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 چكيده

اي تخصصـي   تأليفي و ترجمههدف از اين پژوهش توصيف ساختمان نقشي متون 
هاي  اي. سوال رشتة پزشكياست به منظور يافتن ارتباطي ميان متون تأليفي و ترجمه

گانة هليـدي در   هاي شش .چگونگي كميت و كيفيت فرايند1اصلي در اين پژوهش:
پذيري  ها در فهم .تاثير تفاوت توزيع فرايند2اي حوزة پزشكي  متون تأليفي و ترجمه

اي  بند از چهار كتاب ترجمه 2000ة علمي زبان فارسي. به اين منظور متون اين گون
اند. الگوي مـورد   بند  از چهار كتاب تأليفي پزشكي انتخاب و مقايسه شده 2000با 

 - ذهنـي  - اي رابطـه  - استفاده در اين پژوهش فرانقش تجربي و شش فرايند (مادي
اب بنـدها بـه صـورت    رفتاري) موجود در آن است. پس از انتخ - بياني - وجودي

تصادفي، فرايندهاي به كار رفته در آنها شناسايي شده و سـپس مـورد توصـيف و    
اي و تأليفي طي يك  پذيري متون ترجمه تحليل آماري قرار گرفت. تفاوت در درك

درصـد   3/79سـنجي انجـام شـد. در ايـن نظرسـنجي مشـخص شـد كـه          نگرش
ها نشان  ه شده مشكل دارند.دادهدر درك مفاهيم متون ترجم جويان كارشناسي دانش

هاي متون تـأليفي بـا    هاي زماني رابطة نزديكي بين فرايند دادند كه در برخي از بازه
اي وجود دارد، اما شواهدي دال بر تاثيرگذاري متون ترجمـه بـر تـأليف يـا      ترجمه
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پـذيري نسـبي    ها مشاهده نشد. هرچند شـاهد تـاثير   برعكس به لحاظ توزيع فرايند
  از ساختار نقشي متن مبدأ بوديم.مترجم 
  گراي هليدي. ، گونة علمي، دستور نقش فرانقش تجربي، فرايند :ها ه واژكليد

  
  . مقدمه1

شناسان در گذشته بر اين باور بودندكه تنها با هجوم يك كشور به كشـور ديگـر،    بيشتر زبان
بان است اما تنها عامل دهد. اگرچه اكنون اين عامل يكي از عوامل تغيير ز تغيير زبان رخ مي

هـاي   هاي موجود در هر جامعة زباني يا ويژگـي  كنندة گرايش نيست. تغييرات زبان منعكس
). تغييرات زباني سـريع ناشـي از گسـترش    Stockwell, 2007: 53مورد نياز آن جامعه است(

، آوري اطالعات كه به ويژه با گسترش اينترنت در زبان انگليسي روي داده اسـت  علم و فن
كنـد. عصـر انفجـار     لزوم واكنش سريع و مناسب را در گونة علمي زبان فارسي ايجاب مي

كنـد و گونـة علمـي زبـان      طلب مي هاي علمي  اطالعات، زباني ساده و شفاف را در عرصه
  فارسي نيز بايستي چنين ظرفيتي داشته باشد.

هميـت بسـياري   گونه متـون ا  با گسترش متون علمي و گفتمان علمي، اخيرا بررسي اين
هاي  جويان رشته آموزان و دانش )،بسياري از دانشHallidayپيدا كرده است. به باور هليدي (

مختلف، متون علمي را مبهم دانسته و در درك آن مشكل دارند. دشواري متون علمي صرفا 
ها و اصطالحات فني و تخصصي نيسـت، بلكـه بـيش از آن دسـتور و      ناشي از كاربرد واژه

). Halliday, 2006: 159-162آفرينـد (  ها در متون است كه دشواري مي ار گرفتن واژهنحوة قر
هاي ديگر خصوصـاً   اي از زبان ها ترجمه هاي علمي و درسي دانشگاه بيش از نيمي از كتاب

جويان، عاجز از  دهند كه بيشتر دانش ها نشان مي سنجي زبان انگليسي هستند. حال آنكه نظر
دهند كه براي كسب اطالعـات بـه مـتن اصـلي      ه هستند و ترجيح ميشد درك متون ترجمه

رجوع كنند. با توجه به دشواريهايي كه به باور هليدي(همان) آميخته بـا زبـان علـم اسـت،     
كنند، بيش از پيش با  هاي درسي ترجمه شده استفاده مي زباني كه از كتاب دانشجويان فارسي

رورت بررسي و مقايسة متون ترجمه شده بـا  مشكل درك مطلب مواجه هستند. بنابراين ض
گونـه متـون، كـامال     سازي هرچه بيشـتر ايـن   متون تاليفي و دستيابي به معياري براي شفاف

  محسوس است. 
طور عام و فرانقش تجربي  گراي هليدي به پژوهش حاضر در چارچوب زبانشناسي نقش

سـاله   60اي  كي را در دورهاي رشتة پزشـ  طور خاص، سعي دارد تا متون تاليفي و ترجمه به
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مورد بررسي قرار دهد. پيش از اين پژوهش، برخي پژوهشگران ايراني و غير ايرانـي بـراي   
اند؛ كه در اينجا صرفا به چند مورد كه بيش از  جسته تحليل متون علمي از اين رويكرد بهره 

  ديگران به پژوهش حاضر شباهت دارند اشاره خواهد شد.
ساخت مجهـول را در دو   ،كلمه 420000اي مشتمل بر  بررسي داده) با 2010عموزاده (

مقايسـه   - ارسي و انگليسي و متـون ترجمـه شـده    فمتون تاليفي  -  ارسي و انگليسيفزبان 
بـه  نـد.  ك  اني انتخاب مـي مز ةمتفاوت و در دو باز ةهاي خود را از دو حوز كند. وي داده مي

با گذشت زمان دچار اي  بسامد وقوع ساخت مجهول در متون تاليفي و ترجمه باور عموزاده
همان). شايد بتوان افزايش استفاده از ساخت مجهول در متـون   - (عموزاده تغيير شده است
. ارسـي از زبـان انگليسـي دانسـت    فارسي را ناشي از تاثيرپذيري زبان فاي  تاليفي و ترجمه

 ةگرا و استعار گراني است كه در چارچوب دستور نقشاز جمله پژوهش )1389(زاده شريعت
گفتاري و نوشتاري متـون شـيمي دبيرسـتان     ةدستوري، چگونگي انتقال معنا را در دو پيكر

 ةهاي خود را صرفا بـا كمـك فـرانقش تجربـي و اسـتعار      زاده داده كند. شريعت بررسي مي
جه به ماهيت علـم شـيمي بـه    كند. با تو تحليل مي ،شدگي يعني اسم ،مربوط به اين فرانقش

بسامد وقـوع ايـن    و ترين فرايند است فرايند مادي پربسامد، اي از علوم تجربي عنوان شاخه
؛ 1389زاده  (شـريعت هـا است  دستوري نيز بيش از ديگـر فراينـد   ةفرايند در ساخت استعار

ن دستوري در متـون نوشـتاري بـيش از متـو     ةكاربرد استعار ،. از سوي ديگر)1390چاوشي
هـاي   ) هر سه نوع استعاره را در چكيـده 1390چاوشي ( ).1389 زاده گفتاري است(شريعت

سـازي نقـش بسـزايي در خلـق      مقاالت علمي بررسي كرده است. به اعتقاد وي فرايند اسم
گفتمان علمي داراست. عـدم لـزوم ذكـر عامـل انسـاني و زمـان وقـوع رخـداد در فراينـد          

  ).1390ص متون علمي است (چاوشي هاي شاخ شدگي از جمله ويژگي اسم
ريزي صحيح  نظر به اين كه بسياري راه حل مشكل گونة علمي زبان فارسي را در برنامه

دانند، الزم است در اينجا به پژوهشي كـه بـر    ترين سطوح تحصيلي مي و مناسب از ابتدايي
حليل متون كتاب ) با ت1387گرايي در اين راستا انجام شده نيز اشاره شود. نجفي ( پاية نقش

ها به كودكان  اين فرايندآموزش چگونگي اول تا پنجم دبستان، به بررسي زمان و  "بخوانيم"
 زبـان  تجربـي  فراينـدهاي هاي درسي بررسي شده، تمـامي   به باور وي در كتاب پردازد. مي

يهدفمندبهوهمچنينفرايندهايزبانيبهعنوانابزاريبرايزبانيكردنتجربههايĤدميوبرقراريارتباط،بهشيوها
) نيز نظام وجهي گونة علمي ربـان فارسـي را در دو   1390ناصري ( شاه .اند هكودكمعرفينشد

هاي وجهي در بـازة   اي بررسي كرده و به افزايش معين دورة زماني در متون تاليفي و ترجمه
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بـر  تواند ناشي از تاثير زبان انگليسي  كند. اين امر مي اي اشاره مي زماني دوم در متون ترجمه
  ). 1390ناصري  فارسي باشد (شاه

  
  . چارچوب نظري2

  گرا بنيان دستور نقش 1.2
بـود و مـدلي متفـاوت بـراي      در توصيف عملكـرد زبـان   متفاوت يگذار نگرش پايه هليدي

ــان نظــام   ــاد وي زب ــه اعتق ــرد. ب ــه ك ــان ارائ ــد اســت و شــبكه بررســي زب اي اســت از  من
 ،كه در عنوان اصلي اين رويكرد وجـود دارد  »نقش«. اصطالح  )Halliday, 1994: 15(ها نظام

معنـا در ايـن رويكـرد در مركـز      ،حاكي از توجه اين رويكرد به معنا است. به عبارت ديگر
واژگـان و   ةتوجه قرار دارد و دستور چيزي نيست جز چگـونگي سـاخت معنـا بـه واسـط     

گويد ايـن   ارتين مي.  آنگونه كه م)Bloor, 1995:1( هاي زباني چون نواخت و تاكيد صورت
دانـد كـه همـواره در     زبان را يك فعاليت اجتماعي مـي  يو ؛مدل يك مدل تجويزي نيست

 ,Martin( دهــد ابــزاري بــراي درك مــتن در اختيــار مــا قــرار مــيو  دهــد بافــت رخ مــي

د: متن بـه  ننگر از دو منظر به متني كه محصول گفتار يا نوشتار است مي گراها ).نقش1997:3
متن به عنوان ابـزاري  ند؛ ديتي مستقل: كه در آن به دنبال معنا و ارزش متن هستعنوان موجو

كـه ايـن مـتن در آن     نديابي به نظام زباني هست براي فهم چيزي ديگر: كه در آن به دنبال راه
  .)Halliday, 2004: 3(توليد مي شود
اسـت. ايـن   فرهنگـي   - از معنـا دارد، برداشـتي اجتمـاعي     اگر نقش دستور برداشتي كه

در .)Halliday, 2004: 38( سه فرانقشيا به عبارتي  داند رويكرد معنا را متشكل از سه اليه مي
بـراي صـحبت   انسان . يكسان استدر معناي كل پيام گرا تاثير سه الية معنايي،  دستور نقش

، بـراي شـرح حقـايق    ،، حتـي دنيـاي درون ذهـن   دكن تجاربي كه از جهان كسب مي ةدربار
براي برقراري ارتباط  .دگير هاي درون آن از زبان كمك مي ها و پديده موجوديت، ها موقعيت

تغيير آنها نيز حتي ثبت ارتباط با ديگران، تاثير بر آنها و بيان ديدگاه ها يا  ،و تعامل با ديگران
و ارتباط يك  دده نظم مي يشها پيامبه همچنين با كمك زبان  نسان. ادگير از زبان كمك مي

 ,Hallidayدهد( ،شكل ميتري كه پيرامون آن است با بافت گستردهنيز ها و  را با ديگر پيام پيام

1994:30.(  
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  ها فرانقش 2.2
كند. هر كدام از اين  ، بينافردي و متني براي مدل خود معرفي ميتجربيش قهليدي سه فران

مجـزا از معنـاي بنـد را    پردازند و بخشي  از معناي متن مي اي و اليه اي سه فرا نقش به جنبه
كه اساس اين پژوهش بر آن قـرار   تجربي . در اينجا فرانقش)Halliday, 1994: 34( سازند مي

  شرح خواهيم داد. طور مختصر رابه گرفته است

  فرانقش تجربيمعرفي  1.2.2
و نه نوع  پردازد مي رويداد آندخيل در  هاي موجوديتبررسي نوع رويداد و به اين فرانقش 

مندي اسـت از   بندي نظام دستيابي به مقوله آنجمله به لحاظ سوالي و يا خبري بودن. هدف 
)بـراي هـر بنـد    Halliday, 1994: 107( هليـدي ).Thompson, 2004: 86-88(انـواع رخـدادها   

: خود فرايند، مشاركان حاضر دهند اجزايي را متصور است كه بناي تحليل بند را تشكيل مي
  اي مرتبط با فرايند. ند و عناصر حاشيهدر فراي

  
  بند ةدهند عناصر تشكيل 3.2
گونه كه پيش از اين گفته شد در اين فرانقش با سه جزء اصلي مواجه هستيم. محتوي  همان

اي  سازند؛ هر فرايند دربردارندة مشاركاني است كه در زمان، مكان يا شيوه ها مي بند را فرايند
  .)Tompson, 2004: 86-88(شوند يخاص با فرايندها مرتبط م

هاي فرايندها كه ركن اصلي بنـد و اسـاس ايـن     در اينجا به اختصار به برخي از ويژگي
آوريـم   اي كه ما از دنيـاي درون خـود بـه دسـت مـي      شود. تجربه پژوهش است، اشاره مي
ـ  پـيش آوريم.  دست مي اي كه از دنياي اطراف خود به متفاوت است از تجربه ب تجـار  ةنمون

 هـايي  فعاليتدهد يا  اتفاقاتي كه روي مي ؛هستند )actionها( عمل و )event،رخدادها(بيروني
ن تر است. بخشـي از آن ثبـت آ   بندي تجارب دروني مشكل دهند. اما طبقه كه افراد انجام مي

بيرون رخ داده است، واكنش نسبت به آن و بخشي نيـز آگـاهي از   چيزي است كه دردنياي 
كنـد. يعنـي فراينـدهاي     حاالت. دستور بين اين دو نوع فرايند شكاف ايجاد مـي وضعيت و 

هاي دستوري شامل بندهاي فراينـد مـادي و بنـدهاي فراينـد      مقوله ؛كهدنياي درون و بيرون
  .)Halliday, 2004: 168-170(مي شوند مرتبط با اين دو دنيا  ذهني
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 دكه تعميم دهـ  دگير ياد مي انسان. فرايند نوع سومي نيز وجود دارد  ،عالوه بر اين دو
كنـيم، مفـاهيم را    ايم و آنچه اكنون تجربه مي كرده با برقراري ارتباط بين آنچه قبال تجربهو 

. به نوعي تعميم يك تجربه است . به عنوان مثال نشان دادن شباهت بين دو چيزدرك كنيم
 گـذرايي گيرد.در نظام  مي اي را در نظر دستور براي تجارب نوع سوم بندهاي فرايند رابطه

بندي ديگري نيز  شوند. طبقه مي ،اي، ذهني و مادي رابطههاي  فرايندسه فرايند عمده شامل 
 ,Halliday، وجـود دارد ( گيرنـد  قـرار مـي   ي اين سه فراينـد در مرزهابراي فرايندهايي كه 

2004: 169-170(.  
 تـوان گفـت   متمايز سـاختاما مـي   يكديگررا از  اين فرايندهاتوان به وضوح  نمي اگرچه

ترتيـب برخـي از    است و به ايندر بين هر جفت از فرايندهاي اصلي ذكر شده جايگاه آنها 
كنند. در مرز بين فرايندهاي مادي و ذهنـي فراينـد    اتخاذ مي دو فرايند مجاور راهاي  يژگيو

. استرواني ما  هاي دروني و وضعيت كنشة كنند گيرد. فرايندي كه منعكس رفتاري قرار مي
آنچه به زبان مربوط است قـرار  و اي و ذهني فرايندهاي كالمي  در مرز بين فرايندهاي رابطه

گيرد. بـا   اي و مادي فرايند وجودي قرار مي گيرد. در نهايت در مرز بين فرايندهاي رابطه مي
ر است كه هيچ ها سخن گفت. الزم به ذك توان از تمامي انواع پديده استفاده از اين فرايند مي

ها بر ديگري برتري يا اولويت ندارنـد. امـا داراي ترتيـب بـوده و بـه لحـاظ        كدام از فرايند
  ) 171اي هستند و نه خطي (همان:  داراي تركيبدايرهصوري 

فضايي كه هر فرايند به خود اختصاص مي دهد يك طيف است. اگر بخواهيم به طـور  
هـا   هـا را در نظـر آورد. در طيـف رنـگ     طيف رنگتوان نمودار  قياس مثالي عنوان كنيم مي

هاي بنفش، سبز و نارنجي در مرزها قرار  و رنگ ؛هاي اصلي هاي قرمز، زرد و آبي رنگ رنگ
هـاي فـازي بـوده و مـرز      گيرند. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه انواع فرايندها مقوله مي

  . )172(همان: قاطعي بين آنها وجود ندارد
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  بندي آنها. نمايي از رابطة ميان انواع فرايندها و چگونگي تركيب. 1نمودار

منـد اسـت. دنيـاي تجـارب مـا شـديدا مـبهم و         ناپذيري نظام اين سيستم مبتني بر تعين
پيـدا كنـد.    نمودتجربي  ةنامشخص است. بنابراين يك متن يكسان ممكن است در دو حوز

با يكديگر  دشو ي كه در آنها مشاهده مينوع و تركيب فرايندهاي از نظرمتون مختلف معموال 
اي قابل  رابطهو هاي وجودي دبه عنوان مثال در يك متن روايي معموال فراين. شباهت دارند

هـا در هـر بنـد سـه جزءقابـل       هاي مرتبط بافراينـد  مشاهده است. فرايند، مشاركان و افزوده
ها پرداختـه   ر به معرفي فراينددر ادامه به اختصا .)Halliday, 2004: 173-175هستند (مشاهده 

  شود. مي
  
  ي اصليفرايندها 4.2

 فرايند ماديالف.  

شـود. در بنـدهاي    يوارد شده و تغييري را باعـث مـ  و نيرو در بندهاي مادي انرژي 
 )actor( كنشـگر  زنـد يـك مشـارك اسـت يعنـي      مادي منبع انرژي كه تغيير را رقم مـي 

)Halliday, 2004: 179(.  
  

فرايندھا

فرايند ذھنی 

فرايند کالمی

فرايند رابطه ای

فرايند وجودی

فرايند مادی

فرايند رفتاری
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  فرايند حسيب. 
يـا   ، بندهاي ذهنـي هستندبر خالف بندهاي مادي كه با تجربيات دنياي مادي در ارتباط 

  . )198- 197(همان: . انسانمرتبط استبا تجارب دنياي آگاهي و شناخت  حسي
  يندهاي بودن و داشتنافر :اي رابطه ج. فرايند

يـا   ويژگي به كسي يا چيزي و نيـز شناسـايي چيـزي   يك اين بندها رابراي نسبت دادن 
  . )215- 210(همان: كنيم.  كسي استفاده مي

  
  فرعيفرايندهاي  5.2
  فرايند رفتاري.الف

شوند. مانند نفس كشيدن،  شناختي و فيزيولوژيكي مي اين بندها مربوط به رفتارهاي روان
  .)Halliday, 2004: 250-284مانند آن ( سرفه كردن، خنديدن، خيره شدن و

  كالمي فرايندب. 
سـروكار   "تو چه گفتي؟ من گفتم كه اينجا شلوغ اسـت "مانند  با بندهاييفرايند كالمي 

مشارك در اين نوع بندها گوينده است. اينگونه بندها منبع مهمي براي انـواع مختلـف   دارد. 
  . )252(همان:  گفتمان هستند

  وجودي فرايندج. 
بنـدها بخـش   . اگرچه اينگونـه  داللت بر وجود چيزي يا رخدادن عملي دارنداين بندها 

  دهند اما نقش مهمي در گفتار دارند.  كوچكي از گفتمان را به خود اختصاص مي
  

  ها . توصيف و تحليل داده3
هاي اين پژوهش شامل متون نوشتاري رشتة پزشكي اسـت. متـون منتخـب از هشـت      داده

دارنـد.  ساله و در دو گروه ترجمه و تاليف قرار  حوزه در چهار دورة زماني پانزده كتاب اين 
بند به صورت  500اي و از هر كتاب  از هر بازة زماني يك كتاب تاليفي و يك كتاب ترجمه

هـايي اسـت    هاي تاليفي، كتاب تصادفي انتخاب شده است. شايان ذكر است منظور از كتاب
ها، طبق رويكـرد   آوري داده شده است. پس از جمع زبان نوشته كه توسط نويسندگان فارسي

ر اساس شش فرايند فرانقش تجربي، فرايند هر بند شناسايي و نوع آن ضبط گرايي و ب نقش
  هاي منتخب در زير آمده است: كتاب گرديد. نام
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 ).1336آزرم، اسماعيل ( .1

 ).1339نواك، اميل ( .2

 ).1342تاقديانس ( .3

 ).1346هلمن، ايستمن ( .4

 ).1374زاده، فريدون ( ملك .5

 ).1371استراير، لوبرت ( .6

 ).1383منوچهر شهامت (زاده، فريدون.  ملك .7

  ).1390موراي، رابرت ( .8
نمودارهاي توصيفي در ادامه گوياي وضـعيت فراوانـي فراينـدهاي متـون ايـن رشـتة        

  تحصيلي هستند.
هايي از بندهاي منتخب هر كتاب در ادامه آورده شده است. سپس با رسم نمـودار   نمونه

ها چند نمونه  اي درك بهتر فراينداند. بر هاي استخراج شده، توصيف شده بسامد وقوع فرايند
  اند. هاي استخراج شده در ادامه به عنوان مثال تحليل شده از بند

كه نسبت حجم هسته به حجم سيتوپالسم براي هر نوع  اند پيداكردهدانشمندان  1- مثال
  ).39: 1336. (ازرم، استو تغييرات آن خيلي محدود  استسلول تقريبا مقدار ثابتي 

در مثال باال مشخص است اين جمله از سه بند تشكيل شـده اسـت و در   همانگونه كه 
  اي است.  نتيجه حاوي سه فرايند است. فرايندهاي اين جمله از دو نوع مادي و رابطه

  فرايند مادي ←اند  پيدا كرده
 اي فرايند رابطه ←است 

  )28: 1342. (گاليك، استبيماري ديابت قندي اغلب ارثي  2- مثال 
  اي.  شود: بند رابطه در مثال باال يك بند مشاهده مي

  اي فرايند رابطه ←است 
فقط در موقعي ارزش واقعي براي تشخيص  گفته شداين عالمت همانطور كه  3- مثال 
  ).330: 1346(محيط،  تاييد گرددكه بوسيلة پزشك  داردحاملگي 

  اين جمله از سه بند تشكيل شده است.
  بند بياني ←گفتن 
  اي بند رابطه ←ن داشت
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  بند مادي ←تاكيد كردن 
 منتقل گرددكه چيزي بايد از شخص بيمـار   كردند تصور ميدر قرن شانزدهم  4- مثال 

  ).49: 1383زاده، (ملكپديد آوردو بيماري را در شخص سالم نيز 
  اين جمله از سه بند تشكيل شده است.

  بند ذهني ←تصور كردن 
  بند مادي ←منتقل گشتن 
  بند مادي ←پديد آوردن 

به تفكيك  1اطالعات آماري مربوط به شش فرايند در هشت كتاب پزشكي، در جدول 
  ارائه شده است:

  .فراواني شش فرايند در هشت كتاب پزشكي.  1جدول 
  نوع
  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  فرايند

6/48  مادي
٪ 4/43٪  78٪  8/48٪  2/43٪  6/48٪  4/55٪  4/47٪  

  ٪2/44  ٪2/40  ٪6/44  ٪2/46 ٪6/31 ٪4/17 ٪6/38 ٪4/37  اي رابطه
  ٪4/0  ٪8/1  ٪2/3  ٪6/6 ٪6/7 ٪8/1 ٪8/11 ٪2/7  ذهني
  ٪2/2  ٪4/0  ٪2/1  ٪8/0 ٪6/0 ٪8/1 ٪4/2 ٪2/4  بياني

  ٪8/5  ٪2/2  ٪4/2  ٪3/3 ٪6 ٪1 ٪8/3 ٪6/2  وجودي
  ٪0  ٪0  ٪0  ٪0 ٪0 ٪0 ٪0 ٪0  رفتاري
  ٪100  ٪100  ٪100  ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100  مجموع

  8متن  7متن  6متن  5متن 4متن 3متن 2متن 1متن  

  
هاي زماني مد نظر، بسامد وقوع هـر   هاي مختلف در دوره به منظور بررسي رفتار فرايند

تـا   2فرايند در هشت كتاب مورد بررسي، در حوزة پزشكي به طور جداگانه در نمودارهاي 
جز بازة  ها به نشان داده شده است. همانگونه كه درنمودار يك نمايان است، در تمامي بازه 6

  اي است.  د مادي در متون تاليفي بيش از متون ترجمهزماني سوم فراين
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  ..فراواني فرايند مادي در هشت پزشكي كتاب مورد بررسي2نمودار 

  
  اي در هشت كتاب پزشكي مورد بررسي. .فراواني فرايند رابطه3نمودار 

هاي زماني مختلف دقيقا عكس فرايند مادي است. در سـه   اي در بازه رفتار فرايند رابطه
  اي بيش از متون تاليفي است.  اي در متون ترجمه بازة زماني بسامد وقوع فرايند رابطه
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  .فراواني فرايند ذهني در هشت كتاب پزشكي مورد بررسي.4نمودار 

  
  شت كتاب پزشكي مورد بررسي..فراواني فرايند بياني در ه5نمودار 
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  .فراواني فرايند وجودي در هشت كتاب پزشكي مورد بررسي.6نمودار 

هـاي   اي در بـازه  با بررسي سه فرايند ديگر به نوسانات بسيار در متون تاليفي و ترجمـه 
كند، حال آنكـه در   خوريم. فرايند ذهني در نهايت سير نزولي را طي مي زماني مختلف برمي

  شويم.  فرايند بياني در نهايت با افزايش و سير صعودي مواجه مي
ورد فرايند رفتاري مشاهده نشد بنابراين نيـازي  نظر به اينكه در متون بررسي شده هيچ م
ها در  شود.به منظور بررسي تفاوت رفتار فرايند به رسم نمودار براي اين فرايند احساس نمي

اي براي هر فرايند نموداري رسـم شـد كـه ايـن تفـاوت را در متـون        متون تاليفي و ترجمه
  دهد. اي و تاليفي به خوبي نشان مي ترجمه
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  هاي زماني مختلف. اي پزشكي در بازه فراواني فرايند مادي در متون تاليفي و ترجمه. 7نمودار 

اي به لحـاظ بسـامد وقـوع     ، مشخص شده است متون ترجمه7همانگونه كه در نمودار 
فرايند مادي نوسان چنداني ندارند. اين درحـالي اسـت كـه متـون تـاليفي بـرخالف متـون        

رند. همچنين تفاوت چنداني بين بسامد وقـوع فراينـد   اي از نوسان باالتري برخوردا ترجمه
  شود. اي و تأليفي مشاهده نمي مادي در متون ترجمه

  
  هاي زماني مختلف. اي پزشكي در بازه اي در متون تاليفي و ترجمه .فراواني فرايند رابطه8نمودار 
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به جز در بـازه  اي و تاليفي تقريبا يكسان است.  اي نيز در متون ترجمه رفتار فرايند رابطه
  شود. اي و تاليفي مشاهده مي كه تفاوت فاحشي در دو متن ترجمه 1360تا  1345زماني 

  
  هاي زماني مختلف. اي پزشكي در بازه .فراواني فرايند ذهني در متون تاليفي و ترجمه9نمودار 

ونـدي  اي ر اي در متون ترجمه آيد كه بسامد وقوع فرايند تجربه مي گونه بر از نمودار اين
  افزايشي را شاهد هستيم.- كاهشي داشته است. هرچند در متون تاليفي روندي كاهشي 

  
  هاي زماني مختلف. اي پزشكي در  بازه .فراواني فرايند بياني در متون تاليفي و ترجمه10نمودار 

0

10

20

30

40

50

60

1330‐1345 1345‐1360 1360‐1375 1375‐1390

تاليف

ترجمه

0

5

10

15

20

25

1330‐1345 1345‐1360 1360‐1375 1375‐1390

تاليف

ترجمه



  اي پزشكي گانة هليدي در متون تأليفي و ترجمه نگاهي تطبيقي به فرايندهاي شش   114

ها حاكي از اين است كه فرايند بياني در متون تاليفي روندي كاهشي داشـته امـا در    داده
  دهد. افزايشي را از خود نشان مي - اي روندي كاهشي ترجمهمتون 

  
  هاي زماني مختلف. اي پزشكي در بازه .فراواني فرايند وجودي در متون تاليفي و ترجمه11نمودار

اي كامال بـا يكـديگر متفـاوت اسـت. در      رفتار فرايند وجودي در متون تاليفي و ترجمه
هـاي دوم   هايي را در بازه كاهشي و بيشينه–زايشي اي بسامد وقوع اين فرايند اف متون ترجمه

كنيم. حال آنكه در متون تاليفي ابتدا با كاهشي چشمگير مواجه هستيم و  و سوم مشاهده مي
  شويم. سپس افزايش و در انتها با كاهشي قابل توجه مواجه مي

  
  گيري بحث و نتيجه. 4

هـا و تحليـل آنهـا بـا      توصيف داده ها، پس از معرفي رويكرد مورد استفاده براي تحليل داده
استفاده از نمودارهاي توصيفي، اكنون در اين بخش به نتايجي كه بر اساس رفتار و وضعيت 

دست آمده اشاره خواهد شد. همانگونه كه نمودارهاي توصيفي در بخـش پيشـين    ها به داده
اي و تـاليفي، در   گانة مورد نظر هليدي در متـون ترجمـه   هاي شش نشان دادند، رفتار فرايند

هاي مشاهده شده  هاي زماني مختلف، متفاوت است. به منظور بررسي معناداري تفاوت بازه
  هاي آماري كمك گرفته شد. از آزمون
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  اي پزشكي. ها در متون تاليفي و ترجمه . فراواني فرايند12نمودار 

جز فراينـد مـادي،    ها به توان ادعا كرد بسامد وقوع تمامي فرايند مي 12بر اساس نمودار 
اي بيش از متون تاليفي است. بنابراين شايد بتوان گفت دليل درك بهتر متن  در متون ترجمه

هاي به كار گرفته شده توسط نويسنده  تر بودن فرايند اي ملموس تاليفي نسبت به متن ترجمه
  (فرايند مادي) براي انتقال تجربيات خود است.  

شود امـا   اي به وضوح مشاهده مي متون تاليفي و ترجمه هاي اگرچه اختالف ميان فرايند
هاي آماري تنها فرايندي كه اختالف بين بسامد وقوع آن در ترجمه و تاليف  بر اساس آزمون

اي فرايند وجودي دو برابر  معنادار بود، فرايند وجودي است. به اين معنا كه در متون ترجمه
دهند كه نمـود   هاي جدول زير نشان مي ت. دادهمتون تاليفي است و اين اختالف معنادار اس

/.  اسـت (  061تاليفي است و ارزش پي آن    فرايند وجودي در متون ترجمه دوبرابر متون
p‐ value = 0.061 است.05) كه تقريبا نزديك ./  
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  ها هاي آماري و معناداري اختالف فرايند . تحليل2جدول

  

 

  اي متون تاليفي و ترجمه. مقايسه فرايند وجودي در 13نمودار

Independent Samples Test

4.119 .089 -1.193 6 .278 -46.250 38.770 -141.118 48.618

-1.193 3.161 .315 -46.250 38.770 -166.147 73.647

1.291 .299 .641 6 .545 22.250 34.722 -62.713 107.213

.641 4.349 .554 22.250 34.722 -71.179 115.679

1.820 .226 .482 6 .647 7.000 14.530 -28.554 42.554

.482 4.865 .651 7.000 14.530 -30.666 44.666

.949 .368 -.210 6 .841 -1.000 4.761 -12.650 10.650

-.210 4.400 .843 -1.000 4.761 -13.758 11.758

3.553 .108 2.305 6 .061 11.250 4.880 -.690 23.190

2.305 4.619 .074 11.250 4.880 -1.612 24.112

Equal variance
assumed

Equal variance
not assumed

Equal variance
assumed

Equal variance
not assumed

Equal variance
assumed

Equal variance
not assumed

Equal variance
assumed

Equal variance
not assumed

Equal variance
assumed

Equal variance
not assumed

Material

Relational

Mental

Verbal

Existentia

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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اي فرايند وجودي بيشتري مشـاهده   آيد در متون ترجمه برمي 13همانگونه كه از نمودار 
گونه متون مشاهده  شده است، همچنين پراكندگي بيشتري در بسامد وقوع اين فرايند در اين

اي  جمـه هـاي دو مـتن تـاليفي و تر    شود. از آنجايي كه تفاوت معناداري بين ديگر فرايند مي
رسد دليل شفافيت بيشتر متون تاليفي،  توان استنباط كرد به نظر مي پزشكي مشاهده نشد، مي

هاي وجودي كمتر در اينگونه متون است. البته نظر به اينكه عناصر ديگري نيـز   وجود فرايند
در بند و تشكيل آن سهم دارند، بايستي جايگاه ديگر عناصر بند نيز در متون مختلف مـورد  

تري براي شفافيت متون دسـت   رسي و مقايسه قرار گيرد تا به اين ترتيب به الگوي كاملبر
  تواند پژوهش ديگري را به خود اختصاص دهد. يافت؛ كه مي

اي و مادي با يكديگر اشاره كرد.  توان به رابطة مستقيم دو فرايند رابطه از سوي ديگر مي
اي افـزوده   شده است بر ميزان فرايند رابطـه به عبارت ديگر هرجا كه از فرايند مادي كاسته 

هاي تحليل شده و از آنجا كه روند منسجم و منظمي بين افزايش  شده است. با توجه به داده
تـوان   شـود، مـي   اي مشاهده نمي ها در فراواني فرايندها در دو متن تاليفي و ترجمه و كاهش

ي قـرار ندارنـد امـا بـه نظـر      اي تحت تاثير متـون تـاليف   گفت در رشتة پزشكي متون ترجمه
  رسد كه مترجم اينگونه متون در انتخاب فرايند تحت تاثير متن اصلي قرار دارد. مي

گرايـي   از جمله نتايج برجسته و شايان ذكر در اين پژوهش اين است كه رويكرد نقـش 
آيد. اين رويكرد، رويكردي قابـل اعتمـاد بـراي     مي به خوبي از عهدة تحليل متون فارسي بر

  .تحليل متون مختلف فارسي است
از ديگر دستاوردهاي پژوهش حاضر رسيدن به الگويي براي مراتب نمـود فراينـدها در   

، بـه نظـر   12هاي بررسـي شـده و نمـودار     متون پزشكي زبان فارسي است. با توجه به داده
بـه   ها را در متون علمي پزشكي در زبان فارسـي  توان الگوي مراتب نمود فرايند رسد مي مي

  صورت زير مفروض دانست: 
  فرايند وجودي >فرايند بياني  >فرايند ذهني>اي  فرايند رابطه >فرايند مادي 

هاي  هاي اصلي نسبت به فرايند از ديگر مسائل قابل تامل در اين پژوهش، فراواني فرايند
كـه در  توان مشاهده كـرد   مي 12فرعي است. با توجه به الگوي ارائه شده در باال و نمودار 

دانـد،   هاي اصلي مي ) به عنوان فرايند2004متون علمي پزشكي نيز سه فرايندي كه هليدي (
  اند.  بيشترين نمود را داشته
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