلی و قطعی درباره
رفتار مترجمان نسبت به ترديدنماهای هريک از اين گروههای زبانی قلمداد شود؛ زيرا تعداد ترديدنماهايی که نماينده
هريک از اين گروههای زبانی در متن بودند ،يکسان و يا حتی متناسب نبودند .به عنوان مثال ،تعداد افعال معرفتی متن
( )22در حدود بيش از دو برابر تعداد افعال وجهی متن ( )2بود و همين تعداد بيشتر میتواند در تغيير و يا حذف افعال
معرفتی تأث يرگذار بوده باشد .الزم به ذکر است که وجود پراکندگی و تفاوت قابل مالحظه در نوع ترديدنماهای استفاده
شده در متنهای علمی ،مسئلهای طبيعی است که يانگ ( )1129نيز در نتايج خود بدان اشاره کرده است .اما در هر حال
درصدهای ارائه شده در نمودار ( )2به نسبت تعداد ترديدنماهای هريک از اين گروههای زبانی محاسبه و ارائه شدهاند تا
بدين وسيله تصويری هر چه دقيقتر از تصميمات مترجمان نسبت به هريک از اين گروهها را ارائه دهند.
با اين همه ،احتماالً میتوان نتيجه گرفت که دليل اصلی تغيير يا حذف ترديدنماها ،گام اول يعنی عدم تشخيص آنها
توسط مترجم نبوده است .تشخيص ترديدنماها توسط دانشجويان را تا حدودی میتوان ناشی از اين موضوع دانست که
آنها با گذراندن واحدهای درسی مرتبط مانند مقاله نويسی و روش تحقيق نسبت به ترديدنماها در متنهای علمی آگاهی
نسبی يافته بودند .در واقع ،اکثر دانشجويان ترديدنماها را تشخيص داده بودند اما در توضيح داليل خود برای تغيير و يا
حذف اين موارد عمدتاً در يک دليل کلی ولی مهم مشترک بودند .آنها نمیدانستند که چگونه بايد در زبان فارسی
ترديد و ابهام موجود در متن اصلی را انعکاس دهند .زيرا در نظر آنها ترديدنماها در زبان فارسی به اندازه زبان انگليسی
مصطلح نيستند؛ بنابراين ،آن ها ترديدنماها را نوعی قرارداد زبانی تلقی کرده و در برخی موارد بسته به شم زبانی خود
آنها را در ترجمه حذف و يا تغيير داده بودند .با توجه به اين که ترديدنماها عمدتاً قراردادی زبانی مختص به انگليسی
زبانها تلقی میشوند ،نتايج اين مصاحبهها تأييدکننده يافتههای واسيلوا ( ،)1112بارو-بونيش ( ،)1112هو و چائو ()1122
و پيسانسکی پترلين و زالتنار مو ( )1122هستند .بارو-بونيش ( )1112ترديدنماها را دارای نقشی تعيينکننده در متون
علمی انگليسی دانست .او داليل فرهنگی و محدوديتهای زبانی را در (عدم) استفاده دانشجويان از ترديدنماها تأثيرگذار
میدانست .پيسانسکی پترلين و زالتنار مو ( )1122نيز اعالم کردند برخی دانشجويان اسلونيايی ترديدنماها را نوعی عنصر
فرهنگ محور 2انگليسی قلمداد کردهاند .دانشجويان شرکتکننده در اين پژوهش نيز در توضيح حذف و يا ساير
تغييراتی که داده بودند ،معتقد بودند در زبان فارسی در مقايسه با زبان انگليسی ترديدنماها آنچنان رايج نيستند و انتقال
آنها در ترجمه به روان بودن متن ترجمه شده صدمه میرساند .البته اين توجيه آنها در بعضی پژوهشهای علمی ديگر
نيز تأييد شده است .به عنوان نمونه ،فاميان و کارگر ( )2931به استفاده کم از ترديدنما در مقابل يقيننما در نوشتههای
فارسی اشاره کردند .آنها نشان دادند که با در نظر گرفتن مقياس  2111واژه ،در بدنه نوشتههای نقد فارسی تعداد
culture specific item
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يقيننماها از ترديدنماها بيشتر است و در مقدمه و نتيجه هم تفاوت چشمگيری ميان تعداد ترديدنماها و يقيننماها مشاهده
نمیشود .برخی از دانشجويان حاضر در اين پژوهش نيز دليل استفاده از روشهای تغيير و يا حذف را نيافتن معادلهای
مناسب برای ترديدنما ها در زبان فارسی اعالم کردند .شايد اين دليل نيز ناشی از استفاده کم از ترديدنماها در نوشتههای
علمی فارسی باشد.
ترديد در يافتن معادلهای مناسب که از سوی پيسانسکی پترلين و زالتنار مو ( )1122هم به عنوان دومين دليل مهم در
تغيير و يا حذف ترديدنماها در ترجمه مطرح شده است را میتوان با مفهوم ريسک عدم قطعيت پيم مرتبط دانست و به
کمک چارچوب مديريت ريسک پيم ( )1122در رفع اين مشکل به مترجمان کمک کرد .همانگونه که پيم ( )1122و
کونزلی )1112( 2معتقدند ،مترجم در صورت نيافتن معادل مناسب در ذهن خود ،اقدام به ريسکپذيری میکند و اين
ريسک پذيری در استفاده از معادلهای حدسی توسط مترجم نمود پيدا میکند .در اين ميان دانشجويان ترجمه در مقايسه
با شاغالن ترجمه نسبتاً ريسکپذيری بيشتری دارند (کونزلی1112 ،؛ پيم .)1122 ،کونزلی ( )1112تا حدودی مفهومی
منفی از ريسک پذيری ارائه میدهد اما پيم ( )1122معتقد است ريسک پذيری میتواند گاهی گزينه مفيدی باشد.
پيشتر اشاره شد که دانشجويان با گذراندن واحدهای درسی مرتبط نسبت به ترديدنماها آگاهی نسبی پيدا کرده بودند.
دليل استفاده از صفت نسبی اين بود که در سر فصلهای درسی مرتبط برای دانشجويان کارشناسی مترجمی زبان
انگليسی ،و بهطور مشخص در درسهای مقالهنويسی و روش تحقيق ،سر فصل مشخص و جداگانهای به تدريس
ترديدنماها اختصاص پيدا نکرده است .اگرچه اساتيد ممکن است بنا به صالحديد خود به تدريس ترديدنماها بپردازند و
از اين طريق دانشجويان را از اهميت باال و ضرورت توجه به اين ساختهای دستوری آگاه سازند؛ اما در سر فصلهای
رسمی اين واحدهای درسی به طور مشخص به ترديدنماها تأکيد و يا اشاره نشده است .احتماالً به همين دليل است که با
بررسی مصاحبههای دانشجويان مشخص شد که اگرچه آنها ترديدنماها را تشخيص داده بودند ،اما به دليل کم اهميت
پنداشتن نقش آنها در متن اصلی ،ترديدنماها را در دسته عناصر کمخطر دستهبندی کرده بودند .اگرچه پيم ()1122
معتقد است تصميمگيری درباره پرخطر و يا کم خطر بودن يک عنصر در متن کامالً ذهنی 1و شمی است ،نتايج اين
پژوهش نشان از حساسيت زياد تفاوتهای زبان شناختی در ترجمه متون علمی دارند .براساس يافتههای اين پژوهش،
ترديدنماها به خصوص در متون علمی و از سوی مترجمان فارسی زبان ،بايد در دسته عناصر پر خطر ارتباطی با احتمال
باالی عدم همکاری 9طبقهبندی شوند؛ چرا که اين موضوع باعث میشود مترجمان وقت و نيروی بيشتری را به ترجمه
ترديدنماها اختصاص بدهند تا با روشهای مختلف خواننده را از عدم قطعيت يک گزاره مطلع سازند .در اين پژوهش،
دانشجويان بيشتر توجه خود را به ترجمه دقيق واژههای تخصصی پزشکی متن معطوف ساخته بودند و در مقابل در ترجمه
ترديدنماها درصد ريسک پذيری بااليی از خود نشان دادند که همين مسئله موجب تغيير و يا حذف نزديک به چهل
درصد از ترديدنماهای موجود در متن شد .اين در حالی بود که به دانشجويان اجازه داده شده بود که در صورت نيافتن
معادل مناسب برای واژههای تخصصی از نويسهگردانی کمک بگيرند اما پاسخهای دانشجويان در مصاحبهها نشان داد
1
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که آن ها معتقدند ترجمه واژگان تخصصی متن برای مترجمان نوعی اعتبار با خود به همراه دارد که همين موضوع باعث
میشود که مترجمها به اين واژگان بيشتر از ترديدنماها توجه کنند.
 .7نتیجه گیری
در هنگام ترجمه ،ذهن مترجم به صورت ناخودآگاه درگير دو فرايند ريسک پذيری و مديريت ريسک است .نتايج اين
پژوهش نشان داد که دانشجويان بيشتر تمرکز خود را بر روی واژگان تخصصی متن قرار میدهند و به همين دليل
ناخواسته ،با کم اهميت دانستن ترجمه ترديدنماها ،در تغيير توان منظوری يک متن علمی اثر منفی میگذارند .اشتباه در
ترجمه واژگان مهم و يا ساختار های دستوری منجر به از دست رفتن اعتبار مترجم و يا مفهوم ارتباطی متن میگردد.
بنابراين ،اين موارد هميشه از سوی مترجمان در دسته عناصر پرخطر طبقه بندی میشوند .اما در بعضی موارد مانند مورد
اين پژوهش ،اشتباه در انتقال دقيق ترديدنماها ممکن است تأثير به سزايی در منظور متن اصلی ايجاد نمايد .آنگونه که
هايلند ( )1111و لو ) 2332( 2معتقدند ترديدنماهای انگليسی عمدتاً از سوی زبان آموزان خارجی مورد توجه قرار
نمیگيرند و ديده نمیشوند .پديدهای که لو ( )2:2332آن را «فرضيه واژگان نامرئی» 1نامگذاری میکند .به همين علت
توجه به ترجمه ترديدنماها در متون علمی ،و ساير متونی که (عدم) قطعيت گزارهها در آنها تعيين کننده است مانند متون
حقوقی ،مذهبی ،سياسی و غيره ،از اهميت بااليی برخوردار است .از اين رو شايسته است که در اين گونه متنها،
ترديدنماها جز دسته عناصر پرخطر طبقهبندی شوند و در ترجمه آنها بسيار دقت شود .همچنين با نظر به نتايج
پژوهشهايی از اين دست می توان به اهميت پرداختن به ترديدنماها در حوزه آموزش ترجمه پی برد .به اين معنا که
شايسته است اساتيد ترجمه ،در درسهای مقاله نويسی و ر وش تحقيق دانشجويان کارشناسی مترجمی زبان انگليسی،
آنها را نسبت به اهميت باالی ترديدنماها به خصوص در متون علمی آگاه سازند .بدين سبب دانشجويان از داليل استفاده
رايج از ترديدنماها در نوشتههای امروزی مطلع میشوند و نه تنها اين ساختهای زبانی را در مقالههای علمی خود به کار
میگيرند بلکه مهم تر از آن ،احتماالً در آينده به عنوان يک مترجم نسبت به ترجمه آنها حساسيت بيشتری به خرج
بدهند .بهطور خالصه میتوان ادعا نمود که گروههای زبانی مانند ترديدنماها در زبانهای مختلف دارای کارکردهای
ذهنی متفاوتی هستند که اين نگاهها و کارکردهای متفاوت بايد از سوی مترجم مورد توجه قرار گيرد .از اين رو ،نياز به
مطالعات ميان رشتهای مانند پژوهش حاضر در حوزههای زبانشناسی ،کارکردشناسی زبان و ترجمه بيش از پيش احساس
میشود.
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