
         
               

 
 اي باشد براي بر آن است تا وسيله            

   ترجمه درهاي تحقيق و پژوهش و حوزههاي دانشگاهي ترجمه  آشنايي با رشته •

 هاي ترجمهتعامل بهتر و بيشتر با استادان رشته •

هـاي مـرتبط بـا        منـدان رشـته    عالقـه   و دانـشجويان  ،استادانها و ديدگاههاي علمي        مقاالت، يافته   انعكاس •

 ترجمه در حوزة مطالعات ترجمه

 ...ها و  نامه ها، پايان، نشريهكتابها: ترجمه مسائل مربوط به ةرساني در زمين اطالع •

 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات به نشريات ةتكثير اين شماره از نشريه از محل يارانچاپ و  ةهزين

در اينجا از همكاري، همياري و پشتگرمي جناب آقاي دكتر خليل عليمحمدزاده معاون . دانشجويي تأمين شده است

 ادبيات و زبانهاي خارجي ةگي اين دانشگاه و جناب آقاي دكتر بيرجندي رياست محترم دانشكدمحترم فرهن

  .شود سپاسگزاري مي

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

    

 

 نظرات و پيشنهادهاي شما را ة كليدربارة ترجمه •

آمادة پذيرد و  منت مية خود به ديدةدربار

 به ترجمه مندانعالقهانعكاس ديدگاهها و مقاالت 

 .استه و زبان  ترجممرتبط با هاي حوزهو 
 
كاررفته در اين نشريه براساس  خط بهةشيو •

 دستور خط فارسيآخرين ويرايش كتاب 

 . مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي است
  

ست در صورت دسترسي به هرگونه خواهشمند ا •

 قابل توجه مرتبط با ترجمه، آن را جهت خبر

براي ما  يا تهية خبر تكميلي انعكاس در نشريه

 پستي، نشاني پست ياز طريق نشان .دارسال كني

 . يا تلفن با ما در ارتباط باشيديالكترونيك

مقـاالت لزومـاً   و   هـا نوشتهنظرات مطرح شده در      •

   . نيستدربارة ترجمه نظر

أخـذ مـانعي     با ذكـر م    هدربارة ترجم  نقل مطالب  •

  .ندارد

 

 

  
  فصلنامة علمي، فرهنگي، خبري 

   هارمچ ة، شمارسومسال 

  ۱۳۸۶بهار و تابستان  
  

    بهروز كروبي:صاحب امتياز

    سيد حسين حيدريان:سردبير و مدير مسئول

  سلما رضوانجو :تار و ويراسسرپرست هيئت تحريريه

  مجيد مطهريسيد  :طراح جلد

  

  نشاني وبگاه معاونت فرهنگي دانشگاه

 www.vccans.ir):  نشريهpdfجهت دريافت نسخة  (

  about-translation.blogspot.com  :نوشت نشريهوب

  AboutTranslation@gmail.com: يپست الكترونيك

  19575- 463تهران، صندوق پستي : نشاني
   0912 – 227 1687: تلفن ارتباط با نشريه
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    فهرستفهرست 

  ۳                .................................................................................                      يادداشت

       مصاحبه با استادان ترجمه

    ۴                 .................................................................................  فر دكتر علي خزاعي: اين شماره

  

  ۱۱              .........................  فاطمه جبارزاده/ ز دياز سينتاخورخه / تنگناهاي تحقيق در ترجمة فيلم مقاالت
  ۱۶                ...................................     يني حسيحاجمرجانه حسن هاشمي ميناباد و  / جان شهياستاد ش

  ۲۰              ................  رمضانعلي واشقاني فراهاني  / هاي عملي يك مترجم شفاهي نگاهي به تجربه

  ۲۵                ................................................................     مهدي زارع محمد/ پاي فنّاوري به پا  ،ترجمه
   ۲۷                ..................................................................     ميناباديحسن هاشم / هاي ترجمهها و ناگفتهنكته

     ۳۶               ................................................................     يبرز يفاطمه مهد/   شنايي با انديشمندان ترجمهآ

  

        ياميد احمد / هانامهپايان

  هاي كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي         نامهپايان: اين شماره   

  ۴۰              ................................................. )قسمت دوم(واحد علوم و تحقيقات ، دانشگاه آزاد اسالمي

        ۴۴               .................................................................   ي تبريزيحسين حيدر / کتابشناسي ترجمه

  

                بررسي سؤاالت آزمونهاي ورودي

    ۵۰.................................               يبهروز كروب  /۱۳۸۶آزمون سراسري کارشناسي ارشد مترجمي سال 

    

  ۵۵              ..................................................................................      ها و خبرهانشريه

                    فرهنگي و ادبياز وبگاههاي 

  ۶۲              ...........................  )متن سخنراني دكتر حسن انوري( زبان معيار و فرهنگ درست نويسي
  ۶۷              ...................................................... رضا منصوري / زبان علميِ فارسي سخت جان نيست

  ۶۸              .....................................  ضرورت صيانت از خط فارسيان دانشگاه تهران بر تأكيد استاد

     ۷۱              .......................................................................................            اكبر عابديانيعل  / تاريخةدر آئين

  

  

  

زاد، آقاي دكتر غالمرضا تجويدي، آقاي دكتر حسين مالنظـر،             فرح از استادان بزرگوار اين رشته، خانم دكتر فرزانه       
شـان در انتـشـار      آقاي دكتر كامبيز محمودزاده و آقاي حسن هاشمي ميناباد به دليل پشتگرميها و راهنماييهاي ارزنده              

  .شود اين مجله قدرداني مي
      

اند سپاسـگزاري  م مطالب اين شماره با ما همراه بودهدر تهيه و تنظيآيد و  نامشان در زير مي   كه  ي  از سروران عزيز  
 آقـاي مهـدي مـشايخي و خـانم          :دانشجويان كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي، دانشگاه شهيد بهـشتي         دانشجويان كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي، دانشگاه شهيد بهـشتي          :شود  مي

آقايـان  : دانشجويان كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسالمي، مركز علـوم و تحقيقـات              دانشجويان كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسالمي، مركز علـوم و تحقيقـات                پرينا قمي؛ 
 دكتـر كـامران     انود را از آقايـ    اين نشريه همچنين مراتب امتنـان خـ        . ابراهيمي و حميد اميني و خانم فرح مدني        بهروز

  .دارد ، محمد جعفربيگي و حسين داوري به دليل همكاري و ارائة نظرات سودمند اعالم ميتاجيك
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 شـامل بررسـي   (هـاي كارشناسـي ارشـد مترجمـي زبـان انگليـسي                در خصوص دوره   جامعي گذشته، بررسي نسبتاً     ةدر شمار 

بـه چـاپ رسـيد كـه مـورد          ) سؤاالت آزمونهاي ورودي، منابع پيشنهادي و برنامه و سرفصل دروس دانشگاهي اين دوره             نمونه

هاي ترجمـه   در اين ميان، درج نمونه سؤاالت بخش نظريه  .  ترجمه قرار گرفت   هاي  مند رشته    عالقه استاداناستقبال دانشجويان و    

ــا  ــراه داشــت و بررســي آنه ــه هم ــاوتي را ب ــدگان خواســتار چــاپ آخــرين  در هــر صــورت، . بازتابهــاي متف برخــي از خوانن

آزمون سراسري  دره هاي ترجم  اين شماره، سؤاالت بخش نظريه آنها درة اجابت خواستدر . اين آزمون شدندهايسؤال مجموعه

 نكته ضروري به نظر دو ذكر ،در خصوص اين بخش  . است درج شده    هاآنمنابع   به همراه    ۱۳۸۶کارشناسي ارشد مترجمي سال     

  : آيد مي

چاپ اين نمونه سؤالها به همراه ذكر منابع پاسخگويي به آنها، عالوه بر كمك به دانشجويان داوطلب شـركت                    نخست اينكه 

تواند براي برخي از استادان درسهاي اصول و مباني نظري ترجمه در مقطع كارشناسي نيز                اسي ارشد، مي  در آزمونهاي كارشن  

  . ها در كشور مطرح شده، مفيد باشد در جهت آشنايي با رويكردهاي نوين در مطالعات ترجمه كه طي سالهاي برگزاري اين دوره

خـارج از كـشور بـراي         دانـشگاهي  اده از يكـي از وبگاههـاي      اسـتف  از اشاره بر  گردآورندة بخش مذكور     منظور   دوم اينكه 

نيـز   ايـشان نوشت انتقادآميز      تأكيد بر مراجعه به چنين وبگاههايي نبوده است و اين مطلب از پي             ۸۵سال  كنكور   طراحي سؤاالت 

 نيـز    مكتـوب ديگـري     منابع درت ممكن است    سؤاالپاسخ به برخي از اين      همچنين الزم به ذكر است كه       . قابل استنباط بوده است   

  .باشد كه از نظر همكاران ما در اين بخش پوشيده مانده باشدموجود 

  هاي تكميلي در خصوص پذيرش در دوره

خـصوصاً در  هـاي مترجمـي     در دورهتحـصيل  ةبـه ادامـ  كارشناسي، ة  در دوريشه دانشجويانم را  همهبه عنوان يك معلم ترجم  

هـاي دكتـري      اكنون مقدمات ايجـاد دوره      بنا به اطالع، هم   . كنم  تشويق مي ضور دارند   دانشگاههايي كه استادان مسلط اين دوره ح      

طور كه در آن گفتار       همان .دست تدوين است  در    آن  و سرفصل دروس    نام دكتراي مطالعات ترجمه انجام شده      ااين رشته نيز ب   

هاي تكميلي، بيشتر شامل  دورهديگر  مانند ،هاي كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي در حال حاضر دوره نيز ذكر شده بود،

 هـدف   .بود خواهد   نيز مشهود هاي دكتري     شود و طبيعتاً اين روند در دوره         مي  ‐ و نه آموزش فن ترجمه       ‐ مطالعاتي هاي  حوزه

 .است بوده ) يکاربردمطالعات نظري و شامل (شناسان و نيز گسترش مطالعات ترجمه  ها تربيت ترجمه اصلي از اين دوره

در هـاي كارشناسـي    بـراي دانـشجويان دوره    »هاي كارشناسي ارشد    آشنايي با دوره  «در يكي از جلسات عمومي كه با نام         

به دانشجويان عزيز نكـاتي چنـد را   مترجمي زبان انگليسي هاي كارشناسي ارشد   واحد رودهن تشكيل شد، براي قبولي در دوره       

     :خالي از فايده نيست ها كه در تكميل مطالب باال ذكر آنمتذكر شدم

 درصـد نمـرة ورود بـه        ۴۰يـابيم كـه       سـادگي درمـي     با توجه به نسبت تعداد سؤالهاي بخش عمومي به اختـصاصي بـه             •

ها از دانش زبـان عمـومي        شدگان اين دوره    دهد و معموالً پذيرفته     هاي كارشناسي ارشد را زبان عمومي تشكيل مي         دوره

 _ ي واژگــاندانــشعنــي نوشــتن و خــصوصاً خوانــدن شــامل درك متــون و  ي_ بــااليي در دو مهــارت مــورد آزمــون 

هـاي تكميلـي ديگـر        زدن به زبان انگليسي همانند روش متداول در آزمـون دوره            مهارتهاي شنيدن و حرف   . برخوردارند

 .شود معموالً سنجيده نمي

شهود است و يكـي از مهمتـرين        رويكرد طراحان سؤال به كاهش تعداد سؤاالت ترجمة عملي و افزايش سؤاالت نظري م              •

 درصـد در آزمـون آزاد       ۲۱,۴۳و   درصد در آزمون سراسري      ۳۱,۲۵( ترجمه   يها  بخشهاي ترجمة عملي را بخش نظريه     

 .است آمده سوم مجله در شمارة ۱۳۸۵تا سال اين آزمونها  شرح كامل مقايسة سؤاالت .دهد تشكيل مي) اسالمي

 بررسـي سـؤالها و       كمـك  در مجلـة مـا بـه      منابع پيشنهادي   . ها تغييرپذير است    همنابع مورد نياز براي قبولي در اين دور        •

از جمله در شمارة    ( عالوه بر درج در مجلة ما        ،اين منابع به دست آمده است،     سؤال   مشورت با برخي از طراحان       ضمن

كارشناسي جديد   منابع   .نيز قابل دسترسي است   ) About-Translation.blogspot.com (نوشت نشريه   در وب ) گذشته

         . خواهد شددرجمذكور نوشت  به محض دسترسي در وبارشد و دكتري 

  سردبير  
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مندان به ترجمه هاي ترجمه و ادبيات انگليسي و عالقه دانشجويان رشته نام او در ميان مترجمان،
غايت  توانايي بهاستادِ. شناسندميمترجم  پربار ة و فصلنامة ادبيمترجهمه او را با نام . آشناست

 چهارشنبه دو بار در ماه به دعوت مركز نشر دانشگاهي از هايزير كه مدتي است عصر روز سربه
رساند و تا غروب با صدايي گرفته و شهر زادگاهش خود را به خيابان خالد اسالمبولي تهران مي

  . دهدمحجوب به مشتاقانِ ترجمه و ويرايش ادبي، آموزش مي
 در رشتة رياضي ديپلم 1354 او در سال  .مشهد استفر متولد شهر مقدس كتر علي خزاعيد

دو سال بعد، به دليل . گرفت و همان سال در رشتة آمار و كامپيوتر دانشگاه فردوسي پذيرفته شد
 اي كه به ادبيات انگليسي پيدا كرده بود، تغيير رشته داد و پس از اخذ مدرك كارشناسي عشق و عالقه

 در دورة كارشناسي ارشد آموزش زبان در دانشگاه تربيت مدرس تهران پذيرفته و ،ادبيات انگليسي
 )UMIST(چند سال بعد به دانشگاه يوميست .  موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد شد1367در سال 
  اندورة دكتراي خود را با عنو نامة  پايان1377 در انگلستان رفت و در آنجا در سال  منچستر

Contributions of Linguistics to the Practice of Translationاو عالوه بر .  به انجام رسانيد
، صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير  ترجمة متون ادبي كتاب با ارزش دانشگاهي با نام تأليف
  .ترين نشرية ترجمه در ايران است ديرينه

ست كه هفده سال دوام يافته و مفاهيم نظري و  تنها مجلة فرهنگي در كشور امترجمفصلنامة 
، بخاراارديبهشت ماه امسال فصلنامة . عملي ترجمه را براي مخاطبان پرشمارش عرضه كرده است

طي مراسمي از اين استاد مسلم كه وجود او غنيمتي انكارناپذير براي آموزش و رشد ترجمه در ايران 
  .)ها و خبرها آمده است م در بخش نشريهخبر مربوط به اين مراس.  ( كردياست قدردان

khazaeefar@yahoo.com  

 
 
  

  

    
  فري خزاعيدكتر عل: اين شماره   
  سيد حسين حيدريان      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  . ما از تحصيالت علمي خود بگوييدبراي خوانندگان اختيار ما گذاشتيد، لطفاً در ابتدا تشكر از وقتي كه در  جناب دكتر، با-

در من ه كه  آموزشهاي رسمي بودي، آموزش زبان، و زبانشناسيسيات انگليادب.  من چندان مرتبط نبوده استي دانشگاهيهارشته
رسمي صورت غير نويسي و ادبيات فارسي به  ديگر از جمله سينما، ترجمه، فرهنگةدر چند حوز. ام  ديده تا دكترايسه مقطع كارشناس

. شود  خاص مية شايد مشكل اصلي من همين كثرت عاليق باشد كه مانع از تمركز من بر يك حوز،درواقع. كنم و خودآموز تفنّن مي
 از ،حال بااين. پايان رسيده است دانم ديگر عصر تفنّن به مي. كنم اي امروز اين كثرت عاليق را به كسي توصيه نمي در دنياي حرفه

  .دانم بخش مي بخش و حتي رهايي اي ــ اين تفنّن را لذّت  نه حرفهديدگاهي شخصي ــ و
 اين كارهاي تفنّني را بسيار دوست دارم و تا ،برعكس.  كمي دارمةالبته منظور من از تفنّن اين نيست كه به اين كارهاي تفنّني عالق

  .شود انع از تمركز بر كاري واحد مياصطالح تفنّني است كه م كثرت اين كارهاي به. گذارم حد امكان برايشان وقت مي
  مند شديد؟  چطور شد كه به ترجمه عالقه-
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 آموزش زبان بودم، مثل ة كارشناسي ارشد رشتةكه دانشجوي دور وقتي
. نامه افتادم فكر پايان  دانشجويان مدتي قبل از اتمام واحدهاي درسي بهةهم

من اساساً . ند باشمم  موضوعي تحقيق كنم كه به آن عالقهةدوست داشتم دربار
درسهاي اين رشته برايم اصالً جالب اي نداشتم و   آموزش زبان عالقهةبه رشت
 كه 61موقع يعني سال  آن. ام كردم به اين رشته پرتاب شده  احساس مي. نبود

من در اين رشته قبول شدم، فقط همين رشته در مقطع كارشناسي ارشد داير 
 خود را مهم ةين رشته طبعاً براي اينكه رشتالبته طرفداران دانشگاهي ا. بود

كردند و عنوان    زبانشناسي منتسب ميةشد  شناختهةجلوه بدهند آن را به رشت
براي اينكه . پركني است ناميدند كه اسم دهن رشته را زبانشناسي كاربردي مي

اي از فعاليتهاي نظري و عملي  نشان بدهند اين رشته چقدر مهم است، مجموعه
در بين اين . آوردند هايي از اين رشته به حساب مي با زبان را شاخهمرتبط 
اگر .  ترجمه بودةاي بود كه خيلي نظرم را جلب كرد و آن شاخ ها، شاخه شاخه

 خود كشيده بودند مراجعه كنيد نام ترجمه را هم در اين ة از رشت80 ةاي كه طرفداران دانشگاهي رشته آموزش زبان در ده به نقشه
  . بينيد ينقشه م

هاي مرتبط با ترجمه را در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري هدايت نامه البتّه هنوز هم بسياري از دپارتمانهاي آموزش زبان، پايان
 ةهولمز تازه نقش. بحث بر سر اين بود كه ترجمه علم است يا هنر.  مطالعات ترجمه نبودةموقع هنوز رسماً خبري از رشت اما آن. كنند مي
 آموزش ةجمعي رشت موقع ترجمه هنوز ارباب  آن،درهرحال. كرد  استقالل آن را فراهم ميةلعات ترجمه را كشيده بود و داشت زمينمطا

 ترجمه ةبحث نظري دربار ليسانس خود را به  فوقةقولي زبانشناسي كاربردي بود و من شايد اولين نفر در ايران هستم كه رسال زبان يا به
 چون ،نامه بود بينم كه فقط عشق و عالقه به ترجمه محرّك آن پايان كنم، مي نامه نگاه مي  حاال كه به آن پايان.است اختصاص داده 

فورد و نايدا و نيومارك اساساً اطالعات مفيدي در اين  موقع نه خود من اطالعات چنداني در اين زمينه داشتم نه بجز كتابهاي كت آن
  . آن بسيار دشوار بودةشت در دسترس من نبود و يا تهياگر هم وجود دا. زمينه وجود داشت

هاي جاافتاده و پرطرفدار  ممكن است دليل آن را بفرمائيد؟ اين رشته يكي از رشته. مند نبوديد  آموزش زبان عالقهة گفتيد به رشت-
  .است دانشگاهي

توانستم با دروس اين  اي از ادبيات انگليسي نمي من با پيشينه. عالقگي من به اين رشته تا حد زيادي دليل شخصي و ذوقي دارد بي
كار  متوجه شدم كه بين روشهايي كه در آموزش و پرورش براي آموزش زبان خارجي به،از طرف ديگر. رشته ارتباط برقرار كنم

كه به ما روش    ني چون كسا. و اين فاصله گويا ابدي است؛خوانديم بسيار فاصله است شود و روشهايي كه ما در كالس مي گرفته مي
اآلن بعد از . كردند گذاري مي نوشتند و سياست آموختند، همانهايي بودند كه براي آموزش و پرورش كتاب مي تدريس زبان مي

  .چرخد موقع، گويا وضع بر همان منوال است و در بر همان پاشنه مي  سال از آن گذشت حدود بيست
  د شديد؟ من چطور شد كه به كار عمليِ ترجمه عالقه-

 علوم انساني ةاي در زمين يكي از همكارانم مقاله.  سال پيش20اي در حدود  گردد به خاطره  من به كار عملي ترجمه برميةعالق
به چيز خاصي .  خوبي استةمقاله را خواندم و به ايشان گفتم مقال. ترجمه كرده بود و از من خواست كه به آن نگاهي بيندازم

 دوم كه ةدفع. رسد پيشنهاد كنم تري به مقاله نگاه كنم و چيزهايي را كه به ذهنم مي رار كرد كه به چشم دقيقهمكارم اص. برنخوردم
زبان مقاله رنگ و بوي ترجمه داشت و پر از تركيبات غريب، جمالت . اي سالم نيست تر خواندم، ديدم تقريباً هيچ جمله مطلب را دقيق

تك  وقتي كه داشتم تك.  ديگر روان صورت نگرفته بودةاي به جمل انتقال از جمله.  بودبلند و ديرياب و گاه مبهم و غيرمنطقي
كردم كه چطور   تعجب مي. كردم  و غروري در خودم احساس مي دادم كه چه اشكالي دارد، لذت جمالت را براي همكارم توضيح مي

شده و از اينكه من توانسته بودم اين اشكاالت را بيابم همكار فاضلم در نوشتن متني به زبان مادري مرتكب چنين خطاهاي آشكاري 
ترجمه شايد حتي بيش از . بخش است خالصه آنجا بود كه فهميدم ترجمه هم مثل نوشتن كاري خالق و لذّت. كردم  احساس غرور مي

 ترجمه برايم بازي شيرين و . بود كار عمليِ ترجمه برايم نوعي تفريح،بعد از آن. طلبد  خالقيت و فكر منطقي مي و دانش زباني،تأليف
متأسفانه يا . ريزي كلمات نويسنده در زبان فارسي بود  قالب وبرانگيزِ جستجو در ذخاير واژگاني و معنايي زبان فارسي چالش
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زبانشناسي به . كند كند، يا كمك چنداني نمي  به نظر من زبانشناسي كمكي به ترجمه نمي 
محقق .  زبانشناسي نقطة شروع مطالعات ترجمه است،درواقع. كند  مطالعات ترجمه كمك مي
 . هم از مفاهيم زبانشناسي،گيرد نشناسان در تحقيق خود كمك ميترجمه هم از شيوة زبا

 ةقدار ترجمهمين م. اي به ترجمه بپردازم صورت حرفه انبوه كارها مانع از آن شد كه به.   اكتفا كردم همين مقدار لذت خوشبختانه به
  .كند  ترجمه را فراهم ميةذوقي و تفنني كه مي كنم خوراك تفكر دربار

 فصلنامة مترجم كه هفدهمين سال انتشار خود را جشن گرفته است، به صورت منبعي شناخته شده براي مترجمان و محققان - 
  كار فصلنامه را چگونه شروع كرديد؟. حوزه ترجمه درآمده است

رضوي آن را منتشر كرد،  معاونت فرهنگي آستان قدس جز چهار شماره اول كهه ب . منتشر شد1370 مترجم در بهار اولين شماره مجله
حـدي متـأثر از ايـن نكتـه      تـا  توان  در هفده سال گذشته را ميمترجمو كيف  شخصي منتشر شده است و لذا كم ةهزين ها با بقيه شماره

. ايـم   گفتهشود ميمناسبت آغاز هفدهمين سال انتشار مجله منتشر  پنج كه به و در شماره چهلها را    گفتني ،مترجممجله   در مورد . دانست
پيش به صرافت افتـادم مجلـه را    اينكه ده دوازده سال كنم و آن نكته اشاره مي جواب نباشد به يك اينكه سؤال شما بي اين حال براي با

ايـن بابـت بـسيار     از  و مـن امـروز  ؛ارت علوم آن را واجـد شـرايط ندانـست   وز كنم كه خوشبختانه منتشر يا ترويجي در قالب پژوهشي
 ، چنانكـه از نـامش  متـرجم  ةمجلـ . شـدم  مجلـه دور مـي   قطعـاً از هـدف   كردم، قالب پژوهشي منتشر مي خوشحالم چون اگر مجله را در

اما فقط به آن دسـته از مباحـث   ، نيست است و البته با مباحث نظري ترجمه هم بيگانه كار عملي ترجمه و مترجمان پيداست در خدمت
 بـه پايگـاهي نظـري بـراي     رفتـه   رفتـه متـرجم كـنم   احساس مي. بيايد مترجم دارد كه در عمل ممكن است به نوعي به كار نظري توجه

از آن   وكنيم كه قبل از هـر چيـز برخواننـده    مي توصيه  روشي رامترجمما در  .كار و دانشجويان ترجمه تبديل شده است تازه مترجمان
 ،واقعدر.  قرار گرفته استهم اي حرفه اين شيوه مورد قبول مترجمان .دور استه گرايي ب كند و از لفظ مي كيدأت تر بر زبان فارسي مهم

اي  نظريـه  كنـد  توصـيه مـي    ترجمـه ياي كه آن را براي كار عمل نظريه  .ترجمه را پر كند ةنظري موجود در عرص  كوشيده خألمترجم
 هـدف مـا ايـن اسـت كـه      .اهميـت زبـان فارسـي    اي و حرفه ماهيت ترجمه، كار مترجمان گرايانه از بر درك درست و واقعمبتني  است

  .گردانيم غالب گرا را بر عرصه ترجمه در ايران فارسي صورتهاي ناپسند آن مبارزه كنيم و روش در گرايي بتوانيم با لفظ
  
  تواند در كار عملي ترجمه به مترجم كمك كند؟ نيد؟ آيا زبانشناسي ميبي  زبانشناسي و ترجمه را چگونه مية شما رابط-

 ،درواقع. كند  زبانشناسي به مطالعات ترجمه كمك مي. كند  يا كمك چنداني نمي،كند  به نظر من زبانشناسي كمكي به ترجمه نمي
گيرد، هم از مفاهيم  قيق خود كمك مي زبانشناسان در تحةمحقق ترجمه هم از شيو.  شروع مطالعات ترجمه استةزبانشناسي نقط

گويند زبانشناسي  برخي مي. تواند به مترجم كمك كند قدري سوء تفاهم وجود دارد متأسفانه درمورد اينكه چه مي. زبانشناسي
 آشنايي با آراء و. دتواند به مترجم كمك كن  چگونه مييكنند كه زبانشناس  ولي مشخصاً موردي ذكر نمي،تواند كمك كند مي

گويد   ولي به او نمي.هاي زبانشناسان كه غالباً پيچيده و متناقض نيز هست بينش مترجم نسبت به زبان را ممكن است عوض كند نظريه
كار . اصالً زبانشناسي و مطالعات ترجمه ادعاي كمك به مترجم را ندارند. طور است مطالعات ترجمه هم همين. چگونه ترجمه كند

  . كند يكي عمل مي. كند يكي توصيف مي. آنها از يكديگر جدا است
تواند به مترجم كمك كند كسي است كه هم زبانشناس و  ام آنكه مي ، گفته»گروه سوم در ترجمه«اي باعنوان  من در سرمقاله

شناختي و  داند هم باتوجه به دانش زبان چنين كسي هم مشكالت ترجمه را مي. دان شناس است و هم مترجم و فارسي ترجمه
كه به مترجم بگويند چگونه بايد  كشند از اين اين گروه سوم ديگر خجالت نمي. كند  هايي پيشنهاد مي حل شناختي خود راه جمهتر

 به تحقيق براي تحقيق مترجم ةما در مجل. ناپذير است  عملي بايد و نبايد اجتناب كارِترجمه كار عملي است و در آموزشِ. ترجمه كند
ربط با كار   نظر است و حرف ما بية بيان يك مشكلي در كار عملي ترجمه و ارائ، درواقع،زنيم حرفي كه مي هر. مند نيستيم عالقه

نظر من بعيد است مترجمي حرف اين گروه سوم را بشنود و بگويد ما در  به.  بلكه متأثر از كار آنهاست،اي نيست عملي مترجمان حرفه
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گيرد كه تحقيقات علمي همكاران ما در اين حوزه و نيز پيشرفت واقعي وقتي صورت مي
 .هاي كارشناسي ارشد دانشجويان دربارة مسائل نظري و عملي ترجمه در ايران باشد هنام پايان

مخاطب ما مترجمان .  روي سخنمان با محققان ترجمه و اساتيد دانشگاه نيستمترجم ةما در مجل. نيازيم ترجمه از اين گروه هم بي
  .هستند و اسم مجله هم گواه اين مطلب است

 
در .  را بـه دنبـال داشـته اسـت         يي و بحثهـا   تسؤاالايد كه     باب ترجمه اشاره كرده    اي تازه در     در يكي از مقاالت اخير مترجم به نظريه        -

  .ر توضيح دهيدمورد اين نظريه بيشت
را به صورت كتاب منتشر  ام كه بزودي آن اي درباب ترجمه رسيده  نظريه من درخالل چند سال آموزش و كار عملي ترجمه به

گرايانه از  شود، براساس دركي واقع اين نظريه كه منحصر به متون ادبي نيست بلكه هرنوع ترجمه به زبان فارسي را شامل مي. كنم مي
در اين مجال اندك، فرصت نيست .  ايراني تدوين شده استة جايگاه زبان و ادب فارسي و نيز خوانندةه و با مالحظكار عملي ترجم

گرايي قرار دارد و اگر بخواهيم اسمي براي آن   لفظةمقابل نظري  فقط همين را بگويم كه اين نظريه در.اين نظريه را توضيح بدهم
من كارم را با .  ترجمه در ايران حاكم استةگرا هنوز كم و بيش بر عرص  لفظةنظري. »گرا  فارسيةنظري« بگذاريم، شايد بتوان گفت

گرا به   فارسيةنظري. دهيم گرايي آغاز كرده و همچنان ادامه مي هاي موجود آغاز كردم و دريافتم كه ما ترجمه را با لفظ نقد ترجمه
دهد و اصالت فارسي  دهد و ترجمه را به سطح تأليف ارتقا مي ي كلمه ميمترجم مباني نظري و جسارت الزم را براي خروج از تنگناها

  .شود خواننده شيريني زبان و معني كالم را بهتر درك كند كند و باعث مي را حفظ مي
اين . ايد اي را براي تربيت مترجم ادبي پيشنهاد كردهبرنامههمچنين  مترجم ةهاي اخير فصلنام شما در يكي از شماره! آقاي دكتر-

   است؟ اي پيش رفته برنامه اكنون تا چه مرحله
من اين برنامه را به گروه ادبيات فارسي دانشگاه مشهد پيشنهاد كردم تا آن را به صورت يكي از گرايشهاي مقطع كارشناسي ارشد 

. رديم و شرح دروس را هم نوشتيمپس از اينكه گروه ادبيات فارسي آن را پذيرفت، برنامه را تدوين ك.  ادبيات فارسي ارائه كنندةرشت
كار عملي   مطالعات ترجمه، بيشتر به ة برخالف رشت،اين برنامه. گيريم اگر اشكالي پيش نيايد، از سال آينده در اين رشته دانشجو مي
د، هرچند كه  ادبيات فارسي هستنةالتحصيالن رشت شوند قاعدتاً فارغ ترجمه نظر دارد و دانشجوياني كه در اين رشته پذيرفته مي

كه تأليف يا  كساني. غير از امتحان ورودي، مصاحبه نيز هست شرط قبولي به. توانند شركت كنند هاي ديگر هم مي دانشجويان رشته
در اين . كه تسلط بيشتري به زبان انگليسي دارند از اولويت برخوردارند نحوي در كار نوشتن سابقه دارند و نيز كساني ترجمه دارند يا به

حال اين برنامه هم   ولي درعين،توان به موفقيت آن اميدوار بود هاي تربيت مترجم رفع شده و تا حدي مي نامه برخي اشكاالت برنامهبر
شود واقعاً به ترجمه  در اينجا هم هيچ تضميني نيست كه كسي كه به اين رشته وارد مي. هاي ديگر در امان نخواهد بود از آفات برنامه

  .بايد ديد و بعد قضاوت كرد. هاي ديگر به اين رشته بيايند بعيد نيست افرادي با انگيزه. مند باشد عالقه
 ة در مورد رشت معموالًي است كه منسؤالاين . هاي اخير به بررسيهاي نظري بيشتري پرداخته استبه نظر من مترجم در شماره -

  كنيد؟  را چگونه ارزيابي ميشما پيشرفت مطالعات ترجمه در ايران. ام مطالعات ترجمه پرسيده
همت  در ايران اين حوزه به.  تحقيقاتي نوپايي استةاي مستقل هم در غرب هم در ايران حوز عنوان حوزه  مطالعات ترجمه بهةحوز

 شده  كارشناسي ارشد مترجمي چند سال است كه در دانشگاه عالمه طباطبايي دايرةمند و حول برنام تني چند از اساتيد فاضل و عالقه
حال، دوستان عزيز ما در دانشگاه عالمه  اين با. است تحقيقاتي ةبخش رونق هرچه بيشتر اين حوز  مطالعات ترجمه هم نويدةو مجل

كار اين باشد كه نام رشته را از مترجمي زبان انگليسي به مطالعات   شايد اولين. رو دارند  ي بسيار جدي پيشيطباطبايي هنوز كارها
آنچه در اين رشته در مقطع كارشناسي . كند هاي بسياري جلوگيري مي تفاهم  زيرا از سوء،هند در اينجا نام اهميت داردترجمه تغيير بد
 و اگر واقعاً براي همه روشن است، در .ربطي به تربيت مترجم ندارد و اين نكته بايد براي همه روشن باشد شود، هيچ ارشد ارائه مي

  . رشته مترجمي باشد اينمدليلي دارد كه نا صورت چه اين



  
  

  
  

8 

         1386تابستان   بهار و /چهارم  شمارة  / فرهنگي، خبري علمي،  فصلنامة
 

 
 را از مترجمي زبان انگليسي به كار اين باشد كه نام رشته  براي مقطع كارشناسي ارشد شايد اولين

 در .ربطي به تربيت مترجم ندارد شود هيچ آنچه در اين رشته ارائه مي.  مطالعات ترجمه تغيير بدهند
 .دليلي دارد كه نام رشته مترجمي باشد صورت چه اين

گيرد كه تحقيقات علمي همكاران ما در اين حوزه و نيز  نظر من پيشرفت واقعي وقتي صورت مي از نام كه بگذريم، به
  . مسايل نظري و عملي ترجمه در ايران باشدةهاي دانشجويان دربار نامه پايان

 تحقيقات ةعنوان حوز هاي مطالعات ترجمه به يافته. اشته و داردايران كشوري است كه در آن ترجمه از ديرباز اهميت بسياري د
 هم پيشرفت ، مطالعات ترجمهةصورت است كه حوز نظري ترجمه بايد در خدمت كار عملي ترجمه در ايران باشد و تنها در اين

 دانشگاه فراتر ةن را دارد كه از محدودمطالعات ترجمه اين توا. كند شده ارزش پيدا مي يابد و هم تحقيقات انجام كند، هم اعتبار مي مي
ها و خألهايي جدي  بست  نظري معتبر با بنةمن اعتقاد دارم كه كار عملي ترجمه، الاقل در شرايط فعلي ايران، بدون پشتوان. برود

اگر .  محكمي ندارد نظرية ما پشتوانةشود تا حد زيادي به اين دليل است كه ترجم  اساساً اين آشفتگي كه در كار ديده مي.روبروست
 مباحث مرتبط با كار عملي ةها به تحقيق دربار نامه پرداز اكتفا كنيم و اگر پايان در كالسهاي نظري ترجمه به نقل آراي اين يا آن نظريه

 ارتقاي  آن چيزي نخواهد بود جزةماند و فايد  تحقيقات در حد دانشگاه متوقف ميةصورت، اين حوز ترجمه در ايران نپردازد، دراين
 تحقيقاتي هستيم با كار مفيد و مرتبط به اين ة ما كه متولّي اين حوز،درواقع.  تعدادي استادةمدرك تعدادي دانشجو و ارتقاي مرتب

  .بخشيم حوزه اعتبار مي
رجمه  بسياري بين اركان تةامروز در ايران فاصل. فكري و آشنايي بين مترجمان باز كرده است مجله شما راهي را براي هم-

كنند و افراد دانشگاهي و نيز بين خود افراد دانشگاههاي مختلف شكاف   ترجمه فعاليت ميةكه در حوز  بين كساني . شوداحساس مي
  توان در اين ميان يك آشتي برقراركرد؟ به نظر شما چگونه مي. وجود دارد

شناسان، فالسفه، ادبا و  شناسان، فرهنگ  جامعه:ندكن  آن اظهارنظر ميةهاي مختلف دربار ترجمه فعاليتي است كه محققان حوزه
اين وضعيت صرفاً بيانگر اين واقعيت است كه ترجمه فعاليتي پيچيده است كه از عوامل مختلف . شناسان اخيراً هم زبانشناسان و ترجمه

جمعي  اين حوزه ارباب. گذارد  ميزباني، اجتماعي، فرهنگي و ادبي متأثّر شده و در فرهنگ و اجتماع و زبان و ادبيات يك ملّت اثر
اين اظهارنظرهاي فلسفي، ادبي، فرهنگي و .  آن اظهارنظر كندةتواند دربار  خود ميةهركس از منظر رشت. هيچ گروهي نيست

كه  در پاسخ به سؤال شما بايد گفت ،بنابراين. كند  ترجمه به درك بهتر ما از مفهوم و كاركرد ترجمه كمك ميةشناختي دربار جامعه
البته هستند . كند مند به ترجمه را فراهم مي  آشتي ميان گروههاي مختلف عالقهةاي ترجمه، زمين درك و قبول ماهيت بين رشته

.  ترجمه معنايي عيني و علمي دارد و حرف ديگران مبنايي ذهني دارد و لذا اعتباري نداردةكنند حرف آنها دربار كه خيال مي  كساني
اين مطلب را در . كنند ساده نيست كنيم، جداكردن قلمرو عين از ذهن آن قدر كه برخي گمان مي حبت مي ترجمه صةوقتي دربار

 ما يا ديگران دركار ترجمه ةدراينجا فقط به اختصار بگويم كه هرچه حرف ما برخاسته از تجرب. ام جايي ديگر به تفصيل بحث كرده
توان آن را محك زد، در قلمرو نظر  ته از عمل ترجمه نيست يا با كار ترجمه نميحرفي كه برخاس.  بيشتري داردةباشد، اعتبار و فايد

  .ماند مي باقي 
  بينيد؟  ويرايش چه نقشي در بهبود ترجمه دارد؟ و اصوالً كار ويرايش را در بهبود وضعيت نشر در ايران چگونه مي-

شده را معموالً با  در اينجا متن ترجمه.  در غرب وجود نداردكه در ايران متداول است شكلي  دانيد، ويرايشِ ترجمه به  چنانكه مي
اگر ويرايش در ايران چنين روندي پيدا كرده، علت . كنند  را ازجهت محتوا و درستي زبانِ ترجمه، ويرايش مي متن اصلي مقابله و آن
شود كه اين شكلِ ويرايش  شده و مي ميشكلي انجام  يعني ترجمه در ايران به. ارتباط با وضعيت ترجمه نيست آن به طور قطع بي
درمورد سؤال شما بايد بگويم كه اگرچه در وضعيت مطلوب، ويرايش نبايد ويرايش محتوايي و زباني باشد، . كند  ضرورت پيدا مي

  .اي بدون ويرايش يا با ويرايش حداقل به چاپ برسد، جاي نگراني دارد حاضر امري ضروري است و اگر ترجمه ولي درحال
  مگر در غرب روال ويرايش ترجمه چگونه است؟. گوئيد ويرايش نبايد ويرايش محتوايي يا زباني باشد  چرا مي-
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توان با ويرايش زباني و  اعتماد را نمي  زيرا يك ترجمة غيرقابل،اگر مترجم صالحيت ترجمة متني را ندارد، نبايد به او اعتماد كرد
هايي كه ويراستار زياد  بنابراين در ترجمه. تك جمالت را دوباره بنويسد ادبي به متني يكدست تبديل كرد؛ مگر اينكه ويراستار تك

  .ايم تربيت ويراستار پرداخته در ايران به جاي اينكه سطح كار مترجمان را باال ببريم، به. خورد هم مي برد، يكدستي سبكي به دست مي

اش پذيرفت و   متني را دارد، بايد به او اعتماد كرد و كار او را با همان ويژگيهاي فردي يا سبكيةببينيد اگر مترجم صالحيت ترجم
. شود  آنها ميةها كه اگر كسي ديگر ترجمه را بخواند، احتماالً بهتر متوج افتادگي هوها و جاماند بعضي خطاها و س مي. چاپ رسانده ب

اي است كه در غرب متداول  ظاهراً اين همان شيوه. رسد  همان ويراستار است كه اصالحات پيشنهادي او به حداقل مياين چشم دوم
توان با ويرايش زباني  اعتماد را نمي  غيرقابلة زيرا يك ترجم،او اعتماد كرد متني را ندارد، نبايد به ةاگر مترجم صالحيت ترجم. است

هايي كه ويراستار زياد  بنابراين در ترجمه. تك جمالت را دوباره بنويسد كه ويراستار تك  مگر اين،و ادبي به متني يكدست تبديل كرد
. ايم تربيت ويراستار پرداخته ح كار مترجمان را باال ببريم، بهكه سط در ايران بجاي اين. خورد هم مي برد، يكدستي سبكي به دست مي

 وگرنه وضع از اين كه هست هم ؛البته گفتم كه تا سطح كار مترجمان باال نرود، تربيت ويراستار و ويرايش ترجمه امري ضروري است
  .شود بدتر مي

  توانيم باال ببريم؟ نظر شما سطح كيفي كار مترجمان را چگونه مي  به-
بـه طـوركلّي بهبـود وضـعيت        .  چون عوامل بـسياري در ايـن امـر دخيلنـد           ،ؤال خوبي است ولي پاسخ به اين سؤال چندان ساده نيست          س

 بايـد فـضايي ايجـاد كـرد كـه فقـط كـساني كـه         ،گذشـته  ازآن. ترجمه به بهبود خيلي از فعاليتهاي فرهنگي و ادبي ديگـر وابـسته اسـت       
باالبردن كيفيت آمـوزش در     .  دارند ولي صالحيت الزم را ندارند       ي بياورند نه كساني كه عالقه     صالحيت ترجمه دارند به اين حرفه رو      

  . نيستتأثير  مترجم هم بي   تربيتةرشت
 چهارساله تربيت متـرجم بتوانـد متـرجم ادبـي           ةكنم برنام    ولي واقعاً تصور نمي    ،ببينيد من به آموزش ترجمه و تربيت مترجم اعتقاد دارم         

 ةترجمـ .  ادبي به عنوان يك درس فراگرفتنـي فكـر كننـد        ةكس ازجمله خود دانشجويان اين رشته نبايد اساساً به ترجم          هيچ. تربيت كند 
طـرز    موجـود آموزشـي تربيـت متـرجم از دوسـو بـه      ةبرنامـ . ادبي از سنخ نگارش خالق اسـت و نگـارش خـالق قابـل آمـوزش نيـست           

 دانشجويان اين رشته انتظار دارند مترجم ادبي بشوند يا اينكه عمـالً سـراغ كارهـاي                برخي ،سو  از يك . غيرمنصفانه موردانتقاد واقع شده   
تواند مترجم ادبـي درسـت كنـد، پـس بـه        برنامه نمي كنند چون اين  ها گمان مي  بعضي،از سوي ديگر. اين درست نيست. روند ادبي مي 
مـا  . توانـد انجـام دهـد       ولي كارهـاي مفيـد ديگـري مـي        .  كند تواند مترجم ادبي درست     اين برنامه نمي  درست است كه    . خورد  درد نمي 

اي در بازاركار را مشخّص و تعريف كنيم و با دادن آموزشهاي الزم افـرادي را تربيـت كنـيم كـه                       توانيم تعداد زيادي نيازهاي حرفه      مي
سـطح حـداكثر قابـل      . ح حـداقل  سطح حداكثر و سـط    : من بين دوسطح از مهارت ترجمه تفاوت قايل هستم        . جوابگوي آن نيازها باشند   

. صـورت كمـي تعريـف و مـشخص كـرد            توان و بايد بـه    اين سطح حداقل را مي    .  ولي سطح حداقل قابل آموزش است      ،آموزش نيست 
  سطحي كـه جوابگـوي نيازهـاي غيرادبـي           _غربي نيز نظر به سطح حداقل دارند        هاي تربيت مترجم در كشورهاي        كنم برنامه   گمان مي 

 .ه استبازاركار ترجم
  كنيد؟  بازار كار ترجمه را چگونه توصيف مي-

هاي ديگر، بازار كار بهتري وجود دارد، ولي  التحصيالن گرايشها و رشته التحصيالن ترجمه، درمقايسه با فارغ كنم براي فارغ تصور مي
التحصيالن بتوانند  تك فارغ  نيست تكگيرد، معلوم  چون در ايران معموالً پذيرش دانشجو متناسب با نيازهاي جامعه صورت نمي،اوالً

. اي بينديشند گويم اين است كه حرفه اي كه من هميشه به دانشجويانم مي ثانياً، نكته.  تحصيلي خود پيدا كنندةكاري مرتبط با رشت
 ةشجوي دوردان. دهد يا بايد بدهد  دهد؛ ولي دانشگاه آموزش تخصصي مي دبيرستان آموزش عمومي مي. دانشگاه دبيرستان نيست

دليل ضعف برنامه يا ضعف مديريت يا ضعف  اگر دانشگاه به. كارشناسي بايد تخصص الزم براي انجام كار در آينده را پيدا كند
حساب بدشانسي دانشجو گذاشت ولي  دليل ديگر قادر نيست آموزش تخصصي الزم را به دانشجو بدهد، اين را بايد به آموزش يا به هر

 ترجمه بايد بداند در بازار كار از او چه انتظاري دارند و خود را در سطح آن ةدانشجوي رشت. كند دانشجو كم نمياين از مسئوليت 
 خود وظيفه ةنوب كند، هرچند كه دانشگاهيان هم به گناه را به گردن دانشگاه انداختن هيچ مشكلي را حل نمي. انتظارات آماده كند

دانشجو بايد در . اي عمل كند اي فكر كند و حرفه گويم دانشجو بايد حرفه  اين است كه مي.دارند كه مشكالت برنامه را حل كنند
 بايد بتواند متون انگليسي را در ،بايد، مثالً، بتواند متن انگليسيِ بدون غلط بنويسد.  الزم را پيدا كند تخصصِ كارشناسي حداقلِةدور
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دانشجو بايد در دورة . تظاري دارند و خود را در سطح آن انتظارات آماده كنددانشجوي رشتة ترجمه بايد بداند در بازار كار از او چه ان 
 بايد بتواند متون انگليسي را در سطحي ،بايد، مثالً، بتواند متن انگليسي بدون غلط بنويسد.  الزم را پيدا كند تخصصِكارشناسي حداقلِ

 .ماند  بيكار نمي باشيدن مهارتهايي باشد، مطمئنالتحصيلي داراي چني اگر فارغ... قابل قبول به فارسي ترجمه كند

التحصيلي داراي چنين مهارتهايي باشد، مطمئن  اگر فارغ.  حضوري باشدةبه ترجمسطحي قابل قبول به فارسي ترجمه كند، بايد قادر 
ما امروز درمقايسه با مثالً بيست سال، سي سال پيش افراد بسياري داريم كه با زبان انگليسي آشنا هستند ولي . ماند باشيد بيكار نمي

عنوان مثال، يكي از كارهايي كه  به. دانند رمفيد، انگليسي مياي يا سطح غي غالب اين افراد در يك سطح معيني، يعني سطح غيرحرفه
حاضر چند  درحال. فرستند  ميISI مقاالتي است كه اساتيد دانشگاه براي مجلّات ةتوانند انجام بدهند، ترجم التحصيالن ترجمه مي فارغ
 ترجمه كنند؟ درست است كه برنامه ISIات  ترجمه قادرند مقاالت فارسي به انگليسي در سطح قابل قبول مجلّةالتحصيل رشت فارغ

  . ترجمه هم بايد احساس مسئوليت كند و خودش هم تالش كند تا كيفيت كارش را باال ببردة دارد، اما دانشجوي رشتييايرادها
نظرتان را در مورد آيا ممكن است به طور مشخص . هاي ترجمه در ايران است ما بررسي دورهةيكي از اهداف مجل.  بله-

   فعلي توضيح دهيد؟ةاشكاالت اصلي برنام
هايي كه دانشجويان را براي مهارتهايي   آموزشي نياز به بررسي و تجديدنظر مداوم دارد، خصوصاً برنامهةبديهي است هر برنام

 برنامه بدهند، ولي اوالً اين اند كه تغييراتي در البته در سالهاي اخير به دانشگاهها اختياراتي داده. كنند كه مدام درحال تغييرند  تربيت مي
يكي از .  تربيت مترجم الزم است برخي تصميمات در سطح كالن اتخاذ شودةها مثل رشت ثانياً در برخي رشته. تغييرات جزيي است

در . بهتر است بگويم نامتناسب.  درستي نباشدة ضعيف كلمةشايد كلم.  موجود، وروديهاي ضعيف اين رشته استةمشكالت برنام
زاد سؤالي درمورد آموزش ترجمه و تربيت مترجم در ، خانم گلي امامي از خانم دكتر فرحمترجم ة هفدهمين سال انتشار مجلجشن

مترجم . پرسيد سؤالي بود از سر كنجكاوي و ناباوري اي از يك مدرس ترجمه مي اين سؤال را كه يك مترجم حرفه. دانشگاه پرسيد
 اي  آموزشيةآن كدام برنام. خواهد  استعداد و دانش و عالقه ميةترين سطح آن چه ماي  در سادهداند كه كار ترجمه حتي اي مي حرفه

 موجود اين است كه براساس تصور ةهاي معمولي مترجم بسازد؟ بنابراين، شايد بزرگترين مشكل برنام است كه قادر است از ديپلمه
به . تواند مترجم بشود صور اين بوده كه هركس با مقداري آموزش ميگويا ت. نادرستي از ماهيت كار عمليِ ترجمه تدوين شده است

 ترجمه يك سطح دانش و مهارت تعريف كنيم و ةالتحصيالن رشت  ما بايد اوالً نيازهاي بازار كار را مشخص كنيم و براي فارغ،نظر من
  .اي تدوين كنيم كه دانشجو را به آن سطح برساند سپس برنامه

ايد؟ قرار دادن اين   مكاتبات و اسناد را تدريس كردهةا خودتان مترجم رسمي هم هستيد، آيا درس ترجم باتوجه به اينكه شم-
  بينيد؟  مترجمي چگونه مية چهارسالةدرس را در دور

 من هم ديگر ، بنابراين. اين درس را چندان دوست ندارند،رسد دانشجويان به نظرم مي. ام بار تدريس كرده اين درس را من دوسه
 اسناد ساده مثل مدارك تحصيلي و ةمشكل اصلي ما در اين درس اين بود كه دانشجويان در ترجم. را تدريس كنم وست ندارم آند

 .زدند رفتيم، همگي جا مي سند ازدواج و امثال آن مشكل نداشتند، اما وقتي سراغ متنها و اسناد جدي مثل قراردادها و متون حقوقي مي
بايد ديد مشكالت . به نظر من اين درس بايد در برنامه باشد. كردند زه و نه معني متون حقوقي را كامالً درك مينه عالقه داشتند نه انگي

  .چيست و آنها را حل كرد
  نظري داريد؟   چهي مطبوعاتة شفاهي و ترجمةمورد درسهاي ترجم  در-
التحصيل ترجمه بايد از حداقل مهارتهاي الزم   چون فارغبازاركار فعاليتهاي مرتبط با ترجمه بسيار متنوع است و نظر من چون در به

، الزم است كه دانشجويان در سال آخر از بين چند گرايش يكي را حسب عالقه برخوردار باشداي كار  براي ورود به بازار حرفه
 فيلم و امثال اينها را ةرجم شفاهي، تة متون مطبوعاتي، ترجمةترجم. انتخاب كنند و بين بيست تا سي واحد در آن گرايش بگذرانند
 فيلم، به تمام رموز ةتوان با گذراندن يك يا دو درس ترجم چطور مي. بايد به شكل گرايش آموزش داد نه در حد يك يا دو درس

جمعي از متخصصان آموزشي ترجمه، حضور توان در   ولي مي، طبعاً محدوديتهايي دارداي  آموزشيةكار وقوف يافت؟ البته هر برنام
توان و بايد  ترجمه را مي. توان آموزش داد من معتقد نيستم ترجمه را نمي. راهكارهاي مناسبي براي تبديل اين فكر به عمل پيدا كرد

ها چه تفاوتهايي دارد و بايد درپي آن باشيم كه براي آموزش مفيد و مؤثر  اما بايد متوجه بود كه ترجمه با ساير رشته. آموزش داد
  .هايي الزم است انتخاب كنيمترجمه چه راهكار
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  تنگناهاي تحقيق در ترجمة فيلمتنگناهاي تحقيق در ترجمة فيلم
 )Jorge Diaz Cintas (ز دياز سينتاخورخه: نوشتة

  1فاطمه جبارزاده: مترجم
دانشگاه تربيت معلم كارشناسي ارشد مترجمي انگليسي، ةدانش آموخت  

  
  

بـراي مطالعـة    . قلم دكتـر ديـاز سـينتاس      اي به      صفحه 18اي است از مقالة       مقالة حاضر ترجمة گزيده   : سخن مترجم 
. مراجعه نماييـد   php.toc_01issue/01issue/org.jostrans.www://httpتوانيد به آدرس  اصل مقاله مي

 انتخاب شـده كـه در    audiovisual translation نهادِ واژة  به عنوان برابر»ترجمة فيلم«در ترجمة اين مقاله واژة 
هـاي    برگيرندة ترجمة انواع توليداتِ ديداري شـنيداري از جملـه فـيلم سـينمايي، داسـتاني، خبـر، تفـسيرخبر، برنامـه                     

  .استورزشي و تيزرهاي تبليغاتي 
  

يكردهاي جديد نسبت   در رو . تا چند سال اخير، ترجمة فيلم در پژوهشهاي علمي و نظري حوزة ترجمه جايگاهي نداشت              
 عمـدة سـينما و      تـأثير كند، توجه به      شنيداري، آنچه بيش از همه جلب توجه مي         ـ   به پديدة ترجمة فيلم و توليدات ديداري      

ترين گونة ترجمـه بـه شـمار          در عصر حاضر، ترجمة فيلم مهم     . فيلم بر فرهنگ ملتها و ايجاد ارتباط بين ملل مختلف است          
  :شنيداري است از جمله ـ  ، ويژگيهاي خاص توليدات ديداريآيد و دليل اين اهميت مي
  ٢.دهند تعداد افرادي كه اين توليدات پوشش مي •

 .شود شنيداري كه همه روزه وارد بازاركشورها مي ـ   مقادير فراواني از توليدات ديداري •

  و لـوح فـشرده   مـاهواره،   هـاي تلويزيـوني، سـينما،         در دسترس بودن و قابليت نقل و انتقـال آسـان از طريـق شـبكه                •
 .دي .وي .دي

 
در موقعيت كنوني جهان و در عصر ارتباطات، بشرِ امروز بيش از پيش نيازمند آشنايي با ملـل و فرهنگهـاي ديگـر                 

  .سزايي در ايجاد اين ارتباط داشته باشدتواند نقش به بوده و ترجمة فيلم مي
  

  موانع تحقيق در ترجمة فيلم
پردازان را از توجه به اين حوزه بازداشته است؛ چنانچه آنان ترجمة فـيلم را                 ره بسياري از نظريه   نو بودن پديدة فيلم هموا    

اند تـا ديـدگاههاي        تالش بسياري نموده   3نمن لينسِ   ويت  پردازاني چون   نظريه. دانند  هاي ترجمه مي    خارج از حيطة نظريه   
مترجمـان ادبـي كـه فـيلم و         «از نظر او    . دي تغييردهند اساس در مورد ترجمة رسانه را تا ح         داوريهاي بي   نادرست و پيش  

  ».هاي خود تجديد نظر كنند بايست در ديدگاه نگرند مي مشكالت آن را با ديدة اغماض مي

                                                 
1 fj1354@gmail.com 

   .م -.ترين وسايل ارتباط جمعي دسترسي دارند تقريباً بيشتر افراد امروزه به تلويزيون و راديو به عنوان ابتدايي  ۲

3 Whitman Linsen 
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الً اند، در حيطة ترجمة فيلم عمـ        هاي ترجمه كه در طول زمان و بر اساس ترجمة متني شكل گرفته                بسياري از نظريه  

كه پـشتوانة نظـري نيـز داشـته            هايي تكيه كنند  كارايي ندارند؛ همين مسئله باعث شده تا پژوهشگران به تحقيق در حوزه        
هاي موجود يا پرداختن بـه ديـدگاههاي جديـد و ويـژة               آنان تمايل چنداني به بازنگري و كاربردي نمودن نظريه        . باشند

پردازان، دليـل اصـلي بـه حاشـيه رفـتن ترجمـة فـيلم در مقايـسه بـا                      ان و نظريه  توجهي پژوهشگر   كم. ترجمة فيلم ندارند  
سـزايي در     كه در طول زمان ترجمه نقش بـه        رغم اين   علي. هاي ادبي و ترجمة متون كهني چون انجيل بوده است           ترجمه

كوفايي علمـي و    حتـي در اوج شـ     . هاي مربوط به اين حوزه قدمت چنداني ندارنـد          تبادالت فرهنگي داشته است، نظريه    
بنـابراين هـيچ جـاي شـگفتي        . فرهنگي در غرب، مبحث ترجمه جايگاهي در مباحث جدي محافل علمي نداشته اسـت             

  .توجهي واقع شده باشد نيست كه مطالعات مربوط به مبحث ترجمة فيلم كامالً مورد بي
   

ترجمـة فـيلم صـرفاً      . نيداري اسـت  شـ   ـ     توليدات ديداري  1از ديگر موانع تحقيق در ترجمة فيلم، ماهيت چندگانگي        
، ادوات سـمعي و بـصري چـون         )ها  ديالوگ(رويارويي دو متن مبدا و مقصد نيست بلكه در آن مترجم با متن گفتگوها               

هـاي   چنين يافتن فيلم مناسب براي تحقيق نيـز از ديگـر سـختي     سر و كار دارد؛ هم    دي    .وي  .لوح فشرده و دي   تلويزيون،  
رسد، قبل از تدوين نهايي فيلم تنظـيم        معموالً نسخة متن گفتگوهايي كه به دست مترجم مي        . فعاليت در اين حوزه است    

از اولين وظايف پژوهشگر و مترجم فـيلم مقابلـة   . هاي فيلم ناهماهنگ است   شده و در بسياري از موارد با اصل ديالوگ        
بايست  رگونه تفاوت، تمام گفتگوها ميدر صورت وجود ه. هاست تا از هماهنگي آنها مطمئن شود  متن فيلم با ديالوگ   

تـرين حالـت ايـن اسـت كـه       آل ايـده . كننده اسـت  گير و خسته از متن فيلم استخراج و نوشته شوند كه مسلماً امري وقت  
هاي نـسخة نهـايي اسـت،       تحقيق يا ترجمة فيلم با متن گفتگوهايي كه پس از تدوين نهايي ارائه شده و عيناً تكرار جمله                 

در بسياري از موارد ايـن  .  اين متون ندارند كنندگان فيلم تمايلي به ارائة  كنندگان و پخش    لبته بسياري از تهيه   ا. آغاز شود 
فيلمهاي زيرنـويس شـده تحقيـق كنـد،      در صورتي كه پژوهشگري بخواهد در مورد .متون قابل خريد و فروش نيستند

نسخة نوشتاري زيرنويس معموالً غيـر قابـل فـروش اسـت،     . رد هم نياز دا    ها به متن زيرنويس     مسلماً عالوه بر متن گفتگو    
مترجمـان فـيلم    .  كنندة فيلم وارد مـذاكره شـده و نـسخة نوشـتاري آن را تهيـه كنـد                   مگر اينكه فرد با مؤسسة زيرنويس     

ت زنند زيرا مسئوليت اصلي آنها برگردان گفتگوهاسـت و افـزودن جمـال   معموالً از ارائه زيرنويس گفتگوها سر باز مي   
در برخـي مـوارد متـرجم،  حقـوق     . بر نماها بر عهدة فرد ديگري است كه داراي مهارتهاي فنـي و توليـدي فـيلم اسـت                 

معنوي ترجمه را به شركت يا مؤسسة زيرنويس كننده واگذاركرده و عمال دسترسي و كنترلـي بـر متـون ترجمـه شـده                        
عيب جويي از متن ترجمـه شـده بـه مقابلـة اصـل و ترجمـه                 در مواقعي پژوهشگر صرفاً با هدف نقد و البته بيشتر           . ندارد

كند، بدون شك اين امر خود رنجشهايي در روابط               پرداخته و معادلهايي كه از ديدگاه خود او مناسب است پيشنهاد مي           
ري كند، اين هم يكي ديگر از داليل عدم تمايل مترجم فيلم براي ارائة مـتن نوشـتا   مترجم و پژوهشگر ترجمه ايجاد مي  

زير نويس كردن فيلم فعاليتي گروهي است و مسئوليت آن مسلماً برعهده تمام افراد گـروه اسـت، امـا                .  زيرنويس است 

                                                 
1 Polymorphic 

اند، در  هاي ترجمه كه در طول زمان و بر اساس ترجمة متني شكل گرفته  بسياري از نظريه
كارايي ندارند؛ همين مسئله باعث شده تا پژوهشگران به تحقيق در حيطة ترجمة فيلم عمالً 
 .كه پشتوانة نظري نيز داشته باشند       هايي تكيه كنند  حوزه
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ــتي      ــلي كاســــ ــصر اصــــ ــوان مقــــ ــيلم بعنــــ ــرجم فــــ ــوالً متــــ ــؤال    معمــــ ــر ســــ ــه زيــــ ــاي ترجمــــ هــــ

يكـي از مـواردي كـه بـراي      .كننـد  ال سليقه مـي كه افراد مختلفي در مراحل زيرنويس كردن فيلم اعم رود در حالي مي
هاسـت، ايـن     شود مقابلة نسخة نوشتاري زيرنويس و فيلم زيرنويس شده براي يافتن تفاوتها و شباهت               تحقيق پيشنهاد مي  

  .تواند روابط پشت پردة مراحل زيرنويس و نقش هر كدام از عوامل را آشكار سازد ها مي نوع تحقيق
اي وهش، مقابله و مقايسة فيلم دوبله شده وفيلم زيرنويس باشد، روش تحقيق تـا انـدازه               در مواردي كه هدف از پژ     

شود بدين ترتيب كه فيلمها را بايد در آنِ واحد تماشا كرد و يا اينكه نسخة زيرنويس را از تلويزيون مشاهده                      پيچيده مي 
هـا باعـث      ها و محدوديت    تمام اين سختي  .  نمود كرده و نسخة دوبله را از ضبط شنيد تا بتوان همزمان دو نسخه را مقابله              

مانع اصلي بر سر راه تحقيـق در        . شده تا بسياري از پژوهشگران از وارد شدن به حيطة تحقيق در ترجمه خودداري كنند              
 شـنيداري منتقـل    ــ   تصويري اسـت كـه مفهـوم و محتـوا بـه صـورت ديـداري              1هاي  رسانه ترجمة فيلم ماهيت دوگانگي   

شود اطالعات كافي داشته باشد، بلكه بايد   انتقال درست پيام، مترجم نه تنها بايد از آنچه در فيلم گفته مي    براي. شود  مي
 بـاز نظريـه پـردازان ترجمـه بـر تـسلط        از ديـر . افتد اشراف داشته باشد شود و اتفاقاتي كه مي به آنچه در فيلم روايت مي 
  .اند ارزيابي ترجمه تاكيد داشته متن در 3و درون زباني2مترجم بر بافت برون زباني

ــ شـنيداري انجـام شـده و      كنون با وجود تمام مشكالت و تنگناها؛ پژوهشهايي در زمينة ترجمة توليدات ديداري    تا
هاي ديداري بسياري از محققان و دانشجويان را به سمت و سوي تحقيق و پژوهش                اهميت روزافزون رسانه  . خواهد شد 

  .هدايت خواهد كرداي  در حيطة ترجمة رسانه
  

  كمبود منابع
يابـد كـه كتابهـا و     مـي  ــ شـنيداري در   هر پژوهشگري در جستجو براي يافتن منابع تحقيق در ترجمـة توليـدات ديـداري        

بسياري از مقاالت يا مختصر و كوتاه هستند يـا بـه مباحـث تكـراري چـون تفـاوت                    . مقاالت چنداني در دسترس نيست    
؛ تعدادي مطلب پراكنده هم در مجالت مختص ترجمه و سينما يا روزنامـه هـا و مجـالت                   اند  دوبله و زيرنويس پرداخته   

توان آنها را به عنوان منابع پژوهش تخصصي          هفتگي مي توان يافت كه بيشتر براي اطالعات عمومي مفيد هستند و نمي            
شـنيداري   ــ    توليـدات ديـداري    ها در دنيا بخشي مختص متون مربوط به         به حساب آورد، فقط در تعداد كمي از كتابخانه        

بخـشي از كتابخانـة خـود را بـه منـابع            1990 در دوسـلدورف از سـال        4المللي رسانه  وجود دارد؛ بعنوان مثال مؤسسة بين     
اسـت؛ بـه    آوري آثار منتشره در اين حوزه را متوقف كـرده   ـ شنيداري اختصاص داده است كه البته اكنون جمع         ديداري

گي مطالب و     پراكند. آوري منابع مبادرت كرده باشد     گري در دنيا وجود ندارد كه به جمع       جز اين مركز هيچ مؤسسة دي     
گمـي پژوهـشگران شـده و همچنـين پژوهـشگران را در دسـتيابي بـه اطالعـات در زمينـة                        عدم تمركز منابع سبب سردر    

  .پژوهشهاي پيشين در اين حوزه دچار مشكل كرده است
  

                                                 
1 Duality of media 
2 Context 
3 Co-text 
4 European Institute for Media (EIM) 

دهد، مهمترين رويداد   است كه انقالبي در اين حوزه روي مي90سالهاي اوج ترجمة فيلم دهة 
 .در اين دهه تغيير زبان دوبلة فيلمها از فرانسه به انگليسي است
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داننـد يـا آن را       مـرتبط بـا سـينما مـي         مربوط به سينما عموماً يا ترجمـة فـيلم را كـامالً نـا             المعارفهاي فيلم و كتابهاي      ةدائر

ندرت به مـسائل ترجمـة فـيلم پرداختـه      در سمينارهاي مربوط به فيلم و سينما هم به. آورند اي فرعي به حساب مي  پديده
.  خواهـد بـود   ش آن بـه كـشورهاي ديگـر   كه ترجمة فيلم به زبانهاي مختلف مسلماً تضميني براي فرو          شود در حالي    مي

 و 1چـام .  متقابلي بر رشد و شكوفايي اين دو پديده خواهد داشتتأثيربدون شك ايجاد ارتباط بين سينما و ترجمة فيلم      
هـايش بـه مـواردي چـون ابعـاد       چـام در نوشـته  . انـد  از پژوهشگراني هستند كه در اين زمينه فعاليتهايي انجام داده        2رمائل

. اي پرداختـه اسـت    اي تصوير و كاركرد زبان رسـانه        عنوان يك شغل، ارزش نشانه    ه  جمة فيلم، ترجمة فيلم ب    آموزشي تر 
تر نمودن   گيرند، تالش چام بيشتر درجهت نزديك       متاسفانه در مجامع علمي متخصصان سينما و ترجمه از هم فاصله مي           
  . كامال مشهود است2000-2003الهاي اين دو گروه به يكديگر بوده است و اين تالش او در آثارش بين س

  

  تاريخچة تحقيقات انجام شده
و اوايل دهة 1950ـ شنيداري در اواخر دهة  نخستين مقاالت علمي و تخصصي مربوط به ترجمة فيلم و توليدات ديداري       

تبـع آن   و بـه  »زيرنويـسي « اوج شكوفايي تحقيـق در  1960 و 70هاي دهه.  به چاپ رسيد (Babel)ببل در مجلة 1960
در  اولـين مقالـة تخصـصي خـود در حـوزة زيرنويـسي بـه اشـتباهات فاحـشي كـه در             3 دالراپ 1974در سال   . دوبله بود 

هاي تلويزيوني از انگليسي به دانماركي صورت گرفته بود پرداخـت؛ او همچنـين در قـسمتي از مقالـة                      زيرنويسي برنامه 
 و 4)1992(نوافـراد ديگـري چـون دانـ      .  اشاره كـرده اسـت     خود به نقش آموزشي زيرنويسي در يادگيري زبان خارجي        

  . اند  به نقش زيرنويسي در آموزش زبان پرداخته5)2002(كائيمي
) 1982(6ـ شنيداري نوشـته شـده اسـت اثـر مـارليو            ترين مقاالتي كه در زمينة ترجمة فيلم وتوليدات ديداري          از غني 

ها در فيلم پرداخته و مشكالت ترجمة فيلم و زيرنويسي            ز ميان نويس  اش ابتدا به سير تاريخي استفاده ا        است؛ او در مقاله   
از منظر مطالعات   . شناختي و زبانشناختي    مشكالت تكنيكي، روانشناختي، هنري، زيبايي    : كند  را به چهار گروه تقسيم مي     

جـه بيـشتر بـه عالئـم و      بـر تو ٩» ترجمه و وسايل ارتبـاط جمعـي   «اي به نام       در مقاله  8)1989( دالباستيتا   7توصيفي ترجمه 
او همچنان سؤاالتي را طراحـي كـرده كـه هـر محقـق و مترجمـي                 . كند هايي كه جزء ساختار فيلم است تاكيد مي        نشانه
  .بايست در زمان پژوهش و يا ترجمة فيلم آنها را مد نظر داشته باشد مي

مترين رويداد در ايـن دهـه تغييـر    دهد، مه  است كه انقالبي در اين حوزه روي مي   90سالهاي اوج ترجمة فيلم دهة      
در پايان اين دهه دو كتاب مهم همزمان منتشر شد يكي از آنهـا بـه همـت                  . زبان دوبلة فيلمها از فرانسه به انگليسي است       

 به »زبان در تلويزيون غلبه بر« و با همكاري چهار نفر از متخصصان اين حوزه از كشورهاي مختلف اروپا با نام              10لويكن
 توسـط   »زيرنويسي رسانه هاي ديـداري    « اولين كتاب مختص زيرنويسي به نام        1992يك سال بعد در سال      . چاپ رسيد 

                                                 
1 Chaum 
2 Remael 
3 Dollerup 
4 Danon 
5 Caimi 
6 Marleau 
7 Descriptive translation studies (DTS) 
8 Delabastita 

. م- بل  ب35چاپ شده در شمارة  ٩   
10 Loyken 
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او در اين كتاب به مسائل فنـي زيرنويـسي و همچنـين زيرنويـسي     .  از زبان سوئدي به انگليسي برگردانده شد      1نوايوارس
عاالن اين رشته تحقيق و پـژوهش خـود را در ايـن     بعنوان يكي از ف2گاتليب. شنوايان پرداخته است وايان و كم نبراي ناش 

هـاي زبانـشناسي در ترجمـة فـيلم، ترجمـة       فعاليت او بيـشتر در زمينـه كـاربرد نظريـه    .  آغاز كرده است   90حوزه از دهة    
هـاي   تـرين چهـره    از جـوان 3كراميتروغلو. اصطالحات، تربيت مترجم فيلم، آموزش ترجمة فيلم و زيرنويسي بوده است         

نيـز  4گمبيـر .  ارائـه كـرده اسـت      » و ترجمة فيلم   هنجار« رساله دكتري خود را با عنوان        2000است كه در سال     اين حوزه   
  .عهده داشته استه هاي فعال در زمينة ترجمه به دفعات رياست انجمنهاي ترجمة فيلم را ب عنوان يكي از چهره به

. ز وضــعيت خــوبي برخــوردار اســتالمللــي، ترجمــة فــيلم مخــصوصاً زيرنويــسي ا در حــال حاضــر در ســطح بــين
يـن حـوزه در كـشورهاي       شوند ، بـسياري از پژوهـشگران ا         سمينارهاي بسياري با تاكيد بر زيرنويسي برگذار شده و مي         

  .كنند ،كه گرايش بيشتري به زيرنويسي دارند، فعاليت مياروپاي شمالي
  

  سخن پاياني
هايي با هدف گـسترش ترجمـة فـيلم و        سمينارها و گردهمايي  پيامد فعاليتهاي پژوهشگران و فعاالن اين حوزه برگزاري         

  .ـ شنيداري بوده است توليدات ديداري
 و با هدف پژوهش، آموزش و ابعاد تخصصي ترجمة فيلم برگزار شد آدرس              1999يكي از اين سمينارها در سال        •

 . setam/org.vives.wwwاين سمينار 

تواننـد بـراي     تشكيل شد كه افراد با عضويت در آن مـي 5 يك گروه اينترتي توسط كاسترو رويگ    2000در سال    •
آدرس .يافتن شغل مناسب و دسترسي به منابع مرتبط با عالقه و تخصصشان با يكديگر به تبادل اطالعات بپردازند                 

  . www.xcastro.com/tragاين گروه 

 همايشي با موضوع دوبله و زيرنويـسي در اسـتكهلم برگـزار             6خبر پراكني اروپا   به كوشش اتحادية     1987در سال    •
. يكي از موضوعات مطرح شده در اين گردهمايي تسهيل خريد و فروش محـصوالت زيرنـويس شـده، بـود                   . شد

در همـان سـال فدراسـيون       . هـاي ديگـر در سـالهاي بعـد          اي شـد بـراي سـمينارها و كنگـره           اين گردهمايي مقدمه  
آوري مترجمان فـيلم و مترجمـان همزمـان           فيلم ، همزمان با كنگرة جهاني ماستريخت، با هدف گردهم          مترجمان

  . استmedia/org.fit-fit.wwwآدرس اين فدراسيون . فعاليت خود را آغاز نمود

.  گرديـد تأسـيس دف گسترش پژوهش در ترجمة فـيلم   با ه 1955 در سال    7 انجمن اروپايي مطالعات ترجمة فيلم     •
.  اعضا داللت دارد، اما اعضاي آن مترجماني از آمريكا، آسـيا و اسـتراليا هـستند                »اروپايي بودن «چه نام آن بر       اگر

نمـا از   ترتيـب كـه سـه    المللـي زيرنويـسي بـوده اسـت، بـدين      يكي از اقدامات جالب اين انجمن اجراي پروژة بـين       
توزيع شد و سپس تمـامي   انرهاي مختلف بين موسسات و شركتهاي زيرنويس كننده در سراسر دنيافيلمهايي با ژ

ها مورد بررسي قرار گرفت؛ هدف از انجام اين پروژه يافتن تفاوتها و شـباهتها در زيرنـويس كـردن فيلمهـا                        نمونه
آدرس ايـن   .شركت داشتند  زبان مختلف در اين طرح       18 كشور به    20 شركت و مؤسسه از بيش از        50. است  بوده

 . استorg.esist.www://httpانجمن 

                                                 
1 Ivarsson 
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  جانجاناستاد شيشهاستاد شيشه
  .1378:   تهران،انتشارات تجربه.  كوثرياهللاترجمة عبد. اياستاد شيشه .ميگل دسروانتس

  مرجانه حاجي حسيني  ونابادي ميحسن هاشم
  

 كه سؤال درستي هم نيـست       »ترين مترجم ايران كيست؟    بهترين يا بزرگ  «پرسند اين است كه      ترجمه مي  سؤالي كه معموالً از استادان    
مـا هـم    . كوثري است اهللا  آورند نام عبد  مهايي كه مي   از جمله نا   »ترين مترجمان زمان هستند؟   چه كساني بهترين يا بزرگ    « :بايد پرسيد 
نوشـتة ميگـل    اي اسـتاد شيـشه  م كـه يا تنها زماني به عظمت كار او به درستي پـي بـرد  م؛ امياين نكته را باور كردن سخنان يبه اعتبار ا

  .ميكوثري خوانداهللا را به ترجمة عبد  دون كيشوتدسروانتس نويسندة اسپانيايي خالق اثر جاودانة 
با نگاهي بـه  . ميمقايسه كردم و اين ترجمه را با آن ياي از آثار مهم سروانتس به ترجمة انگليسي ساموئل پوتنام پيدا كرد        گزيده

با وجود اين، بـا مقابلـة ترجمـه انگليـسي پوتنـام بـا ترجمـة          . اندم كه مترجمان انگليسي متفاوت    ي دريافت اياستاد شيشه شناسنامة كتاب   
 پـي  مطالبي كه در. مياش پي بردشناسي كوثري به قدرت شگرف مترجم فارسي در زبان كالسيك و ادبي و به ترجمه           اهللافارسي عبد 

 بر اساس تعليقات پوتنام و با استناد به منـابع ديگـر             ،آيد يا چند پيشنهاد ساده است يا توضيحاتي كه براي هر چه بهتر شدن ترجمه              مي
  .مطرح شده است

 Man of ترجمـه كـرده و سـاموئل پوتنـام بـه      The Glass Graduateمترجم متن مبناي آقاي كوثري عنـوان داسـتان را   

Glass .آن عنوان اصلي Ell Licenciado Vidreieraدر سفر / جان  شيشهتاجر ترسنده طبعِ«با توجه به اين شعر مولوي .  است
جان كسي است كه بسيار احتياط سالمت و جـان          شيشه«به گفتة دهخدا    . ميده  يمرا پيشنهاد   » جانشيشه«معادل  » ني سود بيند ني زيان    

  .هم بهتر باشد» جاناستاد شيشه«شايد عنوان  ،به استناد به انتخاب آقاي كوثري. »خويش كند
 بيـشتر   نياز به حاشـيه و توضـيح  ، حال اگر اين متن كهن خارجي هم باشد  ؛در اهميت شرح و توضيح متون كهن ترديدي نيست        

اين تعداد  .  توضيح آورده و بسياري از مشكالت آن را حل كرده است           55ساموئل پوتنام براي اين داستان تمثيلي كوتاه        . شودهم مي 
مترجم فارسـي تنهـا بـه    . ها داردها و ايتالياييزبان است كه مشتركات فرهنگي و زباني زيادي با اسپانيايي    شرح براي خوانندة انگليسي   

شـايد ايـن توضـيحات در نـسخة مبنـاي           . آيد كافي نيست   با توجه به مطالبي كه در پي مي        گان مورد اكتفا كرده كه به نظر نگارند       16
ظاهراً ايشان عالقـة چنـداني بـه دادن         .  اما با دانش و بينشي كه در ايشان سراغ داريم انتظار تعليقات بيشتري داريم              ،ري بوده آقاي كوث 

با موارد مبهمي كه از متن نقل كرده و با استناد به شروح پوتنام و ديگر منابع رفـع                   . شان اين است  نوشت ندارند و سليقه     پانوشت يا پي  
  .شود  بيشتر اثبات ميخوبي نياز به تعليقاتِ ب،ايمابهام كرده

از آن پس به جاي روداخا خـود را اسـتاد    «يابد  وقتي كه او شفاي عقل خود را باز مي        . است» توماس روداخا «نام قهرمان داستان    
چـرخ  « روداخـا يعنـي       هيچ معنايي نـدارد تـا اينكـه بـه او گفتـه شـود               زبان   فارسي ةاين تغيير نام براي خوانند    ). 39ص(نامد  مي» روئدا

  . زدايدشود نشانة تصغير را از اسم خود مييعني چرخ و زماني كه قهرمان ما فرد بزرگي مي» روئدا«و » كوچك
  .  مطالب كتاب و صفحات آن استتوضيحاتي كه از اين به بعد آمده به ترتيبِ

  . سروانتس بوده و سرمشقالگو آثارش شاعر معروف اسپانيايي است كه) 1503_1536 (]دوال وِگا[گارئيالسو ) 11ص (  
 نـام  (p.767)در مـتن مـا   » .مايه تا مردافكن چـشيدند   درآنجا انواع شرابهاي ايتاليايي از ارزان تا گران و از كم          «) 12ص  (  

  .تعبير پناه برده است رسد مترجم فارسي در اينجا به صنعت حسنانواع شراب آمده كه به نظر مي
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 كويريناليس و واتيكان و چهارتپة ديگر كه نامهايشان شـاهدي اسـت      ،كايليوس...  محدودة شهر    ]ي[ها  تپه... «). 13ص  (  
بر خواننـدة فارسـي معلـوم نيـست     . ها را آورده استمترجم فارسي در پانوشت همان صفحه نامهاي ديگر تپه» .بر عظمت و شكوه رم   

احتماالً يا اين اسـمها معـاني   . كندما هم در اين مورد كمكي نميمتن . »شاهدي است بر عظمت و شكوه رم«كه چرا صِرفِ اين نامها    
  .نهفته است ما يبراباشكوهي دارند يا عظمتشان در تاريخ رم 

خوانندش و در نوعي بِهِ تولدويي تعبيه شده بـود بـه تومـاس داد بـا                 از آن داروهايي كه مردم معجون عشق مي       «). 16ص  (  
ميـوة بِـه نـزد يونانيـان و     . باز مطالب اصلي براي خوانندة ايراني مفهوم نيست» .نشاند دل توماس مي   اين اميد كه اين دارو مهر او را در        

بِه همان نقشي را در فرهنـگ اروپـايي دارد كـه            . دادند بود كه دلدادگان به همديگر هديه مي       ، الهة عشق  ،روميان ميوة مقدس ونوس   
  .سيب در ميان عشاق ايراني

ايـن كـوه نزديـك دروازة       » .كنيـد ا چيوي رم هستم كه اين همه گلدان و آجر برايم پرت مي            مگر من كوه تست   «) 19ص  (  
  .ه است محل انباشت ظروف و اشياي شكسته بود،پولس قديس

  :ترجمة انگليسي متن ما چنين است» .پسرم به ياد داشته باش كه تنبيه پدر ماية سرفرازي فرزند است«) 20ص (  
“Remember, my child, that the lashes that fathers give their sons are honor.” (767) 

تـري بـراي گفتـة     تـوان معـادل مناسـب      نظير اين مفهوم در فارسي فراوان است كه بـا انـدك دسـتكاري در آنهـا مـي                   مثَلِ 
 1.علـم نبـود از آزار      از قبيل چوب شوهر گُل است هر زني نخورد خُل است؛ چوب معلم از بهشت آمده؛ سيلي م                  ؛سروانتس پيدا كرد  

  .»چوب پدر گل است«: معادل پيشنهادي ما اين است
 بر در كليسايي ايستاده بود كه ديد مردي از آن روستاييان كه پيوسته الف از ايمان           ]جان توماس شيشه  [روزي  «) 20ص  (  

:  استاد خطاب به روستايي فرياد زد      .نصيب بود رود و پشت سرش مردي ديگر را ديد كه از شهرت اولي بي            زنند به كليسا مي   خود مي 
؛ روز تعطيـل    )اسـتراحت ( در لغـت بـه معنـي         sabt«: مترجم فارسـي توضـيح داده     » . صبر كن تا سبت قديمي بگذرد      ،آهاي دومينگو 

شـبي اسـت كـه شـيطان بـا      شك منظور مورد مسيحي اسـت؛ گـاه نيـز بـه معنـي نيمـه      ؛ اينجا بي )شنبه يك(و مسيحيان   ) شنبه(يهوديان  
 ”.Wait, Domingo, Until Sabado has passed“: ترجمة ساموئل پوتنام چنين است» .رگان مالقات داردساح

اشـارة ضـمني بـه      . ]روز تعطيل يهوديان  [ يعني شنبه    Sabado و   ]روز تعطيل مسيحيان  [شنبه  دومينگو يعني يك  «: و توضيحش اينكه  
  ها را برگزينيم؟ز اين تأويلحاال ما كدام يك ا» .اين است كه مرد دوم يهودي بوده است

جويد و آنها نيز اين  شعر از همة آن علوم سود مي. گيرد همة  علوم و هنرهاي ديگر را دربرمي]شعر[زيرا اين هنر «) 20ص (
 ادي بااين گفته شباهت زي» .آيد كه منافع بسيار دارد و ماية شگفتي جهانيان استد ميهنر را زيوري هستند و از اين آميزه اثري پدي

 هر علمي در ، زيرا چنان كه شعر در هر علمي به كار همي شود« : در باب شعر داردچهارمقاله دوم نظامي عروضي در ةبخشي از مقال
  2 ».شعر به كار همي شود

.  آقاي كوثري ترجمة زيبايي از آن به دست داده استمادر اين كتاب شعري از اوويد شاعر باستاني آمده كه به نظر 
  .انه مترجم فارسي دو سطر شعر ديگر از اوويد را چندان خوب ترجمه نكرده و در برگردان آنها هنرنمايي نكرده استمتأسف

“There is a god in us; he stirs and we grow warm” (p. 852) 
  ».كشد آتشي در جان ما سر مي،انگيزدگاه كه ما را برمينآ. خدايي در درون ماست«) 23ص (

“And yet we speak of poets as divine, the beloved of the goods.” (p.852)  
 ».شويم و محبوب خدايانيمما شاعران پيامبران خوانده مي«) 23ص (

                                                 
 .سسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضويؤم: مشهد.  ده هزار مثل فارسي و بيست و پنج هزار معادل آنها. 1372 ،ابراهيم شكورزاده  1
 .  انتشارات اميركبير: تهران. به اهتمام محمد معين. چهارمقاله. 1369 ،نظامي عروضي سمرقندي  2
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حال اين دو . توانست در اينجا به آرايش سخن بپردازد و قطعة زيبايي خلق كندهايي كه دارد ميمترجم فارسي با توانايي

  : چه شعر زيبايي سروده استنجاي، در اسنجيد و ببنيد كه كوثريقطعه را با اين بخش ب
“Poets were once upon a time the concerns of the kings and leades and choruses of 
old won for them large prizes; holy was the respect shown to bards and venerable their 
name and great wealth frequently was heaped upon them.” (p. 852) 

  شاعران روزي چراغ محفل شاهان بدند) 22ص (
  پايان بدندهمسرايان در خور پاداش بي

  شاعران را قدر و حرمت هر كجا بسيار بود
  شان سرشار بود كيسه،شان پر خانه،شان خوشبخت

  .رايج است نه لب مرجان» لب لعل« در فارسي تعبير »...شان مرجان لبان... موهاشان از زر است ... آن بانوان « ) 24ص (
تقليد  (imitar در اينجا سروانتس با ».كندكند اما نقاش بد طبيعت را قي مينقاش خوب از طبيعت تقليد مي« ) 24ص (
م فارسي مترج. بازي زباني كرده و جناسي پديد آورده است كه در ترجمه قابل انتقال نيست) قي كردن (vomitarو ) كردن

نبض من با مغز من همخواني « : دنويسدانسته يا ندانسته جبران كرده است آنجا كه مي) 21ص (اين نقصان را در جايي ديگر 
گويند كه در آن مترجم براي جبران نقصان يا  مي) Compensation(پژوهي اصل جبران  اين روش را در ترجمه».ندارد

كند آرايي مي سخن،در جايي ديگر بدون اينكه نويسنده به صنعتي بديعي پرداخته باشد ،كمبودهايي كه در كليت اثر رخ داده
  .سازدو ضعفها را در كليت اثر برطرف مي

تر  ادل نزديك مع».ملحقات كتاب مقدس است و آثار ناموثق و مشكوك« apocrypha» آپوكريف«پانويس ) 26ص (
ها آنان را در كتاب مقدس خود تيق را يهوديان نپذيرفته و پروتستاناين اسفار عهد ع. آن در اينجا اسفار مجعوله است

 پس از ميالد 100 پيش از ميالد و 300اين اسفار در حدود سال . اند؛ اما كليساي كاتوليك رم آنها را پذيرفته استنگنجانده
اينكه . كامالً از يهوديت جدا نشده بوداي هستند كه مسيحيت هنوز اند كه بازتاب اعتقادات دورهنوشته شده و از اين نظر مهم

  . بر ما معلوم نيست،اندآقاي كوثري عمدي در استفاده از اين واژة فرنگي داشته يا از آن اتفاقاً استفاده كرده
اي  اي بيا اينجا برامان قصهجناب شيشه: يكي از آنها صدايش زد و گفت... گروهي از مردم جنووا جمع بودند «) 31ص (

  .تعريف كن
  ».اي براي جنووا به من بدهيد ترسم شما در عوض قصه حوالهمي. آيمنه نمي«: و او پاسخ داد

 هم به معني قصه است و هم به cuento )1 (:يابيم كهبا مراجعه به توضيحات ساموئل پوتنام در مي.  روشن نيستمطلب
مردم جنووا به گول زدن و ) 2( نه به انگليسي و پذير است وكه اين بازي زباني نه به فارسي ترجمه» يك ميليون«معني 

  :در متن ما بخش دوم چنين ترجمه شده است. اندها معروف بودهسركيسه كردن اسپانيايي
“No” was the answer, “I don’t care to do so [to tell a story]; I’m afraid you will take 
my million back to Genoa with you.” (p. 787)  

  .ترسم ثروتم را باال بكشيد و با خود به جنووا بياوريدگويم؛ چون مينه برايتان قصه نمي: جوابش اين بود
   والياذوليذ يا مادريد؟،كدام جايي بهتر است: ... آن مرد گفت« )36ص (
  اش؟هاي ميانياش و والياذوليذ بخشترينمادريد باالترين و پايين: و او پاسخ داد  

  . من كه چيزي نفهميدم:پرسنده گفت
  ».در مادريد سروته در والياذليذ وسط: و او پاسخ داد
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آلودش ها و هواي مهگويد والياذوليذ به خاطر گِل خيابانساموئل پوتنام مي. موضوع براي ما هم همچنان مبهم است  
  :ده؛ پوتنام چنين نوشته است مأخذ آقاي كوثري بخش آخر را چگونه انتقال دادانيم مترجم انگليسيِنمي. معروف بوده

“In Madrid, the sky and earth; in Valladolid the Mezzanines.” (p. 792) 
 .مادريد هوا و زمينش؛ والياذوليذ بينابينش

الوليد   در منابع اسالمي به وليد يا وادي، شهري در شمال مركزي اسپانيا،)Valladolid( والياذوليذ شايان ذكر است كه
   .تمعروف اس

گفت چندان كه پايشان به والياذوليذ رسيده همسرش بيمار اي شنيد كه مردي به ديگري مياستاد شيشه«) 36_7ص (
 همان بهتر كه ،اگر زنت اهل حسادت است: استاد در جواب آن مرد گفت. نجا با مزاجش سازگار نبودهو هواي آشده چون آب 

  ».شدهمانجا كارش ساخته مي

Tierraني منطقه و ناحيه و ديار است و هم به معني خاك  هم به مع =Earth .  سروانتس در اينجا به بازي زباني دست
  :كنيم نقل ميترجمة پوتنام را عيناً. زده است

“ … As the region [tierra] did not agree with her, glasscase spoke up and said “ It 
would have been better for her if she had eaten earth [tierra] in case she is of a jealous 
disposition.”  ”(p. 794) 

توان با اين واژه و در  مي،بنابراين. است» كشور و سرزمين«) 1373( *فرهنگ فارسي امروزيكي از معاني خاك در 
استاد در جواب آن . مزاجش سازگار نبوده چون خاك آنجا با ،همسرش بيمار شده: ... خاك رفتن به مفهوم مردن بازي زباني كرد

 . همان بهتر كه در خاك شود،اگر زنت اهل حسادت است: مرد گفت

اين پدر طفلك آنقدر ضعيف است كه : يكي از افراد حاضر گفت. گذشتروزي كشيشي فربه از جايي مي«) 37ص (
  .تواند راه برودنمي

 »Nolite tangere chiston meso :القدس فرمودهيادتان باشد كه روح: اي به پرخاش گفتاستاد شيشه

 ،اين نكته.  روشن نيست؛ اما هنوز موضوع»)مزامير داوود. (كردة مرا لمس مكنيد مسح«: مترجم فارسي در پانويس آورده
كه اين . كنيدبر انبياي من دست ستم دراز ن: است كه در دنبالة آن آمده است) 16:22 (كتاب اول تواريخ ايامبه اشارة پوتنام در 

  .كندزدايي مي ابهام از موضوعاطالع،
هايش  كوثري با ترجمهاهللاعبد. تر كردن متن براي خوانندة ايراني بودباري نكاتي كه در اينجا اشاره شد به قصد روشن

  .اش مستدام بادديپايمر.  اش هستيمزبانان حق بزرگي دارد و ما مديون ذوق زباني و حسن سليقه و  فارسيفارسيبرگردن زبان 

                                                 
 .انتشارات كلمه: تهران. فرهنگ فارسي امروز. 1373 نسرين حكمي و نسترن حكمي ،ري افشارغالمحسين صد *
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  هاي عملي يك مترجم شفاهيهاي عملي يك مترجم شفاهي  نگاهي به تجربهنگاهي به تجربه

  
     *رمضانعلي واشقاني فراهاني

 ة تلويزيـوني و اخبـار در شـبك        ةهاي زنـد   سردبير و مجري برنامه   م آخر دكتري زبان وادبيات فرانسه،        دانشجوي تر 
  للالم ان  همايشها و نشستهاي بين سيماي فرانسه و مترجم همزم،جهاني سحر

  

  مقدمه
بيش از ده سال حضور دائم در جلسات ديدارهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي فيمابين مقامات ايراني و همتايـان خـارجي و همچنـين       

فرسـا تـوأم      رفت و در ضمن خستگي طاقت       المللي كه در برخي موارد از هشت ساعت در روز هم فراتر مي              بين همايشهايحضور در   
منـدان     عالقـه بـه   اي نگارندة  اين نوشتار بود؛ وي را برآن داشت كه به نگارش اين تجربيات و انتقال آنهـا                      اي بر   با تجربيات آموزنده  

  .  شفاهي بپردازدمةترج
 و نوشتارهاي مربوط به اصول و فن ترجمة نوشتاري فراوان هستند ولي حداقل نگارنده با اين مورد مواجه نشده                    مقاالتالبته  

نگارنده اميد دارد با اين كار ديگران را هم تشويق كنـد تـا    . هاي خود را به رشتة تحرير درآورند        جربهاست  كه مترجمان شفاهي ت     
شـود و   علمي  محـسوب مـي  تخصصي و    كامالً   حرفةيك  »  شفاهي ةترجم«امروزه  . آنها هم به نوبة خود به اين كار مبادرت نمايند         

 خاص خود است كه تحقيق و مباحثه و رويكرد علمي با آن به مرور               ؛ داراي اصول و راهكارهاي    »علوم  دانشگاهي  «همچون ساير   
  .زمان باعث رشد و اعتالي ترجمة همزمان خواهد شد

 پيشرفتهاي گسترده و كاربردهاي بسيار رايانه و دستگاههاي ترجمة ماشيني در كشورهاي صنعتي كه برگردان متون                 وجودبا  
هيل نموده است؛ موضوع ترجمة شفاهي همچنان در ابتـداي راه خـود قـرار دارد و    از زبانهاي اروپايي به يكديگر را تا حدودي تس        

المللي از مترجمـان همزمـان اسـتفادة وسـيعي بـه             ها و نشستهاي بين   همايشيافته هم كه در زمان برگزاري        حتي در كشورهاي توسعه   
  . شود ها محسوب مي ترين حرفه؛ اين كار در رديف دشوارترين وظايف و در عين حال از جمله پردرآمد آيد عمل مي

ي بسياري هـم بـراي آن تهيـه و تـدوين             ها امروزه ترجمة ماشيني متون در ميان زبانهاي اروپايي كاربردي گسترده يافته است و برنامه             
  .رسد شده است ولي در رويكرد به زبان فارسي؛ اين كار به داليل متعدد بسيار دشوار به نظر مي

حد و حصر زبان فارسي، هم درگفتار هم و نوشتار، تاكنون اجـازة پيـشرفت در اسـتفاده از ترجمـة                      پذيري بي    انعطافغنا و   
ماشيني در زبان فارسي را نداده است و باعث شده است كه تالشها در اين مسير هنوز در ابتداي راه خود باشد  و اين كـار مـستلزم     

نكات فـراوان وگونـاگون زبـان فارسـي را هـم  پوشـش               در عين حال    كه  ست   اي  پيچيدهاي بسيار گسترده و      هاي رايانه  ريزي برنامه
وجـود    هاي  متعدد با معـاني عميـق و گـسترده را بـه              انعطاف پذيري زبان فارسي كه گاه با يك پسوند و يا پيشوند ساده  واژه              . دهد
ماشيني بـراي برگـردان ماشـيني زبـان         اي و  هاي رايانه  آورد كار را تا حد زيادي دشوار خواهد كرد و در صورت  تدوين برنامه               مي

هاي بعدي نخواهد بود چرا كه حوزة معاني در زبان فارسـي آنقـدر گـسترده اسـت      ترديد اين كار بي نياز از ويراستاري   فارسي؛ بي 
 بايست سعي وافري در اين حوزه صورت گيرد و در آخر امر هم حتماً الزم         كه اگر بخواهيم اين منظور در ترجمه حاصل شود مي         

. متـون برگـردان شـده را يـك بـار ديگـر ويـرايش و بـه قالبهـاي مرسـوم كـاربردي در زبـان امـروز بريزنـد                               ،است كه افراد خبره   

                                                 
* ralivasheghani@yahoo.com 
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 بسيار رايانه و دستگاههاي ترجمة ماشيني در كشورهاي صنعتي با وجود پيشرفتهاي گسترده و كاربردهاي
يافته اين كار  موضوع ترجمة شفاهي همچنان در ابتداي راه خود قرار دارد و حتي در كشورهاي توسعه

  .شود ها محسوب مي در رديف دشوارترين وظايف و در عين حال از جمله پردرآمدترين حرفه

رسد كه براي تحقق اين امر خطير، بهتر آن باشد كه مترجمان زبر دستي در امر ترجمة شفاهي تربيت شوند                      ، به نظر مي   اينبنابر  
  . دهند و در مقابل، ترجمه هم بوي يك كار ماشيني و بدون احساس را ندهدتا با تسلط الزم اين كار را انجام

توانـد بـر     مترجم در كاربرد كلمات زيبـا و عبارتهـاي دلنـشين مـي        قريحة هنري  و   احساساين را هم بايد اضافه كرد كه شور و          
 .اشيني تمام وكمال صورت نخواهد گرفت     ، اثري عميق داشته باشد كه اين كار در برگردانهاي م          ترجمهگذاري كالم در هنگام     تأثير

در اين نوشتار، به ذكر مطالبي چند از افقهاي بي حد و حصر كار ترجمة شفاهي كـه يـك ضـرورت مهـم دنيـاي معاصـر محـسوب                               
  . ارتباطات امروز بدان نياز مبرم دارد خواهيم پرداختپر از شود و دنياي  مي

  
  اصولي از ترجمة همزمان

ها و ابزارهايي نيازمند اسـت كـه بـه طـور خالصـه در زيـر بـه آنهـا اشـاره                        ترجمة همزمان، به آمادگي   براي موفقيت در    مترجم  
  .شود مي

  تسلط بر زبان مادري  -1
او مجبـور اسـت بـا مطالعـة دائـم و            .  را بـشناسد   مبـدأ  ادبيات نوشتاري و گفتاري زبان        شفاهي خوب؛ بايد زبان مادري خود و       مترجم
.  و معاني زبان مادري خود تسلط يافته و همواره نگاهي كاربردي به موضوع ترجمة همزمان داشته باشد                 دار؛ بر ظرافتهاي زباني    هدف

ايـن بـدان    .   شنيداري و ديداري مستمري را با زبان مادري خـود وتحـوالت آن  برقـرار كنـد                  ، بايد ارتباط نوشتاري   به اين منظور، او   
  . احساس كند و تصور كند كه همواره در حال انتقال مفاهيم استمعني است كه مترجم، هر لحظه خود را در فضاي ترجمه

دانـشجوي  يعنـي اينكـه   . سـادگي فـراهم اسـت    هاي نوين؛ هميشه و به شرايط الزم براي اين كار هم با توسعة روز افزون فناوري     
فضاي الزم براي ايـن تمـرين را   با روشن كردن راديو و يا يك شبكه تلويزيوني،        تواند   رشته مترجمي با گرايش همزمان؛ بخوبي  مي       

  .  و فرض را بر اين بگذارد كه در حال ترجمه كردن استكندفراهم 
هاي گروهـي نظـرات    ل سياسي، اقتصادي و يا كارشناساني كه در مطبوعات و رسانهئگر مسا سخنراني يك خطيب، يك تحليل    

هـاي ايـن افـراد       توانـد بـا ترجمـة همزمـان گفتـه           متـرجم مـي    تواند محمل خوبي براي اين كار باشـد و         دهند؛  مي   مختلفي را ارائه مي   
نگارنـده  از ايـن روش   . تدريج تقويت نمايد و موارد نقـص خـود را يادداشـت و اصـالح كنـد      هاي زباني خود را آزموده و به   قابليت

  . نمايد مندان هم توصيه مي هتجربة خوب و مفيدي دارد كه همواره آنرا به ديگر عالق
وارد ضبط كردن صداي گوينده و ضبط كردن صداي  خود مترجم براي برطـرف سـازي اشـتباهات و يـا تكـرار           در اين قبيل م   

  . تواند تا حدود زيادي مفيد واقع شود  دوبارة كار مي
  دومتسلط بر زبان  -2

بايست قوياً   ي هم از موضوعات اجتناب ناپذيري است كه مترجم م         دوماحاطه بر نكات و ظرافتهاي زبان گفتاري و نوشتاري زبان           
چون به همان ميزان ضعف در ايـن مـوارد، مـا شـاهد همـان ميـزان كاسـتي و نـاتواني در انتقـال مفـاهيم           . آنها را مد نظر قرار دهد   

  .خواهيم بود
 ها اخبار و رسانهآگاهيهاي عمومي و قواي شنيداري از طريق گوش دادن مكرر تقويت  -3

هـاي سياسـي، فرهنگـي و بخـصوص اجتمـاعي            از آگاهيهاي عمومي در زمينه     خوبي   أبايست از سطح نسبت    يك مترجم شفاهي مي   
 قـوة درك خـود از       ي داخلـي و خـارجي،     هـا  حفظ ارتباط شنيداري وديداري دائمي خود بـا رسـانه         مطالعه و   برخوردار باشد و با     

ود دارد كه هـر يـك از مخاطبـان در      اين احتمال وج   مثالً.  و مقصد را هم تقويت نمايد      مبدأاي و معاني بيان در زبان        مفاهيم رسانه 
هـا؛  اشـعار شـعراي     بخشي از گفتگوهاي خود و براي بازتركردن فضاي صحبت و يا براي انتقـال بهتـر مقـصود؛ از ضـرب المثـل                  
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هاي مشهور استفاده كنند و يا از اعتقادات فرهنگي خود سخن بگويند كه بطور قطع آشنايي متـرجم بـا ايـن             قول  يا نقل  معروف و 

  .ل او را در انتقال مفاهيم ياري خواهد كردمسائ
   فن بيان و كاربردهاي زبان فارسيتقويت -4

براي اين هدف؛ مترجم  شفاهي بايد در زمان فراغت  بر كاربردهاي معاني زبان مادري خود انديـشه و تمـرين نمـوده و در زمـان                   
  .قرار گرفتن در شرايط ترجمه از آنها استفاده نمايد

 اهميت به نقش زمان -5
 و فضاي حاكم بر جلـسه و يـا شـنيدار را    دارددر ترجمة شفاهي مترجم نبايد با به دنبال كلمات گشتن مخاطب خود را معطل نگه     

الزم است كه مترجم همزمان با تغيير آهنگ و كالم خود، هر از گاه نـشاط الزم را هـم در فـضاي                       . بار كند  كننده و كسالت   خسته
  . ترجمه ايجاد كند 

  نويسي نكات اصلي گوينده و مخاطب اري و خالصهبرد يادداشت -6
از آنجـا كـه در      . يادداشت برداري در حين ترجمه از نكات مهمي است كه يك مترجم ترجمة همزمـان نبايـد از آن غافـل شـود                      

اي نه چندان بـزرگ در اختيـار داشـته و     شود بايد هميشه دفترچه فضاي ترجمة همزمان، مترجم نقطه وصل دو طرف محسوب مي     
 وي عمل مي كند     ةاين كار به عنوان كمك حافظ     . صحبتهاي طرفين را سريعاً يادداشت و در زمان برگردان از آنها استفاده نمايد              

بـرداري بـراي كـساني     يادداشـت . دهد كار خود را با امانت بيشتري انجام داده و مفاهيم را درست تر منتقل نمايد و به او مجال مي    
اگـر متـرجم شـفاهي از ايـن سـرعت         .  گزارشي از كار را هم ارائه دهند كمك مفيدي خواهد بود           هكه موظف هستند بعد از جلس     

برخوردار باشد كه تمام مطالب را بنويسد اين حالت مطلوبترين  وضعيت است ولي درصورت عـدم امكـان نوشـتن همـة مطالـب                      
بهتـرين روش    موضـوع يـاري رسـاند        ةتقـال بهينـ   م كليدي وهرچه كـه بـه ان       يمفاه ؛ نوشتن فعلها به صورت مصدر؛ و        گويندة كالم 
  .شود محسوب مي
  . »يك مداد كم رنگ از صد حافظه قوي بهتر است «: گويد  المثل انگليسي مي يك ضرب

  .  ه ثابت شده استبالمثل در روند ترجمه نقشي اساسي دارد كه به تجر  استفاده از نكات كاربردي اين ضرب
  امانت داري -7

ارد در زمان مالقاتها؛ هر يك از طرفين براي دفاع از مطالب خويش لحن كالم را تقويت نموده و با شدت و       از آنجا كه احتمال د    
هيجان سخن بگويند و يا حتي ناراحتي و نگراني خود از موضوعي را به مخاطب منتقل كنند، مترجم هم الزم اسـت امانـت داري     

  . و بجا، مفهوم را منتقل نمايد و با همان ترتيب و با كاربرد كلمات مناسبكندرا حفظ 
هـاي    به اين نكته هم اشاره كرد كه در زمان ترجمة شفاهي و يا در زمـان انجـام يـك مالقـات رسـمي؛ گـرفتن ژسـت              بايد البته

  . فيزيكي از سوي مترجم نه تنها ضروري نيست بلكه اصالً توصيه نمي شود
م فيمابين، مترجم حق نـدارد بـا انگـشت بـه سـوي شـنونده كـالم                   جلسات رسمي و در موارد اختالفات سياسي  مه         ،براي مثال (

چون از مترجم اين انتظار وجود ندارد  و او هم اين حـق          ! اشارات تهديدآميز داشته و يا مثالً با مشت گره كرده در هوا سخن بگويد               
  !)را ندارد كه به يك طرف مخاصمه تبديل شود

 عدم مداخله -8
ند جمالت طوالني بكار ببرند الزم است در زماني كه مترجم با گويندة كالم و مخاطب وي در        از آنجا كه برخي افراد عادت دار      

 بيـان كننـد تـا از    مـوجز آوري گردد كه هر يك از طرفين جمالت خود را كوتـاه و     يك جلسه حضور دارند مؤدبانه اين نكته ياد       
هـاي    حق دخالت در فحـواي گفتـه       همزمان معموالً مترجم  . معطل شدن مخاطبان در زمان صحبت هر يك از طرفين اجتناب شود           

شود تا آنجا كه به مفهوم گفته شده آسيب          طرفين را ندارد ولي در زماني كه متوجه اشتباهي در گفتار از سوي يكي از طرفين مي                
  .تواند در زمان ترجمه اين اشتباهات را رفع و تصحيح نمايد نرساند مي
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 رفتار مناسب -9
 بايـست متناسـب بـا      متـرجم مـي   . ت روحي و شخصيتي خود را در جلسات ديدار  رو در رو دخيل كنـد               مترجم شفاهي نبايد حاال   

ولي در مجموع حفظ آرامش روحي و رفتاري و اجتناب از اخمو بودن و يـا خنديـدن                  .  فضاي ترجمه رفتار مناسب را اتخاذ كند      
  .شود  ميطور كلي رعايت ادب در جلسه توصيهه زياد در زمان برگردان مطالب و ب

  فراگيري مسائل تخصصي و زباني -10
او را  » خطـي «و يا   » اي چند كلمه «تجربة شخصي نگارنده ثابت كرده است كه فرا گرفتن اصطالحات زباني در چهار چوب                •

اگـر  . تر عمـل نمايـد     شود كه در برگردان همزمان عبارتها موفق       دهد و باعث مي    گيري هر چه بهتر از زمان ياري مي        در بهره 
كه را آميز زبان بياموزد و دايرة وسيعتري از كلمات و عباراتي          با ديدي انعطاف  در زمان فراگيري،    آموز رشتة مترجمي     زبان

 و كيفيـت ترجمـة همزمـان را    افزايـد  مـي هاي وي در انتقال صـحيح        شوند بياموزد اين كار بر توانايي      با يك كلمه ساخته مي    
  .برد بسيار باالتر مي
تـوانيم ايـن    همانطور كه ما در زبان فارسي مـي : را در نظر بگيريد» مناسبات«و » رابطه« به معناي  relationبراي مثال  كلمة

ديگر كلمات بكار بريم در زبان مقصد هـم همـين موضـوع صـادق               با  كلمه را به صورت يك تركيب اضافي و يا وصفي يا            
فراگيرد از كار آمـدي  ) به شرح مثالهاي زير(اضافي آن لذا اگر زبان آموز اين كلمه را در حالت تركيب وصفي و يا              .است

  .بيشتري برخوردار خواهد بود
                          Relations mutuelles روابط دو جانبه 
                         Relations historiques روابط تاريخي 

                     Relations internationalesالملل  روابط بين
                   Relations interétatiquesروابط بين دولتي 

  :مثال ديگر 
                                             Organisationسازمان 

                 Organisation + mondiale     سازمان جهاني
  سازمان جهاني بهداشت 

 Organisation + mondiale + de la sante' ( OMS )  
  

فراگيـري اصـطالحات و سـاختارها در        . گنجـد  هاي فراواني را ذكر كرد كه در اين نوشـتار نمـي            توان نمونه  از اين مثالها مي   
اي از اين قبيل عبـارات را         مجموعه گارنده،ن .استسازي كار ترجمه     روش بسيار مناسبي براي بهينه    » اي خطي و جمله  «قالب  

  . و قصد انتشار آن را داردكردهآوري  ين سال كار پيگير است جمع كه ماحصل چنداي نامه واژهدر قالب 
ها و سازمانهاي گوناگون اقتصادي و سياسي و جوامع  متعدد علمي و فرهنگـي كـه                   نهاد تأسيسگسترش فرهنگ عمومي و      •

هاي  واژه(ها    هسرواژشوند باعث شده است كه در زبانهاي اروپايي استفاده از            هاي شاخص جامعة مدني محسوب مي      از نشانه 
در زبـان   سسه و يا سازمان درسـت شـده اسـت و   ؤدهندة  نام يك م  جديدي كه با كنار گذاشتن حروف اول كلمات تشكيل  

 بسيار رواج يابد و استفاده از اين عالئم جزء الينفك زندگي اجتماعي جوامع  و محيطهاي )گويند   مي sigleفرانسه به آن 
ه از اين نوع عالئم زباني چند سـالي اسـت كـه در زبـان فارسـي هـم رواج يافتـه وكـاربرد                         استفاد. علمي و دانشگاهي گردد   

  ). مانند هما، سما، رجا، ناجا، نزاجا و غيره. (فراوان دارد 
،  TGVهاي جمعي فرانسوي  از عبارتهايي همچون         براي مثال روزي نيست كه در اخبار پخش شده  در مطبوعات و رسانه             

TVA ،SDF ،PS فراگيري اين  علوم و معاني آنها كه تـا حـدود زيـادي بـه سـرعت تبـادل       . *مثال اينها استفاده نشود و ا
  .  ها و انتقال مفاهيم افزوده است بر مترجم شفاهي الزم  است  واژه

                                                 
  .معاني و شكل كامل عالئم فوق االشاره در انتهاي نوشتار آمده است  *
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  هاي سريع السير قطار
  ماليات بر ارزش افزوده 

)ها وكساني كه سرپناه ثابت براي زندگي ندارند  اجاره نشين( بدون منزل ثابت   
 حزب سوسياليست فرانسه 

هواپيمايي ملي ايران = هما  

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي =  ا ناج  
) گاه آزاد اسالميوابسته به دانش(سازمان مدارس آزاد = سما   
نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي = نزاجا  
راه آهن جمهوري اسالمي ايران= رجا 

ي نيـز  شناسـ  شناسي و نشانه شناسي همچون معني شناسي و اصول علمي آن و همچنين علوم نوين مرتبط با زبان آشنايي با زبان  •
ازآنجـا كـه امـروزه همـة زبانهـاي زنـده           . بايست بدان توجه عميق مبـذول دارد       از جمله مطالبي است كه  مترجم شفاهي مي        

شود و ورود اصـطالحات و   دهند كه با ترقي علم وفناوري بر پيچيدگي آنها هم اضافه مي          اي متحول  را تشكيل مي      مجموعه
كـه از زبـان خـاص خـود بـراي           (د كاربرد قشرهاي گوناگون همچـون جوانـان         هاي كوچه و بازار و مفاهيم خاص مور        واژه

طلبد؛ لذا بر مترجم شفاهي است كه اين تحوالت را           آشنايي خاص با اين مقوله  را مي       ) كنند انتقال برخي مفاهيم استفاده مي    
  .  و با ظرافتهاي آنها آشنا باشد كندهم دنبال

.  مترجم دور باشدخاطربايست از  هنگي اقوام مختلف هم موضوعي است كه نمي   هاي فر  توجه به ظرافتهاي زباني و مشخصه      •
هـايي بيـرون    ها عادت دارند در زمان ابراز مخالفت ويا نااميـدي ازچيـزي، از دهـان خـود صـدا      براي مثال برخي از فرانسوي   

 قبيـل  اسـت كـه متـرجم بايـد ايـن     تواند رفتاري ناپسند تلقي شـود و اينج  بياورند كه در فرهنگ فارسي ناشناخته  است و مي        
  . تا  سوء تفاهمي براي طرفين به وجود نيايدتوضيح دهدخود رفتارها را براي مخاطب 

كنـد كـه در كنـار زبـاني كـه بـراي آن           هاي مترجمي زبـان توصـيه مـي        نگارنده بر اساس تجربيات خود،  به فراگيران  رشته          •
ايـن كـار  هـم بـه حـوزة           . زديكي واژگاني  و يا سـاختاري  فراگيرنـد          را هم بر حسب ن     سوم يك زبان    كنند حتماً  فعاليت مي 

ي بـسيار  تـأثير كند و هم  از نظر رواني بر خـود متـرجم و مخاطبـان وي          واژگاني و گسترة اطالعات عمومي آنها كمك مي       
ي، اسـپانيايي وايتاليـايي   توان بـه انگليـس   تر به زبان فرانسه دارند مي از جملة اين زبانها  كه ساختاري نزديك . گذارد مثبت مي 

توانـد اثـري عميـق بـر فـضاي فكـري        چند خوش و بش  ساده با مخاطبان بـه زبانهـاي مختلـف در ديـدارها مـي      . اشاره كرد 
چـون  . مخاطبان و تصوير ذهني ايشان از مترجم وكشوري كه بدان تعلق دارد بگذارد كه نبايد اين آثار را دست كم گرفت                    

 اول  روابـط مثبـت و سـازنده در همـان لحظـات           المللي به طـور كلـي بـا ايجـاد            هاي بين   ديدار بخشي اي از نتيجه   بخش عمده 
 .گيرند اي كه شايد كم اهميت به نظر برسند، شكل مي هاي ساده ديدارها و گفتگو

  چند نكته
يـد ارتبـاط    گويـد با   بين متـرجم وكـسي كـه سـخن مـي          . ارتباط ديداري در ترجمه معموالً از اهميت بااليي برخوردار است          •

 .االمكان مترجم همزمان  او را در حوزة نگاه خود داشته باشد بصري برقرار باشد و حتي

گويند ولـي بـا ايـن حـال از ادبيـات كالمـي و گويـشي خـوبي  برخـوردار نيـستند،             برخي از افراد با اينكه فارسي سخن مي  •
در ايـن قبيـل مـوارد متـرجم بايـد توجـه             . وينـد گ كنند و به طور كلي خوب سخن نمي        كلمات و جمالت را درست ادا نمي      

 .صحيح بريزد را حفظ و در قالب مطلوب و» اصل كالم«ه با اين قبيل موارد  هداشته باشد كه در مواج

 در زبـان فارسـي      يهـاي عربـي كـاربرد      المثـل  هايي كه قرار است در آنها از عبارتهاي قرآني، احاديث و يا ضـرب              در ديدار  •
معادل فارسي آنهـا را هـم         توصيه شود كه معاني و    ) ترجيحاً از قبل  (  كالم ةست كه به سخنران وگويند    استفاده شود مناسب ا   

  .بگويد تا كار انتقال مفاهيم با امانت همراه باشد

   نوشت پي
 

• TGV: train  à  grande  vitesse:  
• TVA: taxe à la valeure ajoutée:  
• SDF: sans domicile fixe: 
• PS: parti  socialiste:  
• SNCF = socièté  nationale de chemin de fer 

  



    

  

  
         

 

 پاي فنّاوري به ترجمه، پا:   مقاالت     

25 
 
 
 
 
 
 
 

  
  اورياوريفنّفنّپاي پاي    پابه پابه،،ترجمهترجمه

  *محمد مهدي زارع
  واحد بندرعباسرشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي، دانشجوي كا

رغم  ذاشتند و علي وجود گة متون مختلف نيز روبه فزوني گذاشت؛ ماشينهاي ترجمه پا به عرصةنياز به ترجمفناوري، با پيشرفت علم و 
بردند و  اي بزرگ باز كردند چرا كه هم سرعت كار ترجمه را باال ميتهجاي خود را در شرك، اشتباهاتي كه در انتخاب معادل داشتند

هايي افتادند كه  ن به فكر برنامهابا پيشرفت صنعت رايانه و نرم افزار متخصص. دادند طور چشمگيري كاهش ميه هم هزينة ترجمه را ب
و . هاي ترجمه نيز طراحي شدند افزار فرهنگ لغات مختلف به بازار آمد و برنامه كم نرم ن را در ترجمه ياري كند، كماتواند مترجمب

ها كه  ن از اين برنامهاامروزه در كشورهاي صنعتي مترجم. هاي ترجمه رسيد  يا حافظهTMهايي با نام  باالخره نوبت به ظهور برنامه
ن اسفانه سهم مترجمأبرند و مت هاي بسياري مي شوند، استفاده ناميده مي) (CAT Computer-Assisted Translation اصطالحاً

 در اين .ها و نقاط ضعف و قوتشان افتاديم به همين دليل به فكر معرفي برخي از اين برنامه. ايراني از اين موهبت بسيار ناچيز است
  :پردازيم  ميTrados ةشماره به معرفي برنام

اصول كار اين برنامـه بـه   . هاي بعدي  بتوان از آن استفاده كرد        سازد تا در ترجمه    كند بلكه حافظة ترجمه مي     اين برنامه ترجمه نمي   
مـتن اسـت وارد       سـپس مـتن مقـصد را كـه همـان ترجمـة             .كنيـد  اين صورت است كه پس از نصب برنامه، شما متن اصلي را وارد مـي              

 .سازد دهد و حافظة ترجمه را مي ا و مقصد را رو در روي هم قرار ميبرنامه جمالت متن مبد. كنيد مي

 

 

 

    

   

  

 

   

 

  

                                                 
* mmz4400@gmail.com 

 و نيـز دكتـر علـي    ، زبانهاي خارجي و زبانشناسي دانـشگاه شـيراز    رياست بخش، سپاس خود را از استادان عزيز خود دكتر رحمان صحراگردبايد مراتب نويسنده مي
  . اعالم دارد،عضو هيئت علمي دانشگاه كاشان، رحيمي

 

  متن مبدأ       
____________
____________
____________
____________
___________  

  متن مقصد     
– – – – – – –  
– – – – – – –  
– – – – – – –  
– – – – – – –  
– – – – – – –  

  حافظة ترجمه   
_________________  

– – – – – – –  
________________  

– – – – – – –
_________________  

– – – – – – –  

توانيد متن جديد را بـه برنامـه وارد و    اكنون كه حافظه آماده شد، شما مي 
در اين مرحلـه، برنامـه جمالتـي را كـه           . حافظة مورد نظر را هم به برنامه بدهيد       

كند و  داشته باشند مشخص كرده، ترجمه را جايگزين آن مي ة  نظيري در حافظ  
كنـد و شـما      يه باشند بـا رنگـي متمـايز مـشخص مـي           جمالتي را كه تاحدي شب    

. كـاملي از مـتن داشـته باشـيد     توانيد اين جمالت را ترجمه كنيد تـا ترجمـة        مي
دهد كه مجبـور نباشـيد جمـالت         استفاده از اين برنامه به شما اين امكان را  مي          

 ة جملـة ترجمـه شـد   بهتكراري را ترجمه كنيد، و جمالتي را كه شباهت نسبي        
كند و گـاهي تفـاوت ايـن دو جملـه در يـك كلمـه                 ند نيز مشخص مي   قبل دار 

 .است و شما تنها همان كلمه را بايد ترجمه كنيد
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،  از ديگر مزاياي اين برنامـه . كند  تعبيه ميword ةاي طراحي شده است كه جايگاهي را در قسمت نوار ابزار برنام       گونهه  اين برنامه ب  

صفحات وب را  بي آنكه عكسها  تواند    مياستفاده از اين برنامه     . تصفحات وب اس  ) localization(استفاده از آن براي بومي كردن       
  .و طرح صفحه جابجا شوند ترجمه كند

ن كـه از ايـن   اهاي ساخته شده از سوي شـركت سـازنده و ديگـر مترجمـ     توانيد از حافظه حسن ديگر اين برنامه اين است كه شما مي  
هـاي    متـصل شـده و از حافظـه        Tradosبه سـايت    توان    ميپس از اتصال به اينترنت      براي اين كار    . كنند استفاده كنيد   برنامه استفاده مي  

  .موجود در آن سرور استفاده كرد

  ترجمهظةساختن حاف

Ali is a student.علي دانش آموز است                            .  

 

 

  

 

 

  

  نحوة كار حافظة ترجمه

متنهـاي جديـدي را نيـز كـه ترجمـه           . تر خواهد بود   دست آمده كامل   هب دتر باشد ترجمة  هرچه تعداد جمالت وارد شده به حافظه زيا       
  .توان به حافظة برنامه داد مي، شود مي

 اين برنامه اين است كه جمالتي را كه بايد به برنامه داد تـا يـك ترجمـة خـوب بدسـت آورد بايـد بـسيار زيـاد باشـد،                                ةمشكل عمد 
رسـد     به نظر مـي    .توان سود چنداني برد اما در متون تخصصي اين برنامه بسيار مفيد خواهد بود              ه نمي  در متون ادبي از اين برنام      خصوصاً

پذير  اندكاران ترجمه و مطالعات ترجمه امكان اي و دست    نويسان رايانه   اي در داخل كشور خودمان و با همكاري برنامه          تهيه چنين برنامه  
  .باشد

ــوان  ــ شــدآنچــه كــه در اينجــا عن ــا معرف ــه اي هي خالصــ تنه ــن برنام ــود اي ــه   شــما مــي. ب ــشتر ب ــراي اطالعــات بي ــد ب  وبگــاهتواني

http://www.TRADOS.com   پرسشهاي   به  دريافت كنيد يا پاسخ    وبگاه آزمايشي آن را براي آشنايي بيشتر از اين          ه و حتي نسخ 
  .احتمالي را از آنها بخواهيد

     ترجمهحافظة

Ali is a teacher. آموز است علي دانش  = Ali is a student 

موز استآعلي دانش  = Ali is a student 

.است  teacher علي
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   ∗حسن هاشمي ميناباد
  اراكه آزاد اسالمي هيئت علمي دانشگاعضو 

  )بخش سوم(
  
  

  گر ِمطلقِ جملهتوصيف
 Nominative absolute, Absolute construction / phrase, Sentence modifier 

 و معموالً يك وجـهِ وصـفي و متعلّقـاتِ           (Modifier)گر  بندي است مركّب از يك فاعل و يك توصيف        گرِ مطلقِ جمله،    توصيف
 اما از نظرِ دستوري با حروفِ ربط و عطـف و ضـميرِ موصـولي و امثـالِ آنهـا بـه       ،ندِ اصلي يا جمله ارتباط داردآن كه به مفهومِ كلِّ ب    

از ) واوگـون (= گر معموالً با يك كاما      اين توصيف . كنديك از اجزاي آن را توصيف نمي      خورد و هيچ  جمله يا بندِ اصلي پيوند نمي     
ات و مطالبِ فرعي به جمله بـا حـداقلِّ واژه                 گرِ مطلقِ توصيف. شود جمله جدا مي   ةبقيهـا  جمله ابزارِ مؤثّري است براي افزودنِ جزئي .

در .  شخص و شمار را ندارد  ،فعلِ آن در واقع از اين نظر ناقص است كه ويژگيهاي زمان           . فاعلِ اين ساختار اسم يا ضميرِ فاعلي است       
معنـا و ارتبـاطِ ايـن    . پـردازد، دريافـت   اصلي كه اين سـاختار بـه توصـيف آن مـي          ايترجمه به فارسي زمانِ آن را بايد از بند يا جمله          

 اصلي بايد دريافت كه ساختارِ فـوق چـه          ة گفتگو و معناي بند و جمل      ةبه عبارتِ ديگر از زمين    . كندساختار را نيز خودِ بافت تعيين مي      
  . معنايي دارد و چگونه بايد آن را به بخشِ اصلي ارتباط داد

 دستوري با بخـشِ اصـلي       دهد بدونِ اينكه ارتباطي    كلِّ جمله يا بند ارائه مي      ةگرِ مطلقِ جمله، توضيحي دربار     كلّي توصيف  به طورِ 
   .گيردرود و به داليلِ سبكي غالباً در آغاز يا پايانِ جمله قرار مياين ساختار بيشتر در زبانِ رسمي به كار مي. داشته باشد

  لهامثا
كنند و بعـضاً      هاي به كار رفته در اين مثالها را غير دستوري تلقي مي              جمله ة نمون ، انگليسي اي از دستوريان     عده ه ك شايان ذكر است   [

 ].كنند  را نهي ميهابرند و كاربرد آن  نام مي**آنها را به عنوان ساختارهاي معلق

The lecture having finished, Paul left. 
  . تمام شد، رفتكهراني پل سخن. /  سخنرانيِ پل تمام شد، رفتكههمين

The paint being dry, he hung the portrait on the wall.  
  . خشك شدنِ رنگ، پرتره را از ديوار آويختازپس/  رنگ خشك شد كههمين/  خشك شد كهرنگ 

He, being absent, no business was transacted.  
  .اي صورت نگرفت حضور نداشت، هيچ معاملهچون

.He was thumping at a book, his voice growing louder and louder

                                                 
∗ h_hashemi_mi@yahoo.com 
** dangling structures 
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  .شدصدايش بلندتر و بلندتر ميو كوبيد دست روي كتاب مي

The snow having stopped, we went home.  
  . بند آمد، به خانه رفتيمكهبرف /  بند آمدنِ برف پس از

The day being windy, I wore an overcoat.  
  .آمد، اُوِركت پوشيدم باد ميكهچون 

His eyebrow raised high in resignation, he began to examine his hands. 
  . شروع كرد به ورانداز كردنِ دستهايش،بودهايش از سرِ تسليم و رضا در هم رفتهسگرمهكه  ،او

گاهي وجهِ وصفي در اين ساختار غايب است،        . شوداشاره شد كه اين ساختار از يك فاعل و معموالً يك وجهِ وصفي تشكيل مي              
 Verbless)فعـل  نويـسان مـوردِ اخيـر را بنـدِ بـي      اي از دسـتور عـده .  اسـتخراج كـرد   از متن و بافتتوان به طورِ تلويحياما آن را مي

Clause=) 1377، بهار و تابـستان     26، ش   7،  سال     مترجم ةفصلنام،   ترجمه ةهايي دربار   نكتهحسن هاشمي ميناباد،    : رك . شمارند مي ،
 .94ص 

 Academic 
. 2دانـشگاهي   . 1: يابـد مـي ) فرهنگِ هـزاره  مثالً از   (كند و معانيِ زير را       را نداند به فرهنگها مراجعه مي      academicاگر كسي معنيِ    

.  يعني آزاديِ علمـي academic freedom. دانشگاهي، استادِ دانشگاه. 5فرهنگستاني، آكادميك . 4نظري . 3تحصيلي، آموزشي 
چندان خوشـايندي پيـدا كـرده اسـت كـه مترجمـان غالبـاً بـه آن اعتنـايي                    اين صفت بتدريج مفهومِ نه    . نمايدتا اينجا مشكلي رخ نمي    

  : عبارتند ازacademicمعانيِ ناخوشايندِ استعاريِ . كنند  نمي
  غيرِ عملي، اجرانشدني، خيالي،  رويايي، غيرعاقالنه؛ )1(
 ه دور از واقعيات زندگي؛ وب/ فارغ از  )2(

 .توجهي به عملزدگي، گرايشِ صِرف به نظريه و بينظريه )3(

Academy Awardمعروفِ اسكار استة همان جايز .  
 Almost   

Almost       نزديـك بـود    «كنـد كـه     بر اين امر داللت مـي     ) ندرتزحمت، به سختي، به تقريباً، به ( عالوه بر معنيِ اصليِ خود
  ». اما اين كار صورت نپذيرفتكاري انجام گيرد،

I step into the room and almost trip over my father. 
  .با پدرم برخورد كنم/ به پدرم بخورم / به اتاق قدم گذاشتم و نزديك بود كه رويِ پدرم بيفتم 

 را درسـت ترجمـه كـرده    almost بـاال  ة درصد از دانشجويان در برگـردان جملـ    5 » متونِ ساده  ةترجم « نفريِ   40در يك كالسِ    
  .استفاده كرده بودند و بقيه اصالً توجهي به اين واژه نداشتند» تقريباً« درصد از جوابِ نادرستِ 5بودند، 

 .He slipped and almost fell  .پايش سر خورد و نزديك بود بيفتد

  .I almost dropped the cake  .نزديك بود كيك را بيندازم
 

 Be about to, at the point of, on the point of, on the verge of 
اين . دهد را نشان مي» اتّفاق افتادنِ عمليةدر شرفِ وقوع بودن يا در آستان« يك مصدر در انگليسي ة به اضافbe about toساختارِ 

. تـوان بيـان كـرد   نيـز مـي   دارِ فعـل  ing– صـورتِ  ة بـه اضـاف   at/on the point of يـا  on the verge ofمفهوم را بـا سـاختارِ   
  : آن در فارسي عبارتند ازةمعادلهايِ عمد
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 و امثـال آن مـصدر يـا    »_در شـرفِ   «عنـصر بعـد از      .  فعـل بـودن    ةبه اضـاف   _، در كارِ     _، در دمِ     _ ة ، در آستان   _   در شرفِ  )1(
  .كنداي است كه بر عمل داللت مي كلمه

 .The train was about to leave  .در شرفِ حركت بود / ةقطار در آستان

  .The sun was about to set .خورشيد در كارِ غروب بود
The suspects admitted being about to commit a crime. 

  . ارتكاب به جنايتي بودندةاين مظنونان اعتراف كردند كه در آستان
And … the sun sank   low … and as if about to go out suddenly … 

 ...پايين افتاد و چنان كه گويي ناگهان در كارِ رفتن باشد ... رشيد عاقبت خو

  ); J. Conrad 1988: 8 1380: 31صالح حسيني (
 در ايـن سـاختار    .  ملموس استفاده كـرد    ةتوان از حال يا گذشت     انگليسي مي  ةمتناسب با مفهومِ جمل   .  زمانِ ملموس يا ناتمام    )2(

شـوند مـثالً      صرف مـي   ، يعني هم فعلِ معين و هم فعلِ اصلي        ،آيد و هر دو فعل    يپيش از فعلِ اصلي م    » داشتن« فعل معينِ   
خواسـت بـاال بيـاورد، از زور    خواست پر بگيرد، دلش آشوب بـود مـي  روند، از شادي دلش مي  رفتم، دارند مي  داشتم مي 

 .خواستم به زمين برومخجالت مي

  
I was about to laugh, but I saw that the fellow was not the one to make jokes…  

  .شود و راستي مثل اين است كه حرفهايش هم پر بي پروپا نيستخواستم بخندم، ديدم يارو شوخي سرش نمي
  ) ;1379H. Moayyed and P. Sparachman 1997: 34: 1. 4محمد علي جمالزاده  (

I was about to cover my privates, but realizing that my ancestor, the prophet Adam, wouldn’t 
even have bothered to cover up in this place … 

 .كردنظر ميخواستم سترعورتي كرده باشم، ديدم جدم حضرتِ آدم هم در اينجا از سترِ عورت كردن صرف

  ) ;1379H. Moayyed and P. Sparachman 1997: 33: 1. 3محمد علي جمالزاده (
  

We shall have to put our best foot forward if we are to reach London tonight. 
  .خواهيم امشب به لندن برسيم، بايد در اسرعِ وقت حركت كنيماگر مي

 )1363: 114محمد تقي فرامرزي (

Advice to persons about to marry_ “Don’t”. 
  !نكنيد: خواهند ازدواج كننديك توصيه به كساني كه مي

  )1384: 39دادي رضي خدا(
  .هم از جمله معادلهايِ آن است» داشتن+ تازه «ساختارِ 

   .I was about to fall asleep                                            .شدتازه داشت پشتِ چشمم گرم مي
  )1351: 443شاپور اردشيرجي (

 همگي اين ساختارها بر . _ چيزي نمانده بود، ) آنايِدر مفهوم محاوره (قريب ، عن_ ، كم مانده بود _نزديك بود  )3(
 . كنند عمل نپوشيده و تحقق نيافته است داللت ميةقصدي كه جام

 

. . . Haji’s about to suffocate . . .  
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د، نشين گذارد رويِ سرِ حاجي و رويِ بالش مي خانم كوچك بالش مي.گذارد به سجدهگويند يك بار سرِ نماز، حاجي سر ميمي
  ... نزديك بوده حاجي خفه بشود 

  ) ;F. Lewis 1977 1362: 97سيمين دانشور  (
  

He was at the point of finishing the exercises.  
  .چيزي نمانده بود كه تمرينها را تمام كند

  .Freeman was about to cry .كم مانده بود كه گريه كندفريمن 
  .He was about to hit me .نزديك بود مرا بزند

  
  .) نگارنده ندارندة معادلي در پيكرانگليسيِِ ة برخي از مثالهاي فارسي، جملدر پايينْ. (معادلهاي ديگر اين ساختارها پربسامد نيستند

  

    سرِ كاري را داشتن،قصدِ كاري را داشتن _
I am about to be married – and of course in all the misery of a man in pursuit of happiness. 

  .من قصدِ ازدواج دارم و به همين دليل گرفتارِ بدبختيِ آدمي هستم كه در پيِ خوشبختي است
  )1384: 30رضي خدادادي (

  . زاد برگير و نه همراه آگاه كن؛ نيقصدِ راه كن، برخيز و اگر سرِ اين كار داري
  )1370: 29 انصاري اهللاخواجه عبد(
كار خيري در پيش است، اگر مجلس ترحيمي در پيش بود او ): قريب روي دادن عن،اقع شدنبه زودي و (= در پيش بودن _

  .دادخبرش را به شما مي
ام امر خيري در پيش شنيده):  نزديك در نظر داشتنة انجام دادنِ كاري را برايِ آيند،طرح كاري را ريختن (= در پيش داشتن _

  .داريد
 ،ها به ريشش بخندند همواليتيةشوره از رفتن دختر آتشي شده و ديده حاالست كه هم) : قريب عن،به زودي ( = حاالست كه _
  . دزدي چسباندهةاش وصلبه
 be about هستند، گرچه تفاوتِ آنها با at/on the point of و on the verge ofاين ساختارها معادل دقيقِ . _ دمِ ،_ پا به _

toل گروهِ اسمي و ساختارِ دوم گروهِ فعلي استةدست.  تنها در ساختارِ دستوري استاو  .  
نزديك (= ، پا به گور ) نزديك به زايمان(= ، پابه ماه ) در شرفِ وضعِ حمل،نزديكِ زايمان(=  پا به زا ، دمِ بخت،پا به بخت: مثالها

 1378منبع از ابوالحسن نجفي  بيهاي اصطالحات و نيز مثالهاي فارسيِتعريف).  كه چيزي به پايان عمرش نمانده باشد،به مرگ
  .نقل شده است

هوا رو به سردي بود، هوا رو به ):  هر دم نزديك شدن به چيزي،پيش رفتن به سوي چيزي (= رفتن/ رو به سوي چيزي بودن  _
    .رفتم، رو به مرگ هستيرفت، رو به مرگ ميتاريكي مي
عمل يا توافقي كه قرار بود يا قرار است در آينده اتّفاق بيفتد، يا سرنوشت ) 1: ( دو كاربردِ ديگر نيز داردabout to beساختارِ 

 مصرف دارو يا ةها و شيوتر يا والدين به فرزندان يا دستورالعمل در اطّالعيهتر به كوچكدستور دادن بزرگ) 2(محتوم چنين بود و 
  .كاربا دستگاه و وسيله و ابزار
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 Can, May 

رساند و اصل و قانوني را بيان گاهي به معناي احتمال نيست، بلكه قطعيت را مي ويژه در متنهايِ علمي بcan ،mayفعلِ كمكيِ 
دهد و بدين معناست كه عمل يا وضعي  اين فعلهايِ كمكي اطّالعاتي در موردِ ويژگي يا رفتارِ كسي يا چيزي به دست مي. كندمي

  .پذير استه امكاندهد يا اين كه به لحاظِ نظري و نيز بالقورخ مي
    

Cigarettes can seriously damage your health. 
بديهي و مسلّم است كه سيگار برايِ » .ممكن است جداً به سالمتِ شما آسيب برساند/ تواند سيگار مي« توان گفت اينجا ديگر نمي
 .آور استتندرستي زيان

  ». او را به وحشتِ بزرگي بيندازدتواندميقرار شده، شخصيتي كه در كسي نيست ولي نسبت به آن بي«
 )1373: 70هاي ازوپ  افسانه،علي اصغر حلبي(

ي شگرفت بر كيفيتِ تأثير تواندميداند كه محيطِ فيزيكيِ مدرسه  تحصيليِ پنهان دارد ميةهر كسي كه دركي از قدرتِ برنام«
  ».ياددهي و يادگيري داشته باشد
در . توان با احتمال و ترديد و شك سخن گفتبنابراين، نمي. افتد و روي دادنِ آن حتمي استتّفاقي ميدر دو مثالِ باال عمالً چنين ا

  .مثالهايِ زير از مترجمانِ ديگر و از خودِ نگارنده بدرستي جمله با قطعيت بيان شده است
 

The bottle can only hold a litre. 
  .گيرد  بطري بيشتر از يك ليتر جا نمي]اين[

  )1351: 441شاپور اردشيرجي (
How many elephants can fit into a mini? 

  .)ماينر اتومبيلي است كوچكتر از ژيانميني(شوند؟ چند تا فيل توي يك ميني ماينرِ جا مي
 
Gold can’t be dissolved in hydrochloric acid. 

  )».طال ممكن است در اسيد كلريدريك حل شود«وانيم بگوييم تدر اينجا ديگر اصالً نمي. (شودطال در اسيد كلريدريك حل نمي
 
He was so worried when he read somewhere that smoking could cause cancer he gave up 
reading. 

  .آورد آنقدر ناراحت شد كه خواندن را به كلّي ترك كردوقتي در جايي خواند سيگار كشيدن سرطان مي
  )1384 :191رضي خدادادي (

Money provides the yardstick for measuring the economic value of things. But improper 
management of money by the central bank can cause inflation or depression. 

  .شوداما مديريتِ نادرستِ پول توسطِ بانكِ مركزي باعثِ تورم يا ركود مي... 
 
If the magma is very fluid, it may flow gently from cracks. 

  .يابدآرام از شكافها و تركها به بيرون جريان مياگر گدازه مايع باشد، آرام
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«Non-violience can mean two things: 

1. a general principle of absention from violence … 
  »...پرهيز از خشونت به دو معناست

  )1381: 81يديغالمرضا تجو(
  

 Evening, even, eve 
 eveningروز است؟ فرقِ آن با  چه زماني از شبانهnight چيست؟ evening ًترجمه » شب«و گاهي » غروب« را غالبا
  آيا اين معادلها درست است؟. كنند مي

Eveningشب، به حسابِ ما ايرانيها، 10وقتِ خواب از حدودِ . روز است بينِ پايانِ بعدازظهر و وقتِ خواب زماني از شبانه 
 good eveningدر انگليسي بعد از ساعتِ شش بعدازظهر برايِ سالم از . گيرد را دربرميnight ةشود كه محدودشروع مي
 غالباً براي خداحافظي آن هم هنگام خواب و حدودِ ساعت دهِ شب به بعد به وقتِ ما به كار good nightكنند و استفاده مي

  .عصر، غروب، مغرب، سرِ شب، آغازِ شب، شب، شام، شامگاه:  به معانيِ زير استeveningبنابراين . رود مي
  عصر

            Evening paper                                         عصر ة روزنام                                                              
   غروب،مغرب

  evening prayer  نمازِ مغرب  
  evening naval twilight  غروبِ دريايي  
  eventide  غروب  
 evenfall  غروب  

  
  هايِ مربوط به بعد از تاريك شدنِ هوا و تا اواسطِ شبِ ماواژه

 theatre evening  شبِ تئاتر evening classes  كالسهايِ شبانه 

 music evening  شبِ موسيقي evening institute كالسِ شبانه 

 poetry (-reciting) evening بِ شعرش    

 evening dress  لباس شب  

  هاي مربوط به ديروقتِ شب و معموالً بعد از حدودِ دهِ شبِ ماواژه
  wedding night  شبِ زفاف night watch  پاسِ شب،شبگرد
  night walker   خوابگرد،شبگرد night cap  كالهشب

 evening shift  نوبتِ كاريِ شب  

  گاه شام،شام
 military evening  شفقِ شامگاهي   evening prayer  نمازِ شام، سرودِ شامگاه

   evening parade  شامگاهةمراسمِ شامگاه، شامگاه، رژ 
 eventide  شامگاه 
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   فارسي به انگليسيةمثالهايي از ترجم
… When he come home from work in the evenings, … 

زد كه سياهها دارند كارمان را از دستمان گشت غر مي كه از كار برميعصرهاافتاد كه ق ميواشينگتن هم كه بودم گاهي اتّفا
  .آورنددرمي

  ;J. Wilks 1997; 158)1356:80آل احمد جالل (
  

I was afraid if I come in the evening , you’d be out. 
  . بيايم، از خانه بيرون رفته باشيدعصرترسيدم 

  ;F. Lewis 1997; 126)1362:98سيمين دانشور (
  

That very evening  he asked for my hand formally, at the dinner table. 
  .رسماً و سرِ ميز شام.  ازم خواستگاري كردشبهمان 

  ;J. Wilks 1997; 158)1356:72آل احمد جالل (
  

… Things really took off after that evening. 
 شب از همان. خوب معلوم است ديگر... بعدم با ماشين خودش برمان گرداند خانه ... گاهِ نقّاشي ايشاول دعوتم كرد به يك نم

  .كار روبه راه شد
  ;158)71همانها  (

  
At dinner that evening , I talked the matter over with my grand mother … 

  .يف كرده بودم كه كالفه شدمن هم سرِ شام همان روز همين مطالب را برايِ مادربزرگم تعر
  ;165)79_81همانها  (

  

  . نيارميد از سخنهايِ پريشان گفتنشب خويش درآورد و همه ة كيش مرا به حجرةدر جزير شبي
On evening in the oasis of Kish, he took me into his apartment and talking all night … 
(E. Rehatsek 2004: 390-1) 
 
As night fell, Mr Samadi shut the door of his room… 

  . قنبريةچراغ دستي را برداشت و همراه محمود رفت خان. آقاي صمدي در اتاقش را بستسرِ شب 
  ;T. Roohi 2002: 17)1381:17هوشنگ مراديِ كرماني (

  
  هاي متشابه در متنِ ترجمه شدهچندمعنايي و واژه 
ممكن است اين . شود ط در متنِ اصلي نيست كه سببِ ابهام و سردرگميِ خواننده ميهاي متشابه فق چندمعنايي و واژهةمسئل

چندمعنايي حالتي .  ولي در ترجمه پيش بيايند و در برابرِ مترجم و خواننده قد علم كنند،مشكالت در متنِ اصلي وجود نداشته باشند
) 2(نوعي حيوانِ وحشي، ) 1: (رود كه در معانيِ زير به كار ميشيراي واحد بيش از يك معنا داشته باشد مانندِ است كه در آن واژه
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 ةدارِ ماده براي تغذيهاي پستانِ حيواناتِ پستانهشونده از غدمايعِ ترشّح) 3(اي براي بازوبسته كردن جريانِ مايعات يا گازها، وسيله

هاي واژه) الف: (اندهاي متشابه بر دو نوعواژه. ترسو آدمِ شجاع و ن) 5(يك طرفِ سكّه كه داراي تصوير است، ) 4(نوزادانشان، 
 كه با تلفّظهاي زير به معانيِ متفاوت به كار گرد نويسه مانندِ هاي همواژه) ب( و غزا، قضا، غذاآوا مانندِ  هم

   .gard ، gerd ، gord: روندمي
 ويرايش و بازخوانيِ متنِ ترجمه شده دريافت و ةمرحلتوان در هاي متشابه در ترجمه را ميابهاماتِ ناشي از چندمعنايي و واژه

آفرين، به استفاده از مترادفهاي واژه يا تركيبِ مشكل) 1:  (توان از ترفندهاي زير استفاده كرددر اين موارد مي. آنها را رفع كرد
 از ساختارِ نحويِ ديگر، باز هم به تغيير ساختارِ دستوري و استفاده) 2(نايي و سبكي و كاربردي پيش نيايد، عشرطي كه تغييرِ م

  .شرطي كه تغييرِ معنايي و سبكي و كاربردي پيش نيايد
 استفاده كرد، چون اين واژه در چنين فهرست ةجا از واژتوان در همهراحتي نمي نويسي و كتابشناسي به در متني مربوط به فهرست♦

  :كم سه معادلِ انگليسي داردمتني دست
 catalog)   هم به صورتِ اسم و هم به صورتِ فعل(             

   فهرست                              list  )هم به صورتِ اسم و هم به صورتِ فعل( 

      Table of contents                                                    

  ♦      All kidneys   ها  كليهةكلي
  )ها كليهةها، همهتمامِ كلي: توان گفتمي(

♦ One of these copies is in naskh script.  
ها به خطِّ نويس دست/ هايكي از اين نسخه: توان به اين شكل بازنويسي كرداين جمله را مي(يكي از اين نسخ به خط نسخ است 

  ).نَسخ است
كند؟ بي است يا اين حيوان در آب زندگي ميآيا رنگِ اين حيوان آ: شناسي ابهام دارددر يك متنِ زيست» سوسكِ آبي «♦

   blue beetle آمده بود كه تقريباً اكثرِ دانشجويان آن را معادلِ water beetleشناسي در برابرِ سوسكِ آبي در يك متنِ زيست
در متونِ شيمي ممكن » آبي «كاربرد. استفاده كرد» بزيآ «ة، از واژ»آبي« چندمعنايي ةتوان به جاي واژدر اين موارد مي. گرفته بودند

 و -aquaهايي كه از آفرين باشد، زيرا اين واژه هم به معناي رنگ است و هم در مقابل تركيبات و واژهاست در مواردي مشكل
  .روداند به كار ميصورتهاي مختلف آن ساخته شده

♦ Despite the existence of strict calligraphic cannon 
   … به رغمِ وجودِ/ رغمِبه علي  ← اعد و قوانينِ سختِ خوشنويسيبا وجودِ وجودِ قو

  ♦  A single unit  ،يك واحدِ مجزّا ←يك واحدِ واحد/ واحدِ واحدي
  يك واحدِ اختصاصي / واحدي جداگانه/ واحدي مستقل

  زايد» عنوانِبه« 
ها كه هنگام استفاده يا خواندن يا شنيدنِ آنها، اين مؤلّفهشود هايي تشكيل مياي از عناصرِ معنايي يا مؤلّفهاي از مجموعههر واژه

اما . است» به عنوانِ« به همان معنايِ known, consider, regard در فعلهايي مانند as ةواژ. شودخود به خود به ذهن متبادر مي
حساب  به فعلهايي نظيرِ،به عبارتِ ديگر. دارندن» عنوانِبه« در فارسي نيازي به ساختارِ ،as همراه با  انگليسيمعادلهاي اين فعلهاي

... شمار آوردن، تلقّي كردن، پنداشتن، انگاشتن، قلمداد كردن، شمردن، محسوب كردن، فرض كردن و شمار رفتن، بهآوردن، به
 و جز آن known as يا regard as هنگامِ استفاده از اين فعلها  در مقابلِ ،بنابراين. را در خود دارند» عنوانِ به« معناييِ ةخود مؤلّف

  .سازدگون ميزايد و اضافي است و نوشته را ترجمه» عنوانِبه«آوردنِ ساختارِ 
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I regard it as one of my masterpieces.  
  . دانمعنوانِ يكي از شاهكارهايم مي آن را به:گونترجمه
  .دانمآن را يكي از شاهكارهايم مي: درست

Parents were still regarded as being responsible for the control of their children. 
 .كردندعنوان مسئولِ كنترلِ فرزندانشان تلقّي مي والدين را هنوز به:گونترجمه

  .كردندوالدين را هنوز مسئولِ كنترل فرزندانشان تلقّي مي: درست
  for+ قيدِ زمان  

 حروفِ اضافه ابتدا بايد ةبرايِ ترجم. گيرداز متني كه در آن به كار رفته است مي معنا و كاربردش را  درواقعحرفِ اضافه
 رايج و متداول و طبيعي است انتقال اي كه در زبانِ مقصدگونهنقش و كاربردش را در جمله تشخيص داد و سپس معناي آن را به

 يك قيدِ زمان بعد از ،در اين صورت. دهدعملي را نشان مي اين است كه مدت زمانِ انجامِ for ةهاي حرفِ اضافيكي از نقش. داد
آورند، در حالي كنند و سپس قيدِ زمان را ميترجمه مي»  برايِ« را به forآموزان غالباً مترجمانِ ناشي و ترجمه. گيردآن قرار مي

. توان استفاده كردهم مي» مدتِبه« از ،گراز سويِ دي. كه در زبانِ فارسي خودِ عبارتِ قيدي براي نشان دادن مدت زمان كافي است
  .»قرنها«: در زبانِ فارسي رايج نيست و بايد گفت» برايِ قرنها« به for centuries ةترجم

The weather had been bad for several days.  
   )» هوا براي چند روز بد بود«نه ( چند روز بود كه هوا بد بود 

For years Mary was unable to find a job. 
  .مري چند سال نتوانست كار پيدا كند

We talked for a while. 
 .چند لحظه حرف زديم

I am going away for a few days. 
 .چند روز نيستم

I have known him for a long time. 
  .شناسممدتِ مديدي است كه او را مي/ شناسمش خيلي وقت است كه مي

This money does not last for ever. 
 .اين پول تا ابد دوام نخواهد داشت

“For fifteen years, fledgling and bird, I’ve flown this country”, said the eagle, “and I assure 
you there is no such thing as air crystallizing.  

(James Thurber 1972: 298) 
خاطرتان جمع باشد ...  ام  كاملي شدم، در اين منطقه پرواز كردهةو چه وقتي كه پرنديازده سال است، چه آن وقت كه جوجه بودم 

  *.اي بشودكه يك چنين چيزي در كار نيست كه هوا شيشه
  

                                                 
  .خواهد آمد اين مجموعه آخرين بخش همراه با» هاي ترجمه و ناگفتهها  نكته«الزم به ذكر است، كتابشناسي   *
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  *رزيب  فاطمه مهدي
  دانشگاه عالمه طباطباييرشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي، كادانش آموختة 

  
  )قسمت اول(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : اولدورة
  قبل ازميالد مسيح تا آغاز قرون وسطي

  
محققان دست . گردد  مصر برمية سال قبل از ميالد و زمان فراعن3000تحقيقات نشان داده است كه اولين آثار ترجمه به 

  احساسويهوديان نيز پس از بازگشت از بين النهرين .  قرن قبل از ميالد استدواند كه مربوط به  هايي دو زبانه يافتهنوشته
 سال قبل از ميالد مسيح از عبري 130حدود ) عهد عتيق(تورات .  از وجود مترجمان بهره بردند،نياز به درك متون مقدس

حضرت يوسف نيز پس از سالها دوري از برادران قادر به فهم زبان آنها نبود و در نتيجه براي . به يوناني ترجمه شد
در پرسپوليس كه پايتخت ايران در زمان پادشاهي داريوش . گرفت  كمك ميصحبت با برادران خود از مترجمان شفاهي

 سال قبل از ميالد مسيح 513 و عيالمي يافت شده كه مربوط به اكّدي زبانه به زبانهاي فارسي، سههايي  نوشته بود نيز دست
  . است

ور آنها باعث تسريع در رشد علم، اند و حض  مترجمان افرادي واسط بين زبانهاي مختلف بودهدرحقيقت در طول تاريخْ
  .تر افراد با زبانها و فرهنگهاي مختلف در سراسر دنيا گرديده است گسترش دانش بشري و ارتباط آسان

                                                 
* f_mehdibarzi@yahoo.com 

هاي ساده شروع شده و تا  تاريخ ترجمه تاريخي طوالني است كه با مفاهيم و نظريه
،  براي آشنايي بيشتر با رشتة مطالعات ترجمه. رشد كرده استها نظريهترين  پيچيده

ها و در نتيجه نقاط ضعف و قوت آنها آگاهي  بايست از اين نظريه دانشجويان اين رشته مي
داشته و از موقعيتي كه اين مفاهيم در آن ايجاد شده، علت گسترش يا محدود شدن آنها به 

  .باشندهاي خاص و درنتيجه ميزان اهميت آنها آگاهي داشته دوره
 در اين مجله به »انديشمندان ترجمه«به همين منظور، در مجموعه مقاالتي كه با عنوان 

كنيم و رسد، دوران ترجمه را از لحاظ زماني به بخشهاي متفاوت تقسيم مي چاپ مي
پردازان هر دوره را نام برده و با رويكردهاي آنها به طور مشهورترين انديشمندان و نظريه

  .شويم يخالصه آشنا م
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 متون مقدس ةدردوران قبل از ميالد مسيح تا آغاز قرون وسطي، انديشمندان يهودي كه معتقد به ترجمة كلمه به كلم
آنها براي متون مقدس . اللفظي تورات نداشتند  چرا كه هيچ ترديدي در ترجمة تحت،ندداد  اهميتي نمينظريهبودند، به 

  . دانستند  چرا كه آن را كالم خدا مي،بيشترين ارزش را قائل مي شدند
اي داشته باشد، همواره  شد كه نظريه اي وجود نداشت و اگر هم انديشمندي يافت مي در اين دوره هيچ نظريه،بنابراين

اما .نمود بارز اين دوران توجه به ترجمة كلمه به كلمه بخصوص در مورد انجيل بود.  پنهان سازي آن داشتتالش در
در متون ديگر سعي در ترجمة آزاد داشتند و به مترجمان  زيرا ،كم ترجمة متون مقدس از متون ديگر متفاوت گرديد كم

 و ٢، هوراس١توان از سيسرو ديشمندان اين دوره مياز معروفترين ان .ردندك هدف نويسنده از نگارش متن توجه مي
 . نام برد٣جروم سنت

  

  ).م. ق106-43( ماركوس سيسرو
به عقيدة وي .  تقسيم كرد(literal)اللفظي   و تحت(free)وي ترجمه را به دو دستة آزاد 

بايست در ترجمة خويش معنا را به   و مترجم مياستاللفظي كاري بي ارزش  ترجمة تحت
 ترجمه به هاي بعديِ بندي تقسيم.  كلمه به كلمه بپرهيزدة و از ترجمكندده منتقل خوانن

-sense-for (و ترجمة مفهوم به مفهوم ) word-for-word(ترجمة واژه به واژه 

sense (سيسرو معتقد بود كه نبايد . بندي سيسرو دارد  جروم ريشه در تقسيم سنتتوسط
ي انتقال وبرگردان معني و مفهوم آن ارزش قائل متون را سطحي ترجمه كرد و بايد برا

  .شد
  

  ).م.ق 65 -8(كوينتوس هوراس 
 بوده، مترجم شعر بزرگبه عقيدة وي كه يكي از بزرگترين شعراي التين و نيز طنزپردازي 

  . خود موفق باشدةبايست از ترجمة كلمه به كلمه بپرهيزد تا بتواند در ترجم مي
معناي حفظ معنا بوده تا برگردان مستقيم كلمات نويسنده و براي وي وفاداري، بيشتر به 

  .اللفظي  تحتة مانند سيسرو معتقد به ترجمة معنايي بود تا ترجم،بنابراين
شدند كه متون را به صورت  در دوران اين دو انديشمند، مترجمان افرادي شمرده مي

خواستند مترجمان متون   اين دو مي.گردانند اللفظي و كوركورانه به زبان مقصد برمي تحت
ها را  از اين حقيقت آگاه سازند كه نبايد از هنجارهاي ضمني ترجمه استفاده  ادبي و خطابه

  .تر ايجاد و از آن تبعيت كنند كنند، بلكه بايد خود اصولي جديدتر، آزادتر و خالقانه
 ).م 347 -419(سنت جروم 

 شهرت دارد Vulgateزبان التين كه به ترجمة وي از انجيل از زبانهاي عبري و يوناني به 
 جالب آنكه  اين ترجمه بيش از ةنكت. سبب شناخته شدن و بقاي نام اين انديشمند گرديد

  .هزار سال مورد استفاده قرارگرفت
 

                                                 
1 Marcus Tullius Cicero ماركوس توليوس سيسرو 
2 Quintus Horatius Flaccus Horaceكوينتوس هوراتيوس فالكوس    
3 Eusebous Sophronius Hieronymus Jerome موس جروم ائوسبيوس سوفرونيوس هيئرونو  
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بايست به صورت كلمه به كلمه به زبان مقصد برگردانده   بجز متون مقدس كه قابل تفسير نيست و مي،به عقيدة جروم

ترجمة مفهوم به  دسته ترجمة واژه به واژه و وي ترجمه را به دو .صورت معنايي ترجمه شوده تون ديگر بايد بشود، م
  .مفهوم تقسيم كرد

 و استارزش  اي بي  ترجمه،اعتبار است كه به دليل فاصله نگرفتن از شكل مبدأ اي بي ترجمة واژه به واژه براي وي ترجمه
  .رددباعث پنهان ماندن معناي آن مي گ

 و به زبان گردد مياي مطلوب است كه در آن معنا و مفهوم متن مبدأ حفظ  ترجمة مفهوم به مفهوم براي وي ترجمه
 ، متن آن را تسخيردرَب داند كه به زبان مبدأ حمله مي وي مترجم را مانند تسخيرگري مي. شود مقصد برگردانده مي

  .كند  و به زبان مقصد منتقل مينمايد مي
  

  :وم دةدور
  ). م500-1500(قرون وسطي  

وري مسلمانان تاز طرفي، امپرا. هاي متفاوت از جمله ترجمه پديد آمد  هزارساله رويدادهاي بسياري درزمينهةدراين دور
 جنگهاي متعدد ،اي كه هيچ قدرتي نمي توانست مانع از گسترش آن شود و از طرف ديگر به سرعت رشد كرد، به گونه

 در اين دوره كتابهاي ارزشمند بسياري سوزانده و يا ناپديد شد كه .ل ويراني، فقر و بيكاري گرديدداخلي در اروپا عام
  . مانع رشد علم گشتمتعاقباً

 جديد ة مگر تعداد اندكي ترجم، ترجمه صورت نپذيرفتةاي در زمين ار انديشمندانهك  از قرن پنجم تا هفتم هيچ
   .ده بود رويكرد جروم انجام شتأثيرانجيل كه تحت 

بود به زبان عبري و عربي آشنايي كامل داشت و به  يهوديان مكه ) ص(زيد بن ثابت كه يكي از نزديكان پيامبر 
 در اسپانيا مركز ترجمه ١طُليطله يا تولدو ظهور اسالم، ةدردور .كرد تا با پيامبر به زبان عربي مكاتبه داشته باشند كمك مي

بسياري از انديشمندان يهودي، مسيحي و مسلمان شروع . شناسي از سراسر جهان گشت و تجمع انديشمندان ترجمه و زبان
ها و   راهبهنْادراين دوره بيشتر مترجم.  به نگارش كتاب پرداختند2واوكوردقرطبه يا  و در تولدو و ندبه تحقيق كرد

  .اي آشنا بودند انديشمندان تحصيلكرده بودند كه با زبان رسمي و محاوره
ها و سنت و زبان آنان  كم با آسيايي در قرن يازدهم اروپائيان كم. م شعر به زبانهاي مختلف ترجمه شداز قرن ده

  .آشنا شدند و اين امر منجر به تغييراتي گسترده شد كه نهايتا زمينه ساز رنسانس و پايان قرون وسطي گرديد
در اين دوران . هاي جديد در قرون بعدي شد نظريهاللفظي منجر به پديدار شدن   آزاد و تحتةمشاجره بر سر ترجم

و » طبق داستان«، »ام طبق آنچه كه شنيده«وفاداري به متن از اولويت برخوردار بود تا آنجا كه استفاده از عباراتي مانند 
اد  آزةن در پركردن شكافهاي معنايي از ترجما كم كم پديدار گشتند و مترجمها نظريه. ها معمول گرديد غيره در ترجمه

  .استفاده كرده و هم چنين به ارائه توضيحات در پانويس رو آوردند
.نام برد سرو و جفري چاميمون بن سيلفريك، مولفرد كبير، اَآتوان از  از انديشمندان ترجمه در اين دوره مي

                                                 
1 Toledo 
2 Cordova 
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  ). م849 -899( 1لفرد كبيرآ
سفي و مذهبي به زبان اش به جمع كردن كتابهاي هنري، فل وي پادشاه ساكسون غربي بود و عالقه

وي تالش كرد كه . انگليسي باعث ترجمه كتابهاي مفيد زيادي از زبان التين به انگليسي شد
روش خاص وي در ترجمه آن . فرهنگ و تحصيل علوم را در اروپا و بويژه در انگليس رواج دهد

لفرد كبير پيرو آ. ي كردبود كه ابتدا متن التين را به نثر انگليسي و سپس اين نثر را به شعر ترجمه م
  .كرد جروم بود و گاهي متن را واژه به واژه و گاهي آنرا مفهوم به مفهوم ترجمه مي سنت

  )956 -1010م  (2لفريكاَ
چنين انتشار  ها و هم آيد كه كتابهاي زيادي براي آموزش راهبه وي يكي از نويسندگان انگلوساكسون به شمار مي

 ة مفهوم به مفهوم جروم معتقد بود و طرفدار استفادةوي به ترجم.  به تحرير درآوردجوامع ديگر تعليمات رهباني در
پرداخت و معتقد بود كه اين رويكرد مانع  الفريك گاهي به جاي ترجمه به تفسير مي.  از كلمات زبان مادري بودمحض

  .شود كه ترجمه براي خواننده خسته كننده شود از آن مي
  ).م 1135 -1204 (3موسي بن ميمون

، فيلسوف، حقوقدان و فيزيكدان يهودي كه به زبان عبري و عربي آشنايي دوازدهمانديشمند قرن 
گرچه او خود مترجم نبود، نظرات وي در مورد ترجمه الهام بخش افرادي بود كه در . كامل داشت

 باعث ايجاد  كلمه به كلمه به طور كلية معتقد بود كه ترجمميمون بن موسي. كار ترجمه دست داشتند
  .شود ميو نامفهوم كننده  اي گيج ترجمه

  
  ).م 1340-1400 (4جفري چاوسر
 مورد نظر در متن ة در ترجمه خود از كلمات بومي استفاده مي كرد كه از كلموي. نويسنده و مترجم

. نمود  را مستقيما وارد متن مقصد ميمبدأگرفت و همچنين گاهي كلماتي از زبان  اصلي سرچشمه مي
 انسان، كوه، مثالً اينكه.كرد ذكر ميرا نيز   خود دركنار اسامي خاص، مرجع آنةاوسر در ترجمچ

  .داد اللفظي و معنايي را به انشاي ادبي عالي ترجيح مي  و ترجمه تحتغيرهدرياچه و 
  

  منابع
شاتلورت و . فرهنگ توصيفي اصطالحات مطالعات ترجمه .زاد، فرزانه، غالمرضا تجويدي و مزدك بلوري  فرح-

  .1385. يلدا قلم: تهران. كاوي
Mehdibarzi, F. (2007). Translation Scholars. Tehran: Daneshgahian. 
Miremadi, A. (2003). Theories of Translation and Interpretation. Tehran: SAMT. 
Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies: The Theories and Applications. London and 

NewYork: Routledge. 
Robinson, D. (1998). "Normative Model" In: M. Baker. ed. Routledge Encyclopedia of Translation 

Studies. London and New York: Routledge, p.p.161-163 
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4 Geoffry Chaucer  



  
  

  
  

40 

         1386تابستان   بهار و /چهارم  شمارة  / فرهنگي، خبري علمي،  فصلنامة
 

 
  
  
  
  
 

  اميد احمدي : گردآوري
  

  ارشد مترجمي زبان انگليسيارشد مترجمي زبان انگليسي  هاي كارشناسيهاي كارشناسينامهنامهپايانپايان  ::اين شمارهاين شماره
  **واحد علوم و تحقيقاتواحد علوم و تحقيقاتدانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه آزاد اسالمي، 

  ))دومدوم  قسمتقسمت((
 Structural Shifts in Translation of Children’s Literature 

By: Monireh Akbari, Advisor: Dr. G. Tajvidi, Reader: Dr. F. Farahzad, 2006 
  منيره اكبري/ انتغييرات ساختاري در ترجمة ادبيات كودك: عنوان

  1385- 86 ،زاد  به مشاورة دكتر فرزانه فرح،  به راهنمايي دكتر غالمرضا تجويدي-

هاي مختلف  را از جنبه» تغيير در ترجمه«محققان بسياري پديدة . شك از مهمترين مسائل در عرصة ترجمه است موضوع تغيير بي
در اين تحقيق، محقق به بررسي انواع تغييرات ساختاري در ترجمة ادبيات . ردپديدة تغيير انواع مختلفي دا. اند مورد بررسي قرار داده

كودكان از انگليسي به فارسي پرداخته است و تأثير اين تغييرات را در انتقال معني مورد نظر نويسنده به خواننده، مورد بررسي قرار 
  .داده است

گروه سني الف و ترجمة آن ها برگزيده شده و با استفاده از روش براي اين منظور، ده كتاب داستان انگليسي نوشته شده براي 
  .آوري گرديده است هاي تحقيق جمع  جمالت متن مبدأ و مقصد، دادهةمقابل
ترتيب قرار گيري عناصر «، »حذف و اضافه«هاي تحقيق از نظر ساختار جمله بررسي شده و تغييرات ساختاري تحت عناوين  داده
  .بندي شده است طبقه» زمان جملهوجه جمله و «و » جمله

گيري جمله هستند و ميزان تأثير تغييرات ساختاري  بسامدترين تغييرات ساختاري را كه عمدتاً از نوع ترتيب قرار در پايان، محقق پر
  .را در انتقال معني مورد نظر نويسنده گزارش نموده است

      
  

 A Contrastive Analysis of English-Persian Translating Softwares: Efficiency in 
Translating English Political Terms into Persian 
By: Mohsen Sagharchi, Advisor: Dr. F. Farahzad, Reader: Dr. G. Tajvidi, 2004 

  محسن ساغرچي/ انگليسي به فارسيافزارهاي ترجمة انگليسي به فارسي و توانايي آنها در ترجمة متون سياسي  مقايسة تحليلي نرم: عنوان
  1383 ، به مشاورة دكتر غالمرضا تجويدي،زاد  به راهنمايي دكتر فرزانه فرح-

جمة متون سياسي انگليسي به فارسي افزارهاي ترجمة انگليسي به فارسي و توانايي آنها در تر مقايسة تحليلي نرماين تحقيق به 
  .پردازد مي

                                                 
  .هاي مذكور همگي به زبان انگليسي است نامه متن اصلي پايان  *
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  به اين ترتيب،. فنون در يك فرايند عملي است وكارگيري كامپيوتر، زبان، لغت نامه بلكه بهترجمة ماشيني علمي نظري نبوده 
افزارهاي فعلي ترجمة ماشيني توانايي ترجمة  با اين فرض كه نرم .تواند يك ترجمة سليس و روان باشد ترجمة ماشيني هرگز نمي

 كه همزمان متون مذكور يبع اينترنتا مقاله به زبان انگليسي از من5، متون انگليسي به فارسي را ندارند و براي تحقيق در اين راستا
توسط مترجمان ماهر كه اين مقاالت را براي دو روزنامه معروف ترجمه كرده بودند جمع آوري گرديد، سپس مقاالت اصلي 

 متون ترجمه شده توسطافزار با  افزار مترجم پارس و پديده داده شد و متون ترجمه شده توسط هر دو نرم به دو نرم) انگليسي(
  .، مقايسه گرديداي مترجمان حرفه

ها در سطح كلمه معادلها همانند معادل داده شده توسط مترجمان بوده ولي به طور  نتيجة بدست آمده نشان داد كه در بعضي نمونه
  .افزار پارس و پديده توانايي ترجمه متون سياسي را دارا نيستند كلي نرم

  
      

  
 Translation of English Noun Pre-Modifiers 

By: Fariba Teyebnama, Advisor: Dr. Y. Samareh, Reader: Parviz Birjandi, 2006 
  فريبا طيب نما/ هاي پيشرو اسم در زبان انگليسي ترجمة وابسته: عنوان

  1385- 86 ، به مشاورة  دكتر پرويز بيرجندي، به راهنمايي دكتر يداهللا ثمره-
  

هاي پيشرو اسم از انگليسي به فارسي بر پاية نظرية دستور زايشي  تحقيق حاضر كوششي است جهت ارائة راهبردهاي ترجمة وابسته
  :شوند كه به قرار زير است ها در انگليسي به هشت گروه تقسيم مي اين وابسته. گشتاري چامسكي

/ هاي صفتي  گروه - 7    / صفات استفهامي-6/  صفات ملكي-5 / اعداد-4/  كميت نمادها-3/  صفات اشاره-2/  حروف تعريف-1
  هاي اسمي  متمم-8

 قواعد آن، جمالت روساخت و زيرساخت، قوانين ساخت گروهي، ،ري استوار است اين مطالعه بر مبناي دستور گشتااز آنجايي كه
به تعبير . شود ها به اختصار شرح داده مي ل سازههاي اين دستور و قوانين گشتاري براي شناخت و تحلي نمودار درختي، برخي ويژگي

هاي ديگر، عناصر  دستور گشتاري، جمالت انگليسي داراي دو سازة عمدة اجباري، يعني گروه اسمي و گروه فعلي هستند و گروه
  .شوند اختياري جمله محسوب مي

؛ دهد در وهلة اول ت انگليسي را تشكيل مياي از ساختار جمال اين تحقيق با نشان دادن اين موضوع كه گروه اسمي بخش عمده
عنوان معيار شناسايي اسم در انگليسي را  هاي پيشرو اسم به تعريف، صورت ظاهري، ساختار، و جايگاه گروه اسمي و نيز وابسته

 ظاهري، ساختار و  تعريف، صورت؛در مرحلة دوم. كند هايي از پيكرة تحقيق ارائه مي معرفي نموده، آنگاه براي هر يك از آنها مثال
هاي انگليسي  هاي معادل وابسته اي، ترجمه هاي پيشرو اسم در فارسي مطرح شده و بر پايه تحليل مقابله جايگاه گروه اسمي و وابسته

  .ند شدهبندي  به فارسي در جدولهاي مربوط به هر يك نشان داده و طبقه
شده بندي انجام  گيري و طبقه  مورد هر يك از پيشروهاي اسم نتيجهسپس ترجمة معادل آنها در جمالت فارسي ارائه و نهايتاً در

آخرين بخش تحقيق به . هاي پيشرو را در بر دارد پيكرة اين تحقيق دو زبانه بوده و شامل جمالتي از انگليسي است كه وابسته. است
  .اص داردهاي پيشرو اسم در جمالت انگليسي و ترجمة آنها به فارسي اختص مقايسة توالي وابسته
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 Structural Correspondence in Translation of English Compound Nouns into Persian 
By: Seyed Hossein Heydarian, Advisor: Dr. G. Tajvidi, Reader: Dr. F. Farahzad, 2006 

   حيدريان سيد حسين /)انگليسي به فارسي(پذيري ساختاري اسمهاي مركب  ترجمه: عنوان
  1384-85 ،زاد  به مشاورة دكتر فرزانه فرح، به راهنمايي دكتر غالمرضا تجويدي-
  

هاي مركبي روبرو ما معموالً با واژه. كنندسازي ايفا ميهاي مركب نقش مهمي را در واژهچه در زبان فارسي و چه انگليسي، واژه
ها در   پيدا كردن معني اين واژه،سويياز . توانيم استنباط كنيمهندة آنها نميهستيم كه معني آنها را مستقيماً از معني اجزاء تركيب د

اين معيار . پذيري باشدهاي ترجمهتواند معيار خوبي براي تعيين حوزهتطابق ساختاري مي .يك فرهنگ دوزبانه هميشه ممكن نيست
خصوص به مجموع معادلهاي موجود در مدخل به صورت نسبت مجموع معادلهاي پيشنهادي ساختاري در يك فرهنگ دوزبانة ب

  .شود مربوطه در آن فرهنگ تعريف مي
 ، تأليففارسي معاصر -در فرهنگ انگليسي(شوند  شروع ميL و A ،Iهاي مركب انگليسي كه با سه حرف الفباي بررسي واژه

اين تحقيق .  است0,25يسي در فارسي عدد نشان داد كه نسبت تطابق ساختاري در مورد معادلهاي انگل) محمدرضا باطني و دستياران
هاي مركب به يك تطابق ساختاري يك به يك دست هاي تعريف شدة واژهتوان در هيچيك از حوزههمچنين نشان داد كه نمي

 combining(هاي مركب تركيبي هاي مركب، مربوط به نوع واژهباالترين ميزان تطابق ساختاري در ميان تمام انواع واژه. يافت

forms ( است0,43با ميزان .  
زبان فارسي از . هاي مركب چه در فارسي و چه در انگليسي در هر فرهنگ واژگان متفاوت استالخط واژهشيوة نگارش يا رسم

طور كه فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي  آن _تر معموالً نويسندگان امروزي. كندنظر شيوة نگارش به گونة خاصي عمل مي
) hyphen(دهد كه امكان استفاده از خط تيره اين تحقيق همچنين نشان مي. كنند از فاصلة مجازي استفاده مي_ كرده استپيشنهاد 

هاي واژگاني راهكاري تازه و هاي مركب جديد خصوصاً در برخي از حوزهبه جاي فاصلة مجازي، براي ساختن و نوشتن واژه
  . پذير استتوجيه

      
 

 Explicitation of Cohesive Devices 
By: Mohammad Nejat Sabet, Advisor: Dr. G. Tajvidi, Reader: Dr. F. Farahzad, 2006 

  محمد نجات ثابت/ تصريح ابزارهاي انسجامي: عنوان
  1384- 85 ،زاد  به مشاورة دكتر فرزانه فرح، به راهنمايي دكترغالمرضا تجويدي-

. شود ميها در ترجمه تلقي   كه يكي از جهانيپردازد مي زباني، به بررسي خصوصيت تصريح اين تحقيق با استفاده از يك پيكرة
 كهاي انجام گرفته بر روي يك پيكرة زباني موازي از زبانهاي انگليسي و فارسي است  هاي اين تحقيق بر اساس بررسي مقابله يافته

اي متشكل از متون نوشته به زبان انگليسي  دوداً بيست هزار كلمهيك پيكرة زباني حنامه،  در اين پايان. نيستهدف آن ارزشيابي 
در ) مرجعها، حروف ربطي(همراه با ترجمة همان متون به زبان فارسي به كار گرفته شد تا بر مبناي آن بسامدهاي ابزارهاي انسجامي 

.  اساس مطالعات هليدي و حسن انجام گرفتهاي انسجامي به كار رفته در متون بر بندي ابزار طبقه. آنها با يكديگر مقايسه شود
 تصريح در بستر زبان فارسي بود و اينكه آيا ابزارهاي انسجامي متن در فرايند ترجمه از زبان ةهدف از اين تحقيق محك زدن فرضي

ي متون مقصد ها نشان داد كه به طور كلي ابزارهاي انسجامي در تمام نتايج بررسي. شوند يا خير انگليسي به فارسي تصريح مي
هاي اين تحقيق، فرضية بلوم كولكا را تأييد كردند به اين معنا كه در  بر اساس تعريفي كه از تصريح ارائه شد يافته. تصريح شدند

راستا بودند،  همچنين بر اساس نتايج به دست آمده كه با فرضية تصريح هم. هاي تصريح كننده يافت شد تمامي متون مقصد تبديل
  .جه گرفت كه تصريح ابزارهاي انسجامي خصوصيتي ذاتي در روند ترجمه استتوان نتي مي
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 Translation Strategies: A Gender-Based Approach 
By: Maryam Vetr Shiraz, Advisor: Dr. Hussein Mollanazar, Reader: Dr. F. Farahzad, 2006 

  ريم وتر شيرازم/ گرا تحليل جنسيت: راهكارهاي ترجمه: عنوان
  1384-85 ،زاد  به مشاورة دكتر فرزانه فرح، به راهنمايي دكتر حسين مالنظر-

بررسي ويژگيهاي زباني آنان ) 1هدف تحقيق حاضر شناخت روابط ميان ترجمة زنان و مردان به لحاظ ويژگيهاي زباني از طريق 
ويژگيهاي زباني مورد بررسي عبارت .  ترجمة يك اثر زنانه بودتعيين تفاوت آنان در) 2بدون توجه به جنسيت نويسندة متن مبدأ و 

گرا به دنبال تعيين استراتژي  در واقع، پايان نامة حاضر با رويكردي جنسيت. بودند از ساختار جمله، طول جمله، و تراكم واژگاني
  .زنان و مردان در ترجمه بوده است

اند كه هر يك توسط يك مرد و يك زن ايراني به فارسي  ستان انگليسيهاي چهار رمان و مجموعة دا متون مورد بررسي، ترجمه
ـ تست براي مقايسة ميانگين عملكرد زنان و مردان و  هاي زنان و مردان و از تي از تحليل متن براي مقايسة ترجمه. ند ا برگردانده شده

  .به عبارت ديگر سنجش معنادار بودن تفاوتها استفاده شد
، )ناوابسته( يعني جملة ساده، همپايه ؛ه ميان ترجمة افراد دو گروه مورد مطالعه در مورد بكارگيري انواع جملهتفاوتهاي مشاهده شد

 حاكي از آن است كه تفاوت معناداري به لحاظ ،هاي همپايه و ناهمپايه  و در مجموع جمله،به طور جداگانه) وابسته(و ناهمپايه 
در خصوص طول جمله و تراكم واژگاني نيز تفاوت معناداري ميان زنان و . وجود نداردپيچيدگي جمله ميان ترجمة زنان و مردان 

 كه بتوان آن را به جنسيت مترجمان نسبت داد اي  ويژگي نيزدر ترجمة يك اثر زنانه توسط مترجمان زن و مرد. مردان مشاهده نشد
  .يافت نشد

      
  

 The Effect of Back Translation on the Assessment of Front Translation 
By: Behnam Gharacheh, Advisor: Dr. Mohammad Khatib, Reader: Dr. K. Mahmoodzadeh, 2005 

  بهنام قراچه/ تأثير روش ترجمة معكوس در ارزيابي كيفيت ترجمه: عنوان
  1383 ، به مشاورة دكتر كامبيز محمودزاده، به راهنمايي دكتر محمد خطيب-

اين تحقيق به منظور مشخص كردن تأثير و اهميت روش ترجمة معكوس در تعيين كيفيت ترجمه از : ع و طرح مسئله موضو-الف
همچنين تأثير اين روش در تعيين توانايي مترجمان نيز مورد . باشد مي)در اينجا فارسي(به زبان مقصد ) در اينجا انگليسي(زبان مبدأ 

  .بررسي قرار خواهد گرفت
چارچوب نظري به كار گرفته شده در اين تحقيق بر اين پايه استوار است كه با مقايسه متن : ها ، پرسشها و نظريه مباني نظري-ب

  .برد توان به نقاط قوت و ضعف مترجم پي اصلي و متن ترجمة معكوس مي
 اين تحقيق روش آماري روش به كار گرفته شده در: ها  روش تحقيق، نحوة اجراي آن، شيوة گردآوري و تجزيه و تحليل داده-ج

هاي تهران و اصفهان خواسته شده كه يك متن سياسي را   نفر مترجم منتخب از شهرستان30بوده كه براي دستيابي به اين منظور از 
  .باشد الزم به توضيح است كه متن اصلي به زبان انگليسي مي. از زبان فارسي به زبان انگليسي برگردانند

آمار و ارقام در تحقيق انجام گرفته نشان داد كه مترجمان مورد مطالعه به ترتيب در الگوهاي گرامري، : يگير ها و نتيجه  يافته-د
باشند كه اين نكته در مخدوش شدن هستة اصلي روش ترجمة معكوس  استفاده از لغات مناسب و فهم متن مورد ترجمه ضعيف مي

به طور كلي، اين روش در تعيين . رجمة معكوس به كار گرفته شوندبسيار مؤثر بوده و الزم است كه مترجمان زبر دست جهت ت
  .باشد عملكرد مترجم بسيار مفيد مي
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  نناا مورد نياز مترجم مورد نياز مترجمكتابهاي مرجعكتابهاي مرجع

   * حسين حيدري تبريزي
  )گروه مترجمي زبان انگليسي(دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان اصفهان  عضو هيئت علمي 

  

  فارسي به فارسي 
  انتشارات  نام نويسنده  نام فرهنگ

  نامه لغت  عالمه دهخدا  حكمو امثال +  دهخدا ةنام لغت -1

  فرهنگ معاصر   غالمحسين افشار و همكاران   فرهنگ فارسي امروز-2
  1381ويرايش جديد 

  انتشارات مازيار  احمد شاملو  ) جلد تاكنون12(كتاب كوچه  -3
  1378شارات نيلوفر  نتا  ابوالحسن نجفي   جلد2  فرهنگ فارسي عاميانه-4
فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد  -5

  1376 فارس ةدانشنام   خداپرستياهللافرج   فارسي

  1381انتشارات سخن   حسن انوري و همكاران   جلدي8 /1/2 فرهنگ بزرگ سخن -6
  

  ) عمومي(فارسي به انگليسي 
  1355امير كبير   يانپور دكتر عباس و دكتر منوچهر  آر    فارسي به انگليسية فرهنگ فشرد-1
  فرهنگ معاصر  سليمان حييم   ويراست جديدفرهنگ حييم -2
  1382  دكتر منوچهر آريانپور كاشاني   جلدي1/4 پيشروآريانپور  فرهنگ-3
  1385فرهنگ معاصر   كريم امامي    فرهنگ كيميا-4
  

  )عمومي(انگليسي به فارسي 
  1376  آريان پور كاشانيدكتر منوچهر    جلدي پيشرو آريانپور6فرهنگ   -1
  1380فرهنگ معاصر   دكتر علي محمد حق شناس    جلدي1/2  هزاره فرهنگ -2
فرهنگ ) / جلدي يك (معاصر  فرهنگ-3

  )دوجلدي(پويا 
  فرهنگ معاصر    و دستياراندكتر محمد رضا باطني 

  1385ويراست سوم 
  1376اخته  ف–نشر نو   محمد رضا جعفري   فارسي- انگليسي-فرهنگ انگليسي -4

                                                 
* atbinus@yahoo.com    ) در دانشگاه شيرازينگليس آموزش زبان اي دورة دكترايدانشجو (  
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  دو زبانه تخصصي مترجمان
   1377وزارت فرهنگ و ارشاد   محمد رضا محمدي فر    ويراستارانةنام  واژه-1
  1373انتشارات نيلوفر   غالمحسين صدري افشار و همكاران    فرهنگ مترجم -2
  

  ها و راهنماهاي نگارش  نامه شيوه
  ويراست سوم  طانيالدين اديب سل ميرشمس   راهنماي آماده ساختن كتاب -1

  1381انتشارات علمي و فرهنگي 
  1381نشر دانشگاهي ويراست دهم   ابوالحسن نجفي   غلط ننويسيم -2

  1381وزارت فرهنگ و ارشاد   محمد رضا محمدي فر   ) جلد 7(  ويرايش ةنام  شيوه-3
  ضبط اعالم انگليسي درةنام شيوه -4

  فارسي 
زبان و ادب فرهنگستان / نشر دانشگاهي   ماندانا صديق بهزادي

  1381 فارسي
  1381فرهنگستان زبان و ادب فارسي    دستور خط فارسي  -5
  1380گالب    ملكزادهرحيم رضا  ين و تدوين قواعد امالي فارسي يتب -6
هاي مصوب فرهنگستان زبان و  واژه -7

  1 -هاي عمومي واژه: ادب فارسي
  1376فرهنگستان زبان و ادب فارسي  گروه واژه گزيني

  1378ويرايش دوم 
هاي مصوب فرهنگستان زبان و  واژه -8

  2 -هاي عمومي واژه: ادب فارسي
  1377فرهنگستان زبان و ادب فارسي  گروه واژه گزيني

هاي مصوب فرهنگستان  ژهفرهنگ وا -9
   چهارم تا اولهايدفتر

 و 1384فرهنگستان زبان و ادب فارسي   گروه واژه گزيني
1385  

يابي  سازي و اصطالح تهاي لغ شيوه -10
همراه با نقد كامل لغات ( هاي علمي در رشته

  )ساخته شده در فرهنگستان زبان و ادب فارسي

  
  اميد مجد

  
  1384نشر اميد مجد 

راهنماي استناد به : ايران ةنام شيوه -11
   منابع اطالعات فارسي و انگليسي 

سيروس عليدوستي، فخرالسادات 
 ابويي محمدي، حميد كشاورز و محمد

  اردكان

وزارت فرهنگ، آموزش عالي و فناوري 
پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي + 

  ايران
  1385 انتشارات سخن  يوسف عالي عباس آباد  نويسي سخن  فرهنگ درست-12

  

  ها نامه واژه/ فرهنگهاي تخصصي 
  1380تار يسنشر و   محمد علي مختاري اردكانيةترجم  جاناتان گرين  فرهنگ غرغريون -1

  ويراست دوم  انگليسي به فارسي  دكتر نوروزي خياباني  لغات و اصطالحات سياسي -2
  1384نشر ني  

  اصطالحات علوم و تمدن اسالمي-3
  )  جلد 2( 

  فارسي به  انگليسي
  1372آستان قدس   الدين خرمشاهي ءبه سرپرستي بها  انگليسي به فارسي

شناسي و  نامة نسخه واژه -4
  1379نشر فهرستگان     شمي مينابادحسن ها  پردازي كتاب

  چاپ هشتم    دكتر منوچهر فرهنگ  فرهنگ اقتصادي -5
  1379نشر پيكان  
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  1379انتشارات فرشاد   ترجمه مليحه كرباسيان  كوپر جين  فرهنگ مصور نمادهاي سنتي -6
هاي  ناسي و زمينه روانشةنام واژه -7

  وابسته
انگليسي به فارسي به  

  1378فرهنگ معاصر    براهني و ديگرانمحمد نقيدكتر   انگليسي

  مسعود الظفر صميمي كيا    فرهنگ حقوقي-8
  فروز آذر فرهندي زاده

  فارسي به  انگليسي
  1377دشتستان   

  چاپ ششم  انگليسي به فارسي  بهمن كشاورز  فرهنگ حقوقي -9
  1376اميركبير  

فرهنگ اساطير و اشارات  -10
 مطالعات و سسهؤم    دكتر محمد جعفر ياحقي  داستاني

  1369تحقيقات فرهنگي 

انگليسي به فارسي   فرهنگ اصطالحات  -11
  آكسفورد

ترجمه دكتر پرويز بيرجندي و 
  ديگران

  چاپ سوم
  1376قومس  

  چاپ سوم  محمد تقي فرامرزي  انگليسي به فارسي  فرهنگ اصطالحات -12
  1375ياسمن  

 انگليسي  فرهنگ اصطالحات-13
 دانشگاه تهرانانتشارات   شاپور اردشيرجي  يانگليسي به فارس  امريكايي

1385  

انگليسي به فارسي به     فرهنگ اصطالحات-14
  1374خانه زبان   دكتر سيد علي اكبر مير حسيني  انگليسي

/ دكتر سيد علي اكبر مير حسيني   انگليسي به فارسي  فرهنگ جامع اصطالحات -15
  1379نشر آتيه   آتوسا طوسي

  رسي به  انگليسيفا  فرهنگ اصطالحات -16
  

امير كاردان پور / عليرضا رمضاني 
  تهراني

وزارت فرهنگ و ارشاد 
1378  

  فارسي به  انگليسي  فرهنگ اصطالحات -17
  1376انتشارات پيكان   سيف غفاري  

فرهنگ اصطالحات و تعبيرات  -18
  1377انتشارات حق شناس    نوروزياهللادكتر اسد  انگليسي به فارسي  كاربردي

  1377مبتكران   دكتر پيمان متين  انگليسي به فارسي  گ اصطالحات آمريكايي فرهن -19
فرهنگ علوم سياسي و  -20

  مطبوعاتي
  فارسي به  انگليسي

  1377رهنما   محمد حسين نورالهي  

  1371پژوهشگاه      همادخت همايون   زبانشناسيةنام واژه -21
  1374ده تيمور زا    دكتر مسلم بهادري  هاي زبانزد پزشكي واژه -22
  1375نشر كلمه    صفوياهللامان   انگليسي به فارسي   واژگان علوم انساني-23
فرهنگ علوم انساني انگليسي به  -24

  ويراست دوم    داريوش آشوري  فارسي
  1384نشر مركز  

اي نهادها در هنر  فرهنگ نگاره -25
  1380فرهنگ معاصر   ترجمه رقيه بهزادي  جيمز هال  شرق و غرب
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نگاري و  نگ كامل نامهفره -26
  چاپ هفتم    احمد حسين مديري  بازرگاني

  1380امير كبير  
   نيلوفرانتشارات    صدري افشار و ديگران  فرهنگ اصطالحات فني  -27
فرهنگ اصطالحات فني و  -28

  دانشگاه علم و صنعت ايران    دكتر فالحي مقيمي  مهندسي

     Mc Graw Hill  فرهنگ فني -29
  چاپ ياد واره      دورلندفرهنگ پزشكي -30
  چاپ طوطيا     فرهنگ پزشكي دورلند  -31
فرهنگ جامع  علوم و صنايع -32

  1380بنفام   انگليسي به فارسي  مهندس كاظمي، مجلسي، بهمني  شيالتي

  1382نشر مركز     دكتر مهدي سمايي  فرهنگ لغات زبان مخفي -33
فرهنگ تلفظ نامهاي خاص  -34

  1381فرهنگ معاصر     ز مجيديفريبر  تاريخي جغرافيايي

فرهنگ اصطالحات -35
-بازرگاني و اداري انگليسي

  فارسي
  1374مژده زمستان     احمد ناهيدي

-فرهنگ بازرگاني انگليسي-36
  چاپ دوم    محمد راسترو  فارسي

  1380اميركبير  
-فرهنگ معارف فارسي -37

  1385فرهنگ معاصر      خداپرستياهللافرج   انگليسي

غالمحسين صدري افشار و   سي اعالم فرهنگ فار -38
  همكاران 

  1383فرهنگ معاصر   

  1367نشر دانشگاهي     امير جالل الدين اعلم  فرهنگ اعالم كتاب مقدس -39
 موضوعي ةنام فرهنگ -40

  توصيفي علوم انساني 
  دكتر رضا نيلي پور

   يارمحمدياهللادكتر لطف 
گفتمان شناسي، : جلد اول
شناسي  عصب/روان/جامعه

  ان زب

فرزانه فرهنگستان علوم و 
  1381مهر 

فرهنگ ضرب المثل  -41
  )فارسي-انگليسي(آكسفورد 

  ترجمه بهمن گرجيان  جان سيمسون
  و شيوا مولونيا

 1378 انتشارات خالدين 

   دكتر علي اشرف صادقي  فرهنگ اماليي خط فارسي -42
   زهرا زندي مقدمو

فرهنگستان زبان و ادب  
 1385فارسي
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  هاي تخصصي هفصلنام
   مشهد-فر  دكتر علي خزاعي: سردبير) 1385زمستان/پاييز (44اخير  ةشمار  1370  از – مترجم  -1
   تهران-دكتر حسين مالنظر : مدير مسئول ) 85پائيز  ( 15اخير  ةشمار 82  از بهار – مطالعات ترجمه  -2
   اصفهان- نژاد الدين نبوي حسام: ير مسئول ويژه ترجمه  مد82 تابستان 27 ةشمار  –  زنده رودة فصلنام -3
  )تعطيل شده(  جهاد دانشگاهي دانشگاه عالمه  –  ترجمهةفصلنام  -4
  تهران -نگار اسكندرفر :  مدير مسئول 1383 ويژه ترجمه ادبي مرداد 44 ةشمار  –  كارنامهةماهنام  -5
   ترجمهة ويژ1384 بهار 15 ةشمار  –  پل فيروزهةفصلنام  -6
   درگذشت كريم امامية ويژ1384 تير - خرداد42 ةشمار  – بخارا  -7
   بزرگداشت رضا سيدحسينية ويژ1385 ارديبهشت - فروردين50 ةشمار  – بخارا  -8
   ويژه نجف دريابندري85 ارديبهشت 69 ةشمار  –  نگاه نو -9

 واحد -شد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسالمي  به همت دانشجويان و فارغ التحصيالن كارشناسي ار–  ترجمهة دربار -10
  )1386بهار و تابستان  (4 اخيرة شمار1384علوم و تحقيقات  از 

  )1385تابستان  (30اخير ةشمار  1374  از بهار –  فرهنگستانةنام  -11
   دانشكده زبانهاي خارجي دانشگاه تهرانة نشري -12
    دانشگاه آزاد اسالمي اراك– ارسي تخصصي زبان و ادبيات فةفصلنام  -13
   ادبيات و زبانهاي خارجيةهاي ويژ   شماره– )ع( دانشكده علوم انساني دانشگاه امام حسين ة مجل -14
   فرهنگستان زبان و ادب فارسية خبرنام-15
  1386  بهار1 شمارةدوره جديد  + 1385 سال 20 شمارة تا 1382  از –) انتشارات كاروان (جشن كتاب  -16
   ترجمه-آن سوي متن:  بخش ويژه1385 تابستان 42 ة پنجم شمارة  دور–  ادبي باياة نشري -17
   امير صادقي بابالن:مدير مسئول) 1386بهار  (2اخير  ةشمار 85  از دي ماه –  پيام مترجمان رسمي -18

    
  عمومي نيمه/ انگليسي به انگليسي تخصصي 

1- Dictionary of Allusions, Marriam – Webster  1999 
2- Longman Dictionary of Contemporary English, Longman  1998      
3- Short Dictionary of Catch Phrases, Rosalind Fergusson, Routledge 1994 
4- Random House Dicionary of Americas Popular Proverbs & Sayings,   2000  
5- Slang by Paul Dickson, Simon & Schuster Inc. 1998 
6-Dictionary of Allusions, Abbas Ali Reza, Tabriz University 1995 
7- Oxford Concise Dicionary of Politics, Iain Mclean   1996 
8- NTC s Dic of Acranyms & Abbreviations,    1993 
9- Oxford Collocations Dictionary for Students of English,   2002 
10- Barron's Dictionary of American Idioms, 1995

11- Oxford  Concise Dictionary of Politics,  1996
12- A Dictionary of English Affixes & Combining Forms, Mohamad Badie, 2006 Koshamehr 

  



    

  

  
        

 

   كتابشناسي ترجمه     

49 
 
 
 
 
 
 
 

  تمدنو  زبان فرهنگهاي
1- Longman Dictionary of English Language & Culture,  1998 (2nd Edition) 
2- An  A  to Z  of British Life  Adrian Room Oxford,   1996  ( original )       
3- The Oxford Dictionary of New Words,  1991 

   1378لدين    انتشارات خا ،  عباس امام:مترجم  – هاي آكسفورد فرهنگ نوواژه  -4
5- Oxford Guide to British & American Culture,  2005 ( original )       

  

    اصطالحات زباني فرهنگهاي
1- Longman American  Idioms Dictionary, 1999 
2- NTC s  American Idioms Dictionary, 1991 
3- NTC s  Dictionary of American Slangs &  Colloquial Expressions, 1991 
4- Oxford Dictionary of Idiomatic English, 1983 
5- Cambridge International Dictionary of Idioms, 1998 
6- Random House Dictionary of American s Popular Proverbs & Sayings, 2000 

   

 فعلهاي گروهي فرهنگهاي
1- NTC s  Dictionary of Phrasal Verbs & other Idiomatic Verbal Phrases, 1993 
2- Oxford Dictionary of Phrasal Verbs, 1993 
3- Longman Dictionary of Phrasal Verbs, 1998   
4- Longman Phrasal Verbs  Dictionary, 2000 

  

  شود كتابهايي كه ارجاع به آنها توصيه نمي

  پراكنده گويي و مباحثي غير منطقي درباره ترجمه : دليل .1372و نور  انتشارات د،  حسين هژبرنژاد-آيين ترجمه -1

  درباره همه چيز جز ترجمه : دليل . 1377  انتشارات صانعي ، غازي صانعي- بنياد ترجمه-2

  درباره همه چيز جز ترجمه: دليل. 1380  ، رضا دانشوري نصر آباد-گامهايي نوين در درك و ترجمه متون انگليسي -3

اي بودن   و سليقه ترجمهة شيوو تجويزي بودن سنتي: دليل.فن ترجمه / پيشرفتهةترجم / آيين ترجمههكتابهاي عالءالدين پازارگاردي از جمل-4
  معيارها

+ زبان انگليسي عدم آشنايي كافي نويسندگان با  : دليل. برادران و ثريا خوانساري دانشگاه آزاد اسالمياهللا عبد- اصول و مباني نظري ترجمه-5
 1برداشت از كتابهاي ديگر بدون ذكر مأخذ

سوء استفاده از نام اساتيد دانشگاه +اشتباهات فاحش  : دليل.محمد ساعتچي: تأليف-)فارسي به انگليسي ( جلدي دانشگاهي يادواره3فرهنگ -6
  2براي فروش بيشتر

+   و بعضاً نادرستاستفاده از معادلهاي نامتعارف: دليل.1385بان كتابفروزان دهباشي شريف  انتشارات ز-فرهنگ توضيحي ترجمه-7
  3 كتابيا نامشخص بودن دليل چاپ دوزبانه و مقابله+...)ادبيات، دستور زبان،( ديگريها حوزهيگنجاندن اصطالحات غيرضرور

                                                 
، در پاسـخ نقـد   .ثريـا  ، و نيز خوانساري،55-51، صص )1376پائيز (24و 23 شمارة ، در فصلنامة مترجم  . سرقت آشكار  .جو، علي    صلح :راي نمونه رجوع شود به    ب ١

  .81-80صص  ،)1377بهار و تابستان  (26 ةفصلنامة مترجم، شمار
  ،)1380پـاييز و زمـستان    (35 شـمارة  ، در فصلنامة مترجم.نقدي بر فرهنگ دانشگاهي يادواره: سازي  كتابة فاجع. ابوالفضلزرنيخي،: براي نمونه رجوع شود به     ٢

  .98-94صص 
ــابع متعــدد    ٣ ــرم در اســتفاده از من اســت در وبگــاه  Wayne Leman ةكــل مــتن انگليــسي كتــاب نوشــت )  كتــاب150ص (بــرخالف ادعــاي مؤلــف محت

http://www.geocities.com/bible_translation .           در عين حال، روايي و اعتبار تعاريف و توضيحات اين منبع كـه بـه هـيچ وجـه مـستدل نـشده مـورد
   . ترديد است
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  هاي ترجمه سؤاالت بخش نظريه

 1386آزمون سراسري كارشناسي ارشد مترجمي سال 
  *بهروز كروبي: تهيه و تدوين

  واحد اراك،  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي
  

   سؤال 25: هاي ترجمهتعداد سؤاالت نظريه
  :241 ةسؤال شمار

According to Toury there are two types of norms in translation: regulative and ………. . 
1)  constitutive   2)  constructive 
3)  prescriptive   4)  conventional 

   (Baker, 1998: 164):رجوع شود به.  است1 شمارة ة پاسخ صحيح گزين
 

 :242 شمارةسؤال 
Which of the following statements about redundancy is correct? 

1) Translations are naturally less redundant. 
2) The translator should preserve redundancy. 
3) Redundancy is the feature of some natural languages. 
4) All good translations tend to be shorter then the originals. 

  (Shuttleworth & Cowie, 1997:141):رجوع شود به.  است2 شمارة گزينةپاسخ صحيح 

  .باشد  مينايدا »خصينظر ش« 2 شمارة گزينة مندرج در دستورالعملالبته الزم به ذكر است : توضيح
 

  : 243 شمارةسؤال 
The translation of the word “flyweight” to Persian by literally translating its two constituting 
elements is a case of …………. . 
1)   adaptation   2)   back translation 
3)   calque   4)   literal translation 

  flyweight= مگس وزن : توضيح.  است3 شمارة ينةگزپاسخ صحيح 
  :رجوع شود به

(Mollanazar, 1997: 23; also Munday, 2001: 56; Hatim & Munday, 2004: 142)   
  

 :244 شمارةسؤال 
“Formal equivalence focuses attention on the message itself, in both form and content. One is 
concerned that the message in the receptor language should match as closely as possible the 
different elements in the source language.” The above definition was given by ………. . 
1)  Bassnett   2)  Koller 
3)  Newmark   4)  Nida 

                                                 
* behrouz.karoubi@gmail.com 
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  . است4 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
   (Munday 2001: 41; also Hatim & Munday, 2004: 167) :رجوع شود به

 :245 شمارةسؤال 
The translator whose aim is to create dynamic equivalence ………. . 

1) tries to create an equivalent effect. 
2) is more loyal to the author than the target reader. 
3) places emphasis on the exact transfer of the message. 
4) does not make explicit the information implicit in the source text. 

  . است1 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
   (Munday, 2001: 42; also Hatim & Munday, 2004: 167) :رجوع شود به

 
 :246 شمارةسؤال 

In Skopos theory, the main assessment criterion is ………… . 
1)  equivalence    2)  translational action 
3)  formal acceptability   4)  functional adequacy 

   (Munday, 2001: 80) :رجوع شود به.  است4 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
 

 :247 شمارةسؤال 
Which of the following is an example of a direct MT system? 
1)  Ariane    2)  METEO 
3)  Susy    4)  Systran 

   (Asi in Farahzad (ed.), 2005: 43) :رجوع شود به. است 4 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
 

 :248 شمارةسؤال 
In van Leuven-Zwart’s model, the textual unit is the ……….. . 
1)  meaning    2)  transeme 
3)  invariant core   4)  tertium comparationis 

   (Munday, 2001: 64) :رجوع شود به.  است2 شمارة گزينةاسخ صحيح پ
 

 :249 شمارةسؤال 
According to Popovic, analysis of shift of expression will ………… . 

1) clarify the categories of operativity and iconicity 
2) place emphasis on the prominence of textual features 
3) throw light on the general system of translation and its dominant and subordinate 

elements 
4) explain the properties of an adequate translation in terms of a general literary 

translation theory 
   (Munday, 2001: 63)  :رجوع شود به.  است3 شمارة گزينةپاسخ صحيح   
 

 :250 مارةشسؤال 
Which of the following is an objective of pure translation studies research? 

1) To study general rules of translation 
2) To assist in the application of theories 
3) To provide the description of the phenomena of translation 
4) To examine the different orientations within translation studies 

  . است3 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
   (Munday, 2001: 11; also Hatim & Munday, 2004: 7) :رجوع شود به
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 :251 شمارةسؤال 
The idea that translated literature is part of the cultural, literary and historical system of the 
target language wad developed by ……….. . 
1)  Even-Zohar    2)  Gentzler 
3)  Hatim    4)  Toury 

  
   (Munday, 2001: 109) :رجوع شود به.  است1 شمارة گزينةپاسخ صحيح 

 
 :252 شمارةسؤال 

Translation Studies today is ……….. . 
1) a branch of linguistics 
2) an independent discipline 
3) a branch of literary studies 
4) a branch of comparative literature 

   (Munday, 2001: 5) :رجوع شود به.  است2 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
 

 :253 شمارةسؤال 
A literal translation is more likely when ………. . 

1) there are collocations 
2) there is colloquialism 
3) the text is technical 
4) the words are context bound 

   (Newmark, 1988: 80):رجوع شود به.  است3 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
 

  :254 شمارةسؤال 
According to Newmark a faithful translation attempts to be completely faithful to …….. .  

1) the intentions of the ST reader 
2) the intentions of the author 
3) the grammatical structure of the ST 
4) the contextual meaning of the TT 

   (Newmark, 1988: 46):رجوع شود به.  است2 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
 

  :255 شمارةسؤال 
Which of the following is NOT a device for leaving the information in the SL implicit? 
1)  ellipsis    2)  paraphrase 
3)  reference    4)  substitution 

   (Mollanazar, 1997: 37-38)  :رجوع شود به.  است2 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
 

  :256 شمارةسؤال 
In Dryden’s terminology, imitation is ………… . 
1)  adaptation    2)  free translation 
3)  literal translation   4)  line-by-line translation 

  
  :به مطلب زير توجه فرماييد!  هر دو صحيح هستند2 و 1 شمارةهاي  گزينه

“‘imitation’: ‘forsaking’ both words and sense; this corresponds to Cowley’s very free 
translation and is more or less adaptation.” (Munday, 2001: 25, my emphasis underlined) 
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  :257 شمارةؤال س

What are the two major types of translation strategies according to Vinay and Darbelnet? 
1) Direct and oblique 
2) Literal and free 
3) Modulation and transposition 
4) Adaptation and interpretation 

  . است1 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
   (Munday, 2001: 56; also Hatim & Munday, 2004: 30) :رجوع شود به

 
  :258 شمارةسؤال 

Lefevere considers translation as a form of …….. . 
1)  criticism     2)  historiography 
3)  interpretation    4)  rewriting 

  . است4 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
   (Munday, 2001: 128; also Hatim & Munday, 2004: 98) :رجوع شود به

 
  :259 شمارةسؤال 

According to Nida, the priority in translating religious texts is …………. . 
1)  the target text    2)  the target reader 
3)  the source text function   4)  the source text 

  (Nida and Taber, 1969: 13):رجوع شود به.  است4 شمارة گزينةپاسخ صحيح 

  :از آنجايي كه منبع فوق براحتي در دسترسي همگان نمي باشد، عين عبارت در اينجا نقل مي شود: توضيح
“As already been indicated in the definition of translating, meaning must be given priority, for 
it is the content of the message which is of prime importance for Bible translating.” 

 
  :260 شمارةسؤال 

“Either the translator leaves the writer alone as much as possible and moves the reader toward 
the writer, or he leaves the reader alone as much as possible and moves the writer toward the 
reader.” The author of the above famous quotation is ………… . 
1)  Cicero    2)  Dryden 
3)  Schleiermacher   4)  Tytler 

   (Munday, 2001: 28) :رجوع شود به.  است3 شمارة گزينةپاسخ صحيح  
 

  :261 شمارةسؤال 
Which of the following statements about equivalence is correct? 

1) Translation scholars agree on the nature of equivalence. 
2) As a quantitative concept, equivalence may be defined. 
3) Equivalence only makes sense if it is defined at a certain (e.g. lexical) level. 
4) Equivalence should be discarded altogether because it cannot be defined. 

  
  . باشد4 شمارة گزينة و يا 2 شمارة گزينةپاسخ صحيح مي تواند 

  (Shuttleworth & Cowie, 1997: 49-50): رجوع شود به
 مي تواند صحيح باشد؛ و اگر از ديدگاه هرمانز به اين 2 گزينةنگاه كنيم equivalence اگر از ديدگاه كتفورد به مقوله : توضيح

  ! صحيح باشدزينةگ مي تواند 4 گزينةمقوله بنگريم 
  :262 شمارةسؤال 
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Compared to its original, a semantic translation …………… . 
1)  is inferior    2)  is superior 
3)  gains cognitive effect  4)  gains pragmatic effect 

   (Munday, 2001: 45; also Newmark, 1988: 48) :رجوع شود به.  است1 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
 

  :263 شمارةسؤال 
Implicit information in the source text may become explicit in the TL when ……….. . 

1) the culture of the SL community provides a context 
2) the SL necessitates it 
3) the culture of the TL community provides a context 
4) the TL necessitates it 

   (Mollanazar, 1997: 27):رجوع شود به.  است4 شمارة گزينةپاسخ صحيح 
 

  :264سؤال شماره 
Which of the following categories does the Skopos theory fall into? 
1)  social    2)  cultural 
3)  pragmatic and functional  4)  linguistic and literary 

   (Munday, 2001: 79-80) :رجوع شود به.  است3ه  شمارگزينةپاسخ صحيح 
 

  :265سؤال شماره 
Toury believes that translation equivalence is defined by ………. . 
1)  conventions    2)  norms 
3)  text-types    4)  process model 

  (Munday, 2001: 113) :رجوع شود به.  است2 شماره گزينةپاسخ صحيح 
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 مطالعات ترجمه در دانشگاه شهيد بهشتي همايش دانشجويي برگزاري سومين
 خـرداد در دانـشكده   9و 8 در روزهـاي  »فرهنگ و جامعه شناسي در ترجمـه «همايش دانشجويي مطالعات ترجمه با موضوع  سومين

جويان كارشناسـي ارشـد مطالعـات ترجمـه ايـن دانـشگاه،       اين همايش به همت دانـش . ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار شد  
سپس آقاي دكتر عناني سراب دبيـر       . صبح روز سه شنبه با سخنراني خانم دكتر احمدزاده مدير گروه زبان انگليسي آغاز به كار كرد                

همايش كه تا بعـدازظهر  در اين . برگزاري همايش نيز در مورد اهميت و روش تحقيق در مطالعات ترجمه به ايراد سخنراني پرداخت 
 مقاله توسـط دانـشجويان كارشناسـي ارشـد دانـشگاههاي شـهيد بهـشتي، عالمـه طباطبـايي و آزاد                    20چهارشنبه ادامه داشت بيش از      

  . اسالمي قرائت شد
ظر، مـدير   زاد مدرس ترجمه در دانشگاه، و دكترحسين مالن         دكتر اميرعلي نجوميان، معاون پژوهشي دانشكده، خانم دكتر فرزانه فرح         

در پايان نيز آقاي دكتر امير علي نجوميان، ضـمن          . ن در اين همايش بودند    اگروه مطالعات ترجمه دانشگاه عالمه طباطبايي، از حاضر       
تحسين و ابراز خرسندي از برگزاري چنين همايشي از آقايان مشايخي و شيروانيان كه بيشترين سهم را در برگزاري همايش بر عهده               

  : اين همايش به شرح ذيل است روز اولعنوان برخي از مقاالت ارائه شده در.  قدرداني كردداشتند تشكر و
- Introduction to Researching Socio-cultural Issues in Translation سراب دكتر رضا عناني  
- Major Socio-cultural Issues of Translation Studies   محمدرضا رستگار مقدم 
- Ideology, Power Relation, Domestication and Foreinization in Translation سرور ساويزا 
- Translation of Dialects in Cartoon Movies: 
   An Example of Target-culture and Ideology-directed Manipulation   پرينا قمي 
- The Impact of Translation on the Reformist Movement in 1376 Iran مهدي مشايخي      
- Nature of Censorship and Nature of Translation  زهرا ثمره 

 و تني چند از دانشجويان بود كه طي آن دكتـر             سراب  همايش بحث آزاد با حضور آقايان دكتر مالنظر و دكتر عناني           بخش اين     پايان
  . مايش دانشجويي نيز در يكي از دانشگاههاي تهران برگزار شوداي نزديك چهارمين ه مالنظر ابراز اميدواري كرد در آينده
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برگزاري جلسات سخنراني دكتر 
  دانشگاهدو محمد شهبا در 

برگزاري دو جلسه سخنراني دكتر محمد شهبا در        
 10 نوار و فـيلم اولـي در تـاريخ           ةخصوص ترجم 

ــايي و   ــشگاه عالمــه طباطب ــاه در دان ارديبهــشت م
 مـاه در دانـشگاه آزاد        خـرداد  22دومي در تاريخ    

ــارك    ــدادهاي مب ــوب از روي اســالمي واحــد جن
الزم به ذكـر اسـت      . دانشگاهي در بهار امسال بود    

سخنراني اول به دعـوت گـروه مطالعـات ترجمـه        
ــايي   ــه طباطب ــشگاه عالم ــش(دان ــات و كدةدان  ادبي

دانـشكده علـوم   ( اسـالمي واحـد جنـوب    و سخنراني دوم به دعوت انجمن مترجمـي زبـان انگليـسي دانـشگاه آزاد           ) زبانهاي خارجي 
، ترجمـة همزمـان گفتگوهـا، دوبلـه و          )در دوران سينماي صامت   (نوشت    معرفي انواع ترجمة فيلم شامل ميان     . صورت گرفت ) انساني

 و همچنين مراحل ترجمة دوبله و زيرنوشت از موضوعات مطـرح شـده در سـخنراني                 ، راهبردهاي ترجمة فيلم   )زيرنويس(زيرنوشت  
و  فيلمهاي ترجمه شده  بخشهايي از   به همراه نمايش    و  زيرنوشت  با محور موضوعات ترجمة عنوان فيلم و ترجمة         جلسة دوم   . وداول ب 
 خـصوص ترجمـة مـواد        اين جلسات در    دكتر شهبا همچنين در    .مباحث نظري و عملي در خصوص ترجمة فيلم صورت گرفت         ارائة  

  .زدايي در ترجمة فيلم مطالبي را ايراد كرد و غرابتزدايي  ، و مبحث آشنايي)non-verbal(غيركالمي 
  .مند به ترجمة نوار و فيلم پرداخت ت دانشجويان عالقهسؤاالدكتر شهبا در پايان هر جلسه به پاسخ به 

  
  .  منتشر شد مطالعات ترجمهةفصلنام پانزدهم شمارة

 :در اين شماره آمده است

  ترجمه با متن اصليةفوايد مقابل •

 ن فارسي و نئواورينتاليسمادبيات مدر •

  متون فلسفي و دينيةمالحظات هرمونوتيكي در ترجم •

 ادبيات زنان خاورميانه در جهان شمال: ترجمه و فرهنگ جهانشمول •

  ترجمه پذيرية فرازبان معنايي طبيعي و مسئلةنگاهي به نظري •

  )1(ثماني هاي پيش از عثماني تا ع مفاهيم تركي براي ترجمه در دوره/ مروري بر واژگان •
 Turkish Terms/Concepts for Translation from the Pre-Ottoman to 
Ottoman Periods: An Overview (1) 

 
 نگاهي به عملكرد مترجم شفاهي •

Why do you have to mumble? 
(A Glance at the Performance of Interpeter) 

  خيام و رومي: راهكارهاي دخل و تصرف در ترجمه •
Strategies of Appropriation: Khayyam and Rumi 

 مقاالت اين فصلنامه به ةچكيد. ( آخر به زبان انگليسي نوشته شده استة نخست به زبان فارسي و سه مقالةمقال 5زم به ذكر است ال
 .)گردد هر دو زبان درج مي
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 دانشگاه شهيد بهشتي منتشر شددر  آستانه ادبي - علمية فصلنامةنخستين شمار
، نشريه گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه شـهيد بهـشتي بـه مـديريت مـسئولي دكتـر                    آستانه ادبي   - علمي ةنامل فص ةتين شمار نخس

ايـن نـشريه كـه بـه همـت دانـشجويان كارشناسـي و               . منتـشر شـد   ) بـه زبـان انگليـسي      (اميرعلي نجوميان و سردبيري مهدي مـشايخي      
مل چهار بخش مطالعـات ترجمـه، آمـوزش زبـان، ادبيـات و بخـش اخبـار، مـصاحبه و                     شود شا  كارشناسي ارشد اين گروه منتشر مي     

ــته ــت   نوشـ ــشجويان اسـ ــالق دانـ ــاي خـ ــه    . هـ ــاالت عالقـ ــب و مقـ ــذيراي مطالـ ــصلنامه پـ ــن فـ ــين ايـ ــشاني    همچنـ ــدان در نـ منـ
threshold227@gmail.comدر اين شماره آمده است. باشد  مي:  

  هدايت  بوف كورخوانش ساختار شكن از 
 A Deconstructive Reading of Boof-e-kur 

  »جيمز جويس« اثر »عربي«ارزيابي انتقادي ترجمه  
 Critical Assessment of the Translation of “Araby” by “James Joyce” 

 از اتهام تا اعتبار: شعر متافيزيك 
 Metaphysical Poets De/Recanonized 

...  

    شدتشر منجمان رسميپيام متر ة دوم فصلنامةشمار
ويژة ) به صاحب امتيازي جامعة مترجمان رسمي ايران و مدير مسئولي امير صادقي بابالن (پيام مترجمان رسميدومين شمارة فصلنامة   

  : در اين شماره آمده است.  منتشر شد1386بهار 
 دانش فرامتني در ترجمة متون ادبي نقش/ اروميه يا اورميه؟ / مترجمي شفاهي / باز هم كاغذ /  رسمي در ايران ةاولين همايش ترجم

   / ...نقدي بر فرهنگ سخن/  ر مظلوم ترجمه هن/ 

   مطالعات ترجمهةفصلنام يالكترونيكتوضيح در خصوص نشاني پست 
آمده در سيستم دريافت پست  اعالم كرد به علت مشكالت پيشمطالعات ترجمه پژوهشي -هيئت تحريرية فصلنامة علمي 

اند لذا از دوستاني كه مقاالت يا پيامهاي خود را به نشاني قبلي ارسال داشته. تغيير يافته است. ac.irيه با دامنة الكترونيكي اين نشر
  .ارند ارسال دhus.mollanazar@gmail.com آنها را به نشاني  شود براي اطمينان از صحت دريافت، مجدداً تقاضا مي

  اي آموزش زبان و ادبيات انگليسي ش منطقهيهمااولين 
 بهمـن مـاه امـسال بـه اهتمـام دانـشگاه آزاد اسـالمي                28اي آموزش زبان و ادبيات انگليسي در تاريخ           اولين همايش منطقه  

يـن  اپوستر پـشت جلـد      همانطور كه در    (همايش  يكي از موضوعات مطرح شده در اين        . واحد رودهن برگزار خواهد شد    
 اعـالم   1386 دي مـاه     15آخرين مهلت پذيرش مقاله در ايـن همـايش          . است موضوع ادبيات و ترجمه      )شماره آمده است  

  . شده است

   ايرانةهمايش ترجمه با حضور مترجمان برجستبرگزاري 
ي اسالمي ي جمهور ملّةدر كتابخان ارديبهشت ماه، به مدت دو روز 31از تاريخ » ترجمه، گذار ميان فرهنگها«همايش 

به همت و   چند شهر ديگر كشوردر  ارديبهشت ماه،23بنا به اطالع، اين همايش به طور كامل از روز .  برگزار شدنايرا
ي و مركز اسناد ايران، دانشگاههاي  ملّةبخش همكاري و فعاليتهاي فرهنگي سفارت فرانسه در ايران و با همكاري كتابخان

  .ه استشناسي فرانسه برگزار شد ي و انجمن ايرانشناس اصفهان، شهركرد، بنياد فارس
گفت وگوي فرهنگها بدون احترام به زبانهايي كه اين فرهنگها را تشكيل « اين همايش آمده استة برنامة در مقدم

 دستيابي به تمامي شكلهاي شناخت متقابل و درك درست فرهنگ ديگري ةفرهنگ زبانها پاي. شوددهد ميسر نمي مي
 »...است
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 آذرتاش :شتند، اين مترجمان حضور داشداين همايش كه با حضور مترجمان و محققان ايراني و فرانسوي برگزار در 

 واژگان جديد و دشوار كلمات علمي در علوم ةلسئ مة قرآن مجيد به فارسي، ناصر فكوهي دربارة ترجمةآذرنوش دربار
 ة ترجمة دربار)رياضي دان و معرفت شناس (ال باروك ترجمه ناشدني ها، استةاجتماعي ايران، باربارا كاسن دربار

 )ايران شناس و مترجم اشعار حافظ( فيزيك، شارل هانري دو فوشه كور ة ترجمه و توسعةرياضيات، رضا منصوري دربار
اس  انتخاب واژه براسة ظاهراً ناممكن، ليلي گلستان دربارة نگاهي به يك ترجمة حافظ، مديا كاشيگر دربارة ترجمةدربار

 يك متن حقوقي، عباس كريمي ةهاي ترجم  ويژگية عراقي درباراهللا  ادبي، سيد عزتةفضا، سبك، كاراكتر در ترجم
 سهم زبان و معني ة نقش زبان و حقوق فرانسوي در فرهنگ حقوق ايران، علي تقي زاده و غالمرضا اعواني دربارةدربار

  شهر تهراني در بزرگراه حقاني ملّةكتابخان.  حقوقةاشدني در زمين چند مثال ترجمه نةدر ترجمه و بارابارا كاسن دربار
  .قرار دارد

 شود برگزار مي خچه و سنتهاي ترجمه در ايرانيش تاريهما
The History and Traditions of Translation in Iran 

در نظـر دارد    ) يسيـ انگل زبـان    يبخـش مترجمـ   / ات  يـ دانـشكده زبـان و ادب     (قات  ي واحد علوم و تحق    يدانشگاه آزاد اسالم  
خچـه و سـنتهاي ترجمـه در        يتار«نار  يموضوع سم . دي برگزار نما  ياي را در بهمن ماه سال جار        دو روزه  ييش دانشجو يهما
بـه  )  يسيـ بـه زبـان انگل    (شـود مقـاالت خـود را          يش درخواست م  ين هما يمندان به شركت در ا       عالقه ةياز كل .  است »رانيا

ده بـه چهاربـاغ، بلـوار       ي، نرس يجنت آباد جنوب  :  ز شماره تلفن خود به آدرس     ي و ن  ترونيكيپست الك  نشانيده و   يهمراه چك 
  و يـا بـه       ي، خانم زرآباد  ي و زبانشناس  ي باستان ي، زبانها يسيات، گروه انگل  يث، دانشكده زبان و ادب    ي، كوچه حد  يالله غرب 
  . ارسال كنند com.gmail@2008tiht: پست الكترونيكي نشاني

امكـان  منـدان بـه حـضور در همـايش،            بـراي عالقـه   .  دي ماه است   20الزم به ذكر است مهلت ارسال مقاالت تهيه شده تا           
 در ) اعـالم شـده اسـت   بهمـن مـاه   17 و 16 كه به جاي زمان قبلي( اسفندماه 8 و 7 روزهايدر  ،زمان برگزارينام در  ثبت

 .د داردوجونيز محل همايش 

 طباطبايي پونك، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي، ساختمان علوم انساني، سالن شهيد : محل برگزاري همايش 
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  معرفي كتابمعرفي كتاب
  فرهنگ توصيفي اصطالحات مطالعات ترجمهفرهنگ توصيفي اصطالحات مطالعات ترجمه

Dictionary of Translation Studies 
By: Mark Shuttleworth, Moira Cowie  

  زاد، دكترغالمرضا تجويدي، مزدك بلوري  حفرزانه فر دكتر: ترجمه
   تومان4000:  صفحه، بها350+ 25انتشارات يلدا قلم،

است كه به فارسي منتشر شده اسـت         مطالعات ترجمه    توصيفي اولين فرهنگ    ،كتاب حاضر 
عـالوه بـر    . دهد  معادلهاي مشخصي را براي بسياري از اصطالحات اين رشته نوپا ارائه مي           و  

با توصيف واژگان تخصصي به طـور كامـل از كتـاب اصـلي ترجمـه شـده        آن متون مرتبط    
  :اند  كتاب چنين آوردهةمترجمان اثر در مقدم .است

 ةاند تا بـا دقـت و حوصـل      اين فرهنگ حاصل تالشي چندساله است و مترجمان آن كوشيده         
 برخــي از ةفـراوان هـر يـك از مـدخلهاي آن را بـه فارسـي برگرداننـد و گـاه بـراي ترجمـ          

انـد و در واقـع منبـع          پژوهاني كه مفهوم مورد نظـر را بررسـي كـرده            خلها، به آثار ترجمه   مد
انـد مراجعـه كـرده و مطالـب فرهنـگ را بـا اصـل آن نيـز                     اصلي نگارش اين فرهنگ بـوده     

ه پيـشتر بـراي      نخست، يافتن معادلهايي مد نظر بوده است كه مترجمان و پژوهشگران مطالعـات ترجمـ               ة در وهل  ]...[. اند  مطابقت داده 
  :اند، مانند اصطالحات اين رشته انتخاب كرده يا برساخته

  نظام چندگانه
  متن مقصد

  ترجمه معكوس
  :به شرح ذيل استاست   شده و معرفيهاي جديدي برساخته اصطالحاتي كه در اين فرهنگ براي آنها واژهاي از  نمونه
   هنجارشكن ةترجم

ن ترجمهب  
  ميان خطي ةترجم

  ))جلد اولجلد اول ( (ال و حكم انگليسي و فارسيال و حكم انگليسي و فارسي فرهنگ امث فرهنگ امث
  علي اكبر عابديان: تأليف

   ريال125000:  صفحه، بها1024انتشارات هنرسراي انديشه،  
هـاي مترجمـان بـوده        المثلهاي انگليسي هميشه يكي از دغدغه       يافتن معادل براي ضرب   

فرهنــگ امثــال و حكـم انگليــسي و فارســي حـاوي معادلهــاي مشخــصي بــراي   . اسـت 
هاي مرتبط با امثال  مثل در جلد اول اين كتاب، ارسال   . لمثلهاي هر دو زبان است    ا  ضرب

 تـالش نمـوده   مؤلـف كـار رفتـه و       ها بـه    المثل  و حكم انگليسي و فارسي در ذيل ضرب       
هاي مختلف تاريخ ادبيات زبانهـاي انگليـسي و فارسـي             ها از سبك    مثل  است كه ارسال  
  .لها از ويژگيهاي اين فرهنگ است تطبيقي برخي از مثةترجم. گردآوري شود

  : است  كتاب چنين آوردهة اثر در مقدممؤلف
ترين اشكال  امثال و حكم يكي از مراجع و اركان معتبر ادبيات هر زبان و يكي از كهن               

  ببازتـا عبـارات كوتـاه امثـال و حكمـي          . امثال و حكم مبين قريحه، عواطف و رسوم يك ملت و از منـابع تـاريخ اسـت                 . ادبي است 
 مردم دارد و در هر قالبي اعم از هـزل و طنـز و               ةرفته و حكايت از تجارب طوالني تود       شمار    بهها    توده  ي اجتماع   ارزشهاي  و فرهنگ

كـار     زباني را بيان نموده و كاربر زبان را از بـه  ة زيست، و عقايد و رسوم باشندگان يك محدودةانتقاد، واقعيات رفتار اجتماعي، شيو 
  .نمايد ير طويل و احتجاجات نارسا و فرسايشي رهانده و سخنِ سخت را به پيامي فصيح بدل ميبستن تعاب

polysystem 
target text 
back translation 

abusive translation 
translateme 
interlinear translation 
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  مترجممترجم  ةة تجليل از مجل تجليل از مجل مراسم مراسمبرگزاريبرگزاري 
 .داد  اختصاصمترجم ةن سال انتشار مجلي بخارا را به جشن آغاز هفدهميشبها ن شب از سلسلهيست و نهمي ببخارا ةمجل

 گـاه يران، جايـ  ترجمـه در ا ةلئفر درباره مـس  يع صلح جو، دكتر خزايزاد، عل فرزانه فرح ،ي كوثراهللا عبدمترجم ةمجلدر شب 

كامل گزارش متن . مترجمان كشور برگزار شد  با حضور سه نسل ازيزگردين ميهمچن . ند كرديسخنران... ران و ي در اي ادبةترجم
  .خوانيد مي نوشتة يوسف عليخاني است در زير *نوشت تادانه وبرا كه برگرفته از 

به اين  » شب ترجمه   «  بيست و نهمين شب از شبهاي خود را با عنوان            بخارا ةمجل،  مترجم  ةمجلبه مناسبت هفدهمين سال انتشار      
ايـن مراسـم بـا نمـايش فيلمـي       . فروردين ماه در خانه هنرمندان برگـزار شـد  23 بعداز ظهر پنج شنبه   5 اختصاص داد كه ساعت      ةمجل

  : آن آغاز شد و پس از آن سخنان علي دهباشي بودة تا آخرين شمارمترجم ةلكوتاه از نخستين مج

ه اگر به   يك نشر يد  ي كه عمر مف   يدر زمان .  است ي فراموش نشدن  يات شب ي و دوستداران فرهنگ و ادب     بخارا ةمجل يامشب برا ... 
 ةمجلـ  ين و طاقـت فرسـا  يفـر بـار سـنگ    ي خزاعـ ي دكتر علـ يدوست و همكار ما آقا. ن به همراه دارد  يش و تحس  يپنج سال برسد ستا   

  .ش رسانده استا ين سال زندگين نگذاشته و به آغاز هفدهمي را به زممترجم

 ييها، ماههـا وسـالها      ان هفته ينكه در جر  ياما ا . ن سال انتشارش قرار گرفته آسان است      ي در آغاز هفدهم   مترجم ةنكه مجل يگفتن ا 
 از  متـرجم  ةن شب جشن تولـد مجلـ      ي است كه در ا    يا  ت پر غصه  ي متحمل شدند حكا    را يان چه رنج  يشده آقا   ين مجله منتشر م   يكه ا 
  .ميگذر يآن م

 بـه بـاز گفـتن    يازيـ ات هـستند و ن ي از زمره دست اندركاران فرهنگ و ادب       ين مجلس حضور دارند و همگ     يامشب اهل فن در ا    
  .ره بـه كرمـان بـردن اسـت    يـ ست چـه مـصداق ز  يل نيقبن ي كرده و از ا  ي را ط  يريران آغاز شد و چه مس     ي در ا  ي چه زمان   نكه ترجمه يا

 ترجمـه در همـه ابعـادش از انتقـال     ةلئگـاه مـس   چير هي اخةكصد و پنجاه ساليخ ي در تار  :ت است يك نكته وجود دارد و حائز اهم      ياما  
تـر شـده     واجـب  مـا يگر از نـان شـب بـرا   ي نداشته است و به عبارت د ي ما همچون امروز ضرورت آن     يات و فرهنگ برا   يعلوم تا ادب  

  .است

 فرهنـگ مـا و   يت ترجمـه بـرا  يـ شـود اهم  ين مـ يقه معـ ي سرعتش با ساعت ودقي علم و تمدن جهانة كه قافليا ن هنگامهيدر چن 
  .كند يدا مي پياتي حيكنند ابعاد ي مين زندگين سرزميكه در ا يمردم

 يخـوب   ترجمـه اسـت حـضور دارنـد و بـه     ةرصـ دار آثـار آنـان در ع       وام ين كه زبان فارسـ    ين سرزم يامشب سه نسل از اهل قلم ا      
  .ميبر يات جهان به سر ميان ترجمه و انتقال فرهنگ و ادبي از جريدانند در چه دوره خاص يم

 بودنش  يرغم تخصص ي كه عل  يا  مجله. ز است يآم ني كه به امر ترجمه بپردازد تحس      ي تخصص ةيك نشر ي انتشار   يطين شرا يدر چن 
ر و همكارانش است كه موفـق شـدند مباحـث           ين هنر سردب  يا  وجذاب است و   يگوناگون خواندن ات در سطوح    ي دوستداران ادب  يبرا
  . شود ي محسوب ممترجم ة مجليتهاي از موفقيكين نكته ي گسترش بدهند و ايعتري وسمخاطبانان ي را ميار جديبس

 شـماره آن   44افت و تـاكنون     يتشار   در مشهد ان   1370 در بهار    مترجم ة مجل ةن شمار ياول:  گفت مترجمدر معرفي نشرية     دهباشي
 يشناس  زبان ةسانس و در رشت   يفوق ل  آموزش زبان انگليسي     ةدر رشت  هستند،   يفر استاد دانشگاه فردوس    يدكتر خزاع  .منتشر شده است  

                                                 
* http://tadaneh1.blogspot.com/2007/04/motarjem-night.html 
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بـر  انـد و عـالوه         را هـم گذرانـده     يسيـ نو  فرهنـگ  ةك دور يـ ن  يشان همچنـ  يـ ا .اند افت كرده يست انگلستان دكترا در   يومياز دانشگاه   
  .اند  را منتشر كرده)Reader(ريدر  ة پنج شماره مجلمترجمة  مجليريسردب

 كه باني چنين مراسمي براي اين مجله بوده اسـت           بخارا ة كوثري به عنوان سخنران دوم اين جلسه ضمن قدرداني از مجل           اهللاعبد
آقـاي دكتـر خزاعـي فـر پيـشنهاد          «: ازگفـت   توان چنـين ب    اي از آن را مي      براي حاضران حكايت كرد كه خالصه      مترجم ةاز تاريخچ 

دانـستم كـه     كـردم بعيـد مـي      من هم كه بر اساس ذوق و عالقه شخصي خودم ترجمه مي           . اي را با من مطرح كردند      انتشار چنين مجله  
اص در  ترجمه جايگاهي خة امروز مجل،اما با حسن ظن دوستان . اي تخصصي را در شهرستان تا مدت زيادي منتشر كرد            بتوان نشريه 

 عصر ناصري آغاز شد راه دشواري را طـي كـرد و مترجمـان               ةشروع نهضت ترجمه كه از نيم     .  ادبيات يافته است     ةجامعه و در عرص   
اسـاندن ادبيـات غـرب و فلـسفه         كـار ترجمـه تنهـا شن      . اند گراني را به دوش كشيده و به منزل برده          سال است كه بار    100-150قريب  
ت، ترجمه زبان ديگري را پديد آورد، زباني كه بيش از آنكه نهضت ترجمـه در ايـران پـاي گيـرد در     ، گرچه هر كدام مهم اس  نبوده

 ةو مـي تـوان گفـت مجلـ    . يعني زبان رمان، زبان داستان كوتاه و زبان نقد كه از طريق ترجمه بـه مـا شناسـانده شـد           . زبان فارسي نبود  
  ».زد اهل ترجمه را با يكديگر آشنا سا ورجمه رواج دهدمترجم توانست فضاي نقد و نقدپذيري را در بين خود اهل ت

 نبايـد   :و تأكيد كرد  با محور ويرايش در ترجمه سخن گفت         )مترجم ةمدرس ويرايش و همكار نشري     (جو پس از آن علي صلح    
به ويرايش آن بپـردازد و اصـالٌ   اي ما را به بيراهه بكشاند بلكه ويراستار بايد با همدلي متن را بخواند تا بتواند     متفاوت بودن نثر ترجمه   

  .آن را قابل ويرايش ارزيابي كند

دكتـر  .  و چـاپ آن طـي شـانزده سـال گذشـته حكايـت كـرد                متـرجم  ة و خمهـاي پيـدايش مجلـ       چفر، از پي   سپس دكتر خزاعي  
و . لـت دارد  اسـت كـه در عمـل ترجمـه دخا    فر بر اين نكته تأكيد ورزيد كه ترجمه علم نيست و دليل آن هم فرديت متـرجم   خزاعي

 ةاما مبنا بـراي مجلـ     .  صحيح ارائه داد و براي آن مبناهاي متعددي مطرح است          ةشود ترجم  هاي مختلف مي   سپس با بيان آنكه به گونه     
هاي زبـاني   گرداني بدانيم كه همين خود قابليتها و محدوده   بدان معنا كه بايد ترجمه را در واقع فارسي        .  زبان فارسي بوده است    مترجم
ايم و به هر كس به         متأسفانه ما ترجمه را كاري سهل پنداشته       .ن قالبها و خلق قالبهاي جديد است      كار مترجم شكست  . آورد د مي را پدي 

  .هيم صرف عالقه جواز ترجمه مي

 كيفيـت ترجمـه و نقـد ترجمـه     زاد ، مدرس ترجمه در دانشگاه به بيان وجود تمايز و تفاوت بين سنجش سپس دكتر فرزانه فرح   
بايـست يـك اثـر مـستقل      مي  متن ترجمه شده را : يك ترجمه را امري جدا از ارزشيابي آن دانست و تصريح كرد وي نقد. تپرداخ

 امـا در نقـد    شـويم،  ارزشيابي يك ترجمه به مـتن آن محـدود مـي    در سنجش و. اي براي آن در نظر گرفت دانست و حيات جداگانه
زاد در حقيقت براي نقد ترجمه به چارچوبهاي نظري نيازمنـديم و نقـد     دكتر فرحةه گفتبنا ب. نگاه كرد تري توان به فضاي بزرگ مي

  .شود تا به قضاوت خوب و بد در باب ترجمه برسيم ترجمه به هيچ روي به مقابله و سنجش منجر نمي

 يـاوري، خـانم دكتـر    در پايان اين مراسم ميزگردي با حضور دكتر منوچهر بديعي، دكتر مجدالدين كيواني، خانم دكتـر حـورا       
يكي از پرسشها از سوي     . فر برگزار شد كه حاضران پرسشهايي در خصوص ترجمه مطرح كردند           زاد و دكتر علي خزاعي     فرزانه فرح 

مطرح شد و نيز از آقاي دكتـر بـديعي پرسـيدند كـه معيـار      در خصوص آموزش ترجمه در ايران   زاد   گلي امامي خطاب به دكتر فرح     
شـك جملـه    ت، كلمه، جمله يا پارگراف؟ كه دكتر بديعي با اشاره به گفته دكتر محمد رضـا بـاطني گفـت بـي           ترجمه در رمان چيس   

دهند و در باب معيار ترجمه در شعرگفت كه چون خـود بـه ترجمـه     شناسي از آن ارائه مي است منتها جمله با آن تعريفي كه در زبان       
  . يز براي آن قائل نيست داند معياري ن شعر اعتقادي ندارد و آن را ممكن نمي

 امـامي، حـورا يـاوري،       ين مراسم با استقبال گرم دانشجويان زبانهاي خارجي و به ويژه دانشجويان مترجمي و نيز حضور گلـ                 يا
پوري، فرزانه طاهري، هاشم بناپور، صفدر تقي زاده، سعيد آذين، محمود حسيني زاد، رضا سيد حسيني، اميرحـسين الهـوتي،                     احمد

  .، ناشران، ويراستاران كتاب و مطبوعات برگزار شدريات ادبي و سردبيران نش...يعي، منوچهر بد
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    *زبان معيار و فرهنگ درست نويسيزبان معيار و فرهنگ درست نويسي

    ۱۳۸۵اسفند ،  انتشارات سخنةنمتن سخنراني در اجالس ساليا

  دكتر حسن انوري

اي  دار دكتر محمدرضا باطني مقالهشناس نام  استاد ابوالحسن نجفي منتشر شد، زبانغلط ننويسيموقتي كتاب   

شناسان، بسياري از  نقد از آنجا ناشي است كه زبان. »استاد اجازه بدهيد غلط بنويسيم«در نقد آن نوشت با عنوان 

زبان در حال تحول .  شناسان است از جهتي حق با زبان. دانند  تحول زبان ميةانگارند نتيج آنچه را ادبا غلط مي

شوند و گروهي از كلمات   فراموشي سپرده ميةروند و به بوت  از كلمات از زبان بيرون ميپيوسته گروهي. است

دهند از جهت آوايي و معنايي و دستوري  شوند و كلماتي كه به موجوديت خود ادامه مي جديد در زبان ظاهر مي

لط مصطلح شود سپس تبديل به غ اين دگرگوني نخست به صورت غلط ظاهر مي. شوند دچار دگرگوني مي

گيرد و صورت  گردد، غلط مصطلح كه فراگير شد و به زبان اهل كتاب و ادب سرايت كرد جاي صحيح را مي مي

  . كند سابق كلمه را از ميدان به درمي

 و نـه  ele mofa عربـي را در فارسـي بـه صـورت مفاعلـه      ة     مسلماً كسي را كه نخستين بار مصادر باب مفاعل  

اما اين صورت غلط، ماليم زبـان  . اند گويي كرده خواني و غلط ده و تلفظ كرده متهم به غلط     خوان alat mofaمفاعله  

اند كه صحيح را از ميدان بيرون رانـده و جانـشين             تكرار كرده  فارسي بوده كه ديگران آن صورت مغلوط را آنقدر        

بگويـد  ... ، مجادلـت و  مـصالحت ، معاملـه، مجادلـه و امثـال آنهـا را            چنانكه امروز اگر كسي مصالحه     ؛آن شده است  

در واقع مصالحت در زبان امروز غلـط اسـت و صـحيح آن              . گويد  ، غيرعادي و غيرمعيار سخن مي       گوييم غريب   مي

  .  مستخدم عربي در زبان فارسي مستخِدم تلفظ شده است. مصالحه است

         همين طـور اسـت   .  نگفته استم بگويد درستاگر كسي از روي تعصب و ناآگاهي و بيگانگي با تحول زبان مستخد

در گفتار راه خطا پيمـوده  معدّل اگر كسي معدل را معدّل بگويد به دليل اين كه طبق قواعد عربي بايد معدل باشد نه    

اما اگـر غلبـه كـرده       .  شود آن را ناديده گرفت       آغازين باشد مي   ة تحول است و تحول اگر در مرحل       ةاينها نتيج . است

 ة را بـه كـار ببرنـد و صـورت اصـلي و كهـن را بـه بوتـ        ةيافتـ  بيشتر گويندگان صـورت تحـول  باشد به طوري كه     

                    طـر  فراموشي سپرده باشند، ديگر صورت اصلي را به كاربردن جايز نيست و بايد غلط تلقي شود، چنانكه تلفـظ ع

هـا و كاربردهـا     نين و سبيل به صورت سبلت غلط است و بايد ايـن نـوع تلفظ              نين به صورت چ   طر و چِ  به صورت عِ  

                                                 
  1386، فروردين و ارديبهشت )60پياپي  (2سال دهم، شمارة  -  )www.bukharamagazine.com(برگرفته از وبگاه مجلة بخارا  *
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هـايي كـه در     واژهةدربار. پس غلط در زبان وجود دارد    . كنار گذاشته شود  

 تحول هستند يافتن صورت درست با آمارگيري امكـان دارد، يعنـي             ةمرحل

 خـود سـخن     ةاز گويندگان زبان كه به طور طبيعي براي نيازهـاي روزمـر           

سهاي ادبي تدريس   ند، يا در كال   كن نه كساني كه خطابه ايراد مي     ــ   گويند  مي

خوانند، زيرا اين قبيل افراد احيانـاً         كنند يا در راديو و تلويزيون شعر مي        مي

، كـه مـثالً        آمـار بگيـريم    ــ   كلمات را به كار برند       ةتمايل دارند صورت كهن   

گويند آمار نـشان خواهـد داد كـه           چند درصد چنين و چند درصد چنين مي       

 بيرون مي رود يا بيرون       از زبان  غلبه با كدام صورت است و كدام صورت       

اين كاري است كه خانم گيتي ديهيم در سطح محدودي كـرده و             . رفته است 

  . در كتابي به نام فرهنگ آوايي فارسي انتشار داده است

      

ورتي رود و در حالت كلي به آن ص     ، در مقابل اصطالح فرنگي استاندارد به كار مي           معيار در زبان فارسي    ة      كلم

كننـد،    هاي محلي تكلم مـي      شود كه افراد كشوري چون كشور ايران كه به لهجه و گويشها و گونه              از زبان اطالق مي   

، تركمن با لر، گيلك بـا بلـوچ           برند چنانكه تبريزي با شيرازي       ارتباط در ميان خود به كار مي       ةآن را به عنوان وسيل    

قيد حالت كلي .  ان فارسي در حالت كلي در ايران زبان معيار استزب. گويند هنگام مراوده به زبان فارسي سخن مي    

 گفتـاري و    ة اول دوگونـ   ةهـاي معيـار ديگـري هـست و در وهلـ             براي آن است كه در داخل اين زبـان معيـار گونـه            

هـاي    گويند و در برنامه      گفتاري همان است كه مردم در پايتخت بدان سخن مي          ةگون.  نوشتاري در آن بارزتر است    

 نوشتاري در حالت كلي بـه       ةرود و گون    ، و تفريحي راديو و تلويزيون شبكه سراسري به كار مي            ، سينمايي   يشينما

، زبـان     هاي دانشگاهي   نامه  ، زبان پايان    ، زبان كتابهاي درسي     هاي رسمي   عنوان زبان مكتوب در كشور، زبان رسانه      

هـاي فرعـي متعـددي      زبان نوشـتاري خـود داراي گونـه   ها و جز آنهاست اين نامه ، زبان قانون    هاي اداري   بخشنامه

شـود   هاي متعددي تقـسيم مـي   ، مخصوص بيان موضوعهاي علمي كه خود به شعبه         علمي ةاست كه عبارتند از گون    

 علمـي   ةهـاي گونـ     از ويژگـي  . هاي علمي مربوط است و هر رشته اصطالحات خاص خود را دارد            كه ناظر به رشته   

اند، ويژگـي ديگـر آن      ، چنانكه اصطالحات دقيقاً قابل تعريفند يا تعريف شده           معاني است  صراحت الفاظ در داللت بر    

 جهاني آن از نظر معني است چنانكه اسيدها در شيمي در زبان فارسي همان تعريفي را دارنـد كـه در                      ةداشتن جنب 

  . ديگر زبانها و در ديگر كشورها

زيرا در زبـان فارسـي بـراي        .  هاي فرنگي است    نسبتاً زياد واژه  از ديگر ويژگيهاي اين گونه در زبان فارسي وجود          

فرهنگـستان زبـان و ادب فارسـي كوشـش          . هاي گوناگون علمي معادل فارسي وجود ندارد         اصطالحات رشته  ةهم

هاي فرنگي بپيرايد چنان كه در سالهاي اخيـر بـيش             دارد كه اين گونه از زبان نوشتار را هرچه ممكن است از واژه            

هـا بـار عـاطفي وجـود           علمي در واژه   ةنيز در گون  .  هزار واژه در مقابل اصطالحات فرنگي وضع كرده است        از سه   

 شعر بـه  ةگون. شود  شعر و نثر تقسيم مية ادبي است كه خود به دو زيرگون  ة ديگر زبان نوشتاري گون    ةگون. ندارد

هاي كهن و ابـداع تعبيـرات    ه از واژهاز بودن شاعر در استفادسبب مقتضيات وزن و آهنگ و آفرينش شعري و مج      

ها وضعيت خاص خود را دارد و بيشتر         جديد و به كاربردن الفاظ در معاني غير متداول و دادن بار عاطفي به واژه              

هاي شخصي و نهايتاً دگرگوني است و به ويژه كه از نظرنحوي تفنن در                هاي ديگر در معرض اعمال سليقه       از گونه 

با اين همه رعايت بهنجاربودگي زبان كه مطمح نظر اين دفتر است در زبان شعر نيز صـادق     شود    آن زياد ديده مي   

  . كند نويسي بي نياز نمي است و شاعر را از توجه به نكات درست
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 ةگون.  دو گونه است، آنچه در داستان نويسي ملحوظ است نثر ادبي نيز  ة     گون

در ايـن   . گويـد  ود سخن مي  نخست آن چيزي است كه در آن نويسنده از زبان خ          

شود، زبان لحن محاوره اي نـدارد و نزديـك بـه زبـان               گونه، كلمات شكسته نمي   

 ديگـر آن اسـت كـه        ةگونـ . ، كه از آن سخن خواهيم گفـت        است اي  سرمقاله ةگون

گويد و به سبب وجود قهرماناني از        نويسنده از زبان قهرمانان داستان سخن مي      

 زباني خاص خـود، بـه هـيچ وجـه يـك دسـت               طبقات مختلف جامعه باويژگيهاي   

گويـد كوشـش     وقتي كه نويسنده از زبـان اشـخاص داسـتان سـخن مـي             .  نيست

ازاين رو اين بخش از داسـتانها كـامالً از   ؛ كند ويژگيهاي زباني او را تقليد كند  مي

نويسنده بايد در اينجـا كوشـش كنـد تـا زبـان كـامالً               . كند  زبان معيار تبعيت نمي   

  . داستان را روي كاغذ بياوردطبيعي اشخاص

  

اي و شكـسته بـه كـار     ، زبـان محـاوره   اند و مترجم در گفتار اشـخاص داسـتان                در داستانهايي كه ترجمه شده    

 بـارز ايـن نـوع    ةنمونـ . شـود  ، و بهنجـار ديـده مـي   زباني يك دست، شـسته رفتـه  برد، از مترجمان توانا بعضاً        نمي

 محمد قاضـي را     ةترجمدن كيشوت   ،  به آذين  . م ة ترجم جان شيفته ،    بوالحسن نجفي  ا ة ترجم خانواده تيبو ها،   ترجمه

  . زديك است بسيار ن»اي سرمقاله«ها به زبان معيار  زبان در اين ترجمه. توان نام برد مي

هـاي مجـالت ادبـي و اجتمـاعي بـه قلـم        دهيم زباني است كه در سـرمقاله   نام مي  »اي  سرمقاله«اي كه بدان          گونه

هـاي عبـاس اقبـال       ، سرمقاله  سخن ةي پرويز ناتل خانلري در مجل     ها مقالهازنوع سر . ودش نويسندگان توانا ديده مي   

از . كيهـان  ة، عبـدالرحمان فرامـرزي در روزنامـ       يغما ة، محمدعلي اسالمي ندوشن در مجل     يادگار ةآشتياني در مجل  

گونـه از     را به كار برد اين     »معيارترين« ان اصطالح ويژگيهاي اين نثر پيراستگي و بهنجاربودگي آن است و اگر بتو          

تواننـد بـر آن    زباني است كه زبان شناسان و اديبـان نمـي  . شود  در زبان فارسي شمرده مي   »معيارترين زبان «نثر  

  . فهمند راحتي مي خرده بگيرند ودر عين حال افراد متوسط جامعه از نظر سواد و معلومات آن را به

حمدعلي فروغي،  آثار كساني چون م   . شود ل زبان اين نوع نويسندگان شمرده مي       اين ديدگاه معد        زبان معيار از  

، آذين به. ، م نجف دريابندري ،  محسين يوسفي ، غال شاطر، محمدعلي اسالمي ندوشن   ، احسان يار  پرويز ناتل خانلري  

  . ر اين زبان استكتاب از زبان معيامراد ما در اين . شوند محمد قاضي از اين دست نثر شمرده مي

در .      حال بايد ديد در زبان اينان چه ويژگيهايي هست و چه عناصري در آن راه دارد و چه عناصري راه نـدارد                     

پس در زبـان معيـار نبايـد لغـات مهجـور            . شود  هاي اينان لغات مهجور چه عربي چه فارسي قديم ديده نمي            نوشته

 بايد حكـم كنـيم كـه       ».اصل فردوسي از بقعت طوس است     «: ي بخوانيم اي امروز  اگر از نويسنده  . وجود داشته باشد  

گويند يكي از عناصر  در بحث از شعر مي. رود زيرا بقعت در زبان امروز به كار نمي.  زبان معيار به كار نبرده است

 جـاي   بـه »روزان و شـبان « »روزهـا و شـبها  «، بـه جـاي   »چونان« »مثل«يعني مثالً به جاي  . گرايي است   شعر، كهن 

اند آنچه براي شاعر جايز اسـت         اين موضوع در شعر ايرادي ندارد همچنان كه گفته        .  گفته شود  »ايدون« »چنين  اين«

پندارند كـه اگـر      كساني از اهل قلم چنين مي     . براي ديگران جايز نيست ولي در نثرمعيار نبايد به اين عناصر راه داد            

برنـد، غافـل از اينكـه ايـن            خـود را بـاال مـي       ةيسند ارزش نوشت   منشي بنو  اهللا بيهقي و ناصرخسرو و نصر     ةبه شيو 

 خود باشد هم از نظـر       ةزنده بودن زبان به اين است كه متعلق به زمان         . نوشتند ادبي خود مي   ةبزرگان به زبان دور   

  .قاموسي و هم از نظر دستوري
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نويسي در واقع يكي از  سره.  ي استنويس      گرايش ديگري كه در نثر نويسندگاني كه نام برديم، وجود ندارد سره   

زبـان  . پردازند اعتقاد به زبان خالص دارند       كساني كه به اين كار مي     . كند  آفتهايي است كه زبان فارسي را تهديد مي       

خواهند از راه تركستان به كعبـه         اينان كساني هستند كه مي    . گيرد خالص مانند نژاد خالص از تعصب سرچشمه مي       

 ةاگر درميان شـش هـزار زبـاني كـه در كـر            . رسانند   زبان دارند اما در واقع به آن زيان مي         قصد خدمت به  . برسند

آن قـوم  گويند، زبان خالص يافتـه شـود بايـد گفـت كـه آن زبـان از        ارض هست و مردمان جهان به آنها سخن مي 

رقـرار كنـد و خـود را بـا     قومي كه نتوانسته است در طول تاريخ با اقوام و ملل ديگر ارتبـاط ب             . بسيار ابتدايي است  

، ارتباط اقوام بـا يكـديگر و اخـذ و اقتبـاس عناصـر مـدني از                     پيشرفت و تكامل تمدن    ةچه الزم . جهان همگام سازد  

 الفاظ الفارسـيه المعربـه  ادي شير زباندان معروف عيسوي عراقي در كتاب .  همديگر و در نتيجه زبان همديگر است     

افتد كه آنهـا     اي به اين فكر نمي     هيچ عرب فرهيخته  . شمارد در عربي را بر مي     فارسي دخيل    ةنزديك به دو هزار واژ    

زبانهـاي   هـاي فراوانـي كـه از       شناس انگليسي و فرانسوي بـه واژه       چنانكه هيچ اديب و زبان    . را از زبان بيرون كند    

ه تـه و از طريـق انـدلس بـ        اسفناج از فارسي به عربي رف      ةواژ. كند ديگر وارد زبان آنها شده به نظر بيگانه نگاه نمي         

 نخـستين بـار بـه صـورت         ١٢٥٦اسـت و در سـال        spinach چنانكه در انگليسي  . زبانهاي اروپايي راه يافته است    

pinard نارنج فارسي در عربي النارنج بـه زبانهـاي اروپـايي رفتـه و شـكل               .  زبان فرانسوي نيز راه يافته است      به 

orange         بادنجـان فارسـي بـه       .شـود   ميالدي در زبان فرانسوي ديده مي      ١٢٠٠يافته است و نخستين بار در سال 

، البادنجان شده است و از آنجا به زبانهاي اروپـايي راه يافتـه و نخـستين بـار در                    عربي رفته، حرف تعريف گرفته    

 مثـل ايـن كلمـات از فارسـي و     ةهزاران كلمـ . شود ديده مي  aubergine زبان فرانسوي به صورت     در ١٧٥٠سال  

و استراليا به زبان ملل متمدن راه جسته است و امـروزه كـسي               زبانهاي ديگر حتي از زبان بوميان آفريقا      عربي و   

نويسان اغلب بـا     انگارد زيرا به غنا و گستردگي زبان انجاميده است و جاي شگفتي است كه سره               آنها را بيگانه نمي   

 انگارند و بـا    از زبانهاي قديم ديگر را ناديده مي      هاي دخيل    هاي عربي دخيل در فارسي سر ستيز دارند و واژه          واژه

سـترالب، اسـطوره، اسـفنج، اسـقف، افيـون، اقاقيـا، اقلـيم،              ، ا اي آبنوس، ارغنون، اريكه   ه آنها كاري ندارند مثل واژه    

 بربط، برج، بلور، پول، ترياك، جغرافيا، درم، ديهـيم، زمـرد، سـپهر، سـمندر، سـيم،                  ،اقيانوس، اكسير، الماس، انجيل   

گونيـا را كـه در زمانهـاي گذشـته از زبـان يونـاني                ، كالبد، كليد، كليسا،   ندل، فانوس، قرطاس، قفس، ققنوس، قلم     ص

يـق عربـي در فارسـي تـوطن گزيـده           ، سپس وارد فارسي گرديده يا از طر       يم يا غيرمستقيم وارد زبان پهلوي     مستق

بايد فارسي شـده دانـست و سـر         ) ي مهجور عربي  اه نه واژه (هاي دخيل عربي     ها را مانند واژه    البته اين واژه  . است

، بلكـه مهـم ايـن        گرفتن واژه از زبان بيگانه نيست      ، مهم .ربي، كنار گذاشت  هاي ع  همچنان كه با واژه    ستيز با آنها را   

زبانـان بـا   قواعد و ويژگيهاي زبان مقصد به كار بـريم چنانكـه فارسـي     برگرفته را مطابق اصوات وةاست كه واژ

  .اند ربي و يوناني و فرنگي كردههاي ع واژه

اندازد و در آثار نويسندگان برتر و معيارنويس كه از بعضي از آنها نـام                      عنصر ديگري كه زبان را از عيار مي       

. ستقيم زباني از زبانهاي ديگـر اسـت       گيري م  برداري نوعي وام   گرته. برداري نحوي است   ود گرته ش برديم ديده نمي  

هـاي   زباني به عاريت گرفته شود مثل بسياري از واژه          يا با اندكي تغيير از      است كه كلمه عيناً    گيري مستقيم آن   وام

گيري غيرمستقيم آن است كه كلمات مركب زبان مبدأ را به اجزاي             ، اما وام  بي و انگليسي و فرانسوي در فارسي      عر

 Pomme de  فارسـي زبانـان  مـثالً . اش تجزيه كنند و در برابر هر جزء در زبان مقصد، معـادلي بگذارنـد   سازنده

terre اند اش تقسيم كرده  سازندهءرا از زبان فرانسوي گرفته به اجزا. Pomme   به معنـي سـيب ،de   ِو معـادل ـ 

terre     ًاند كه بر اثر كثرت استعمال  زميني را ساختهسيِب به معني زمين درآمده و نهايتا،زمينـي شـده اسـت      سيب .

Chemin de fer اين .  لفظ به لفظ استةبرداري در واقع ترجم  گرته.اند آهن ساخته ين ترتيب گرفته و راهرا به هم

بـرداري هـست كـه       گرتـه  امـا نـوع ديگـري از      . افزايـد  برداري نه تنها عيبي ندارد بلكه به غنـاي زبـان مـي             نوع گرته 

 Compter sur كننـد ماننـد   سـاختهاي نحـوي و تعبيـرات كنـايي را بـه صـورت مزبـور تجزيـه و ترجمـه مـي          
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quelqunun              امـا متأسـفانه مترجمـان       .كه درزبان فرانسوي تعبير كنائي است نبايد آن را لفظ به لفظ ترجمه كرد 

اين عمـل   .  در زبان فارسي رايج شده است      »ردنروي كسي حساب ك   «اند و    سواد آن را لفظ به لفظ ترجمه كرده        كم

 را لفـظ بـه لفـظ بـه          »شـكند  مـي  با دمـش گـردو    «عبير كنايي    متني از فارسي به انگليسي ت      ةچنان است كه در ترجم    

  ؟  يعني چه:آورد كه  انگليسي زبان از تعجب شاخ در ميانگليسي ترجمه كنيم خواننده

ي محلي ها شود و در زبان معيار نبايد راه داشته باشد واژه        عنصر ديگري كه در آثار نويسندگان برتر ديده نمي        

اگـر كـسي در     . كـشاند  ي در جايي كه موردي نداشته باشد زبان معيار را به بيراهه مـي             استفاده از لغات محل   . است

امـا در   . فـت گفتگو لغات و اصطالحات زبان مادري محلي خود را به كـارببرد شـايد چنـدان نتـوان بـر او عيـب گر                       

ولـي در   . فاده كـرد  هـاي محلـي اسـت       علمي نبايـد از واژه     ةاي و ادبي و به طريق اولي در گون          رسانه ةنوشتن به گون  

داستان نويسي اگر قهرمان داسـتان از اهـالي شهرسـتانها باشـد و نويـسنده بخواهـد شخـصيت او را بـشناساند                        

ضـيح داده شـود     استفاده از زبان محلي درصورتي كه مفهوم آن بـراي خواننـده روشـن باشـد يـا در پـاورقي تو                     

  . اشكالي نخواهد داشت

، تفـاوت خـود را در آن   ظاهر مترادف آن است كه كلمات به    برتر و زبان معيار        يكي از ويژگيهاي نثر نويسندگان    

نويسند به تفاوتهاي جزئي كه كلمات بـه   كساني كه به ظرايف زبان آگاه هستند و به زبان معيار مي       . كنند آشكار مي 

 متـرادف دو     واقعـاً  ةدو كلمـ  . برنـد  كنند و هر كدام را در جاي خاص خود به كار مي            ظاهر مترادف دارند، توجه مي    

زبان بـسيار كـم و بلكـه         ها در  اي است كه بتوان آنها را در تمام موارد به جاي هم به كار برد و اين قبيل كلمه                   كلمه

چكانند قطره بينـي     اما آنچه را در بيني مي     . ، دماغ و مشام به ظاهر مترادف هستند       بيني: مزني مثالي مي . نادر هستند 

 را بگيـر در اينجـا غيرمعتـاد         بينـي بچـه   . آيد، دماغ بچه را بگير     از دماغ بچه آب مي    .  مشام  دماغ و  ة نه قطر  نامند مي

. ناسـب نيـستند   بينـي و دمـاغ م     » داد گذران را نوازش مي   خاست و مشام ره    مي اي از گلها بر    رايحه« ةدر جمل . است

گوينـد از نيـك مـردان        ن مـي  گويند آدم نيكي است امـا درسـطحي ديگـر از زبـا              نمي ، معموالً فالني آدم خوبي است   

آنجا كه فردوسـي      در داستان رستم و اسفنديار،     شاهنامهدر  . ان روزگار است  مرد گويند از خوب   روزگار است نمي  

 رسـتم   ةوگـر بـار   / سـوار    سوي آخـر آيـد همـي بـي          /ببينيم تا اسب اسفنديار   «: گويد در اشاره به پايان ماجرا مي     

فردوسـي  .  آشـكار اسـت     معنـايي كلمـات كـامالً      ة تفاوتهاي جنبـي و هالـ      »ي به ايوان نهد بي خداوند رو       /جنگجوي

  بـه ايوان و خداوند گفته و فضا را تعمـداً  ، رستم باره ةبه كاربرده اما دربار   را   و سوار     اسفنديار اسب، آخر   ةدربار

  . ين كرده استئنفع رستم تز

  

      
  

 هاي شك برانگيـز نيـز هـست كـه بـه خـصوص         برخي واژه غير از آنچه بر شمرديم كه در زبان معيار نبايد باشد         

به سخن ديگر كاربردهـايي اسـت كـه ادبـا آنهـا را درسـت                . انگيزد  تازه كار را بر مي     ةهنگام نوشتن ترديد نويسند   

بـه  آنهـا را   ]  فرهنگ درسـت نويـسي سـخن   [ كتاب حاضر آقاي دكتر يوسف عالي عباس آباد ةدانند نويسند نمي

ها، تركيبها، ساختهاي نحوي همان       نادرست بودن برخي كلمه    ةمبناي ايشان دربار  . مان داده است  ترتيب الفبايي سا  

اند و آن ايـن اسـت كـه اگـر يـك عنـصر                 مطرح كرده  غلط ننويسيم چيزي است كه استاد ابوالحسن نجفي در كتاب         

، انـوري، نظـامي، سـعدي     ي در زبان فصحاي قديم نظيـر بيهقـي، سـنائي،            زباني اعم از كلمه، تركيب يا ساخت نحو       

تـر بـا آنكـه از       اولـي  مثالً.  درست تلقي شود   هاي امروزي آمده باشد بايد قطعاً      حافظ و نظاير اينان و نيز در نوشته       

شود بايـد صـحيح تلقـي     ها ديده مي نظر قياسي غلط است چون در زبان فصحاي قديم آمده و امروز نيز در نوشته  
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ان فصحاي قديم و نيز گفتار امروزي كاربرد داشته باشد بايد صـحيح و              همين طور است اگر عنصري در زب       .شود

 بعـد از مفعـول آورده   »را«خالف آن غلط تلقي شود مثال درزبان فصحاي قـديم و نيـز در زبـان امـروز در گفتـار           

آورنـد بايـد مغلـوط     بعد از فعل آخر جمله مي شود و همين صورت درست است و خالف آن كه راي مفعولي را   مي

هاي امروزي باشد و در زبان فصحاي قديم و نيز در گفتارامروز نباشد              اما اگر عنصري فقط در نوشته     . لقي شود ت

در . ه جاي است نادر در حكـم معـدوم اسـت           ب »باشد مي«  در زبان فصحاي قديم    بايد در صحت آن ترديد كرد مثالً      

نويسند در  خواهند آن را بنويسند مي ما همين كه ميگويند در باز است ا رود در گفتار مي زبان گفتار نيز به كار نمي

 قاجـار   ةهـاي دور   كرد اگرچه در روي تابلوها امروزه و در نوشته         باشد از اين رو بايد در صحت آن ترديد         باز مي 

  . فراوان به كار رفته است

 ةي كـه دربـار  ا سـال اخيـر جـستجو كـرده و هـر نكتـه          هـاي هـشتاد     كتاب حاضر، در كتابهـا و مجلـه        ة     نويسند

پيش از اين كتبي چند در اين باره نوشته شده          . ، بر رسيده و كتاب حاضر را فراهم نموده است         نويسي بوده  درست

نگارش  كار،    فريدون غلط ننويسيم  حسين اعتماد،    درست و نادرست  ،   حسن عرفان  فرهنگ غلطهاي رايج  چون  است  

شتها و مقاالت عالمـه    نيز در اين باره ياددا     ؛والحسن نجفي  اب غلط ننويسيم تر   و از همه مهم    احمد سميعي    و ويرايش 

 ،خيـامپور، دكتـر حـسن بابـك       ، دكتـر عبدالرسـول      محمد قزويني، دكتر پرويز ناتل خانلري، محمد محيط طباطبائي        

 اينهـا   ةدرخور يادآوري است همـ    ... وي اشرف صادقي، دكتر حميد فرزام       ، دكتر جعفر شعار، دكتر عل      خالقي ..ا روح

 گفتني اينكه در اغلب موارد مدخلهاي فرهنگ حاضر         ةنكت.  آنها بهره گرفته است    ةاز هم   مؤلف بوده و   ةمراجعمورد  

با عنوان مقاالت و مداخل كتابهاي مزبور همسان است به صرف ديدن مدخل خواننده نبايـد گمـان كنـد كـه مطلـب                      

ر آن كتابهـا هـست اغلـب        آنچـه د   رفتـه بـا   اي كه مؤلف گ    ، چه نتيجه  در كتاب استاد نجفي هست     همان است كه مثالً   

عالمـه  از آنجا كه مبناي مؤلف مبتني بر استقرا در آثار نويسندگان معاصر چون محمدعلي فروغي،                . متفاوت است 

، )بـه آذيـن  (، علي اكبر دهخدا، محمود اعتمـادزاده     سعيد نفيسي ،  محمد قزويني، عباس اقبال آشتياني، مجتبي مينوي      

 ، عبدالحسين زرين كوب،   حسان يارشاطر، پرويز ناتل خانلري    ، ا يوسفي، نجف دريابندري   غالمحسين   ،محمد قاضي 

گير فقـط آثـار    ، مانند ادباي سخت  اني و تحول زبان را در نظر گرفته       واقعيت زب بوده  ... محمدعلي اسالمي ندوشن و   

الحـسن نجفـي كـاربرد       اسـتاد ابو    مـثالً  .نويسندگان و شاعران قديم را مبناي درست و نادرست قـرار نـداده اسـت              

 كـساني چـون      را روا ندانسته است در حالي كه مؤلف اين كتـاب بـا اسـتناد بـه آثـار                   »سهل و ممتنع  « و   »سالمتي«

ي هـاي   واژه ةچنين است حكم دربـار    . ا داده است   و خانلري حكم به روايي آنه      كوب محمدعلي اسالمي ندوشن، زرين   

 و بسيار ديگر كه از نظـر مؤلـف     »موهن«،  »فجيع«،  »سكنه«،  »ندانديشم«،  »حراف«،  »خصايل« ،»رسوخ«نوين،  «چون  

 كـاربرد آنهـا روا      برند،  مردم هم به كار مي     ةعام اند و  با توجه به اين كه استادان و نويسندگان معاصر به كار برده           

  .    دانسته شده است

از مدخلهايي كه ممكن است     نكته آخر اينكه مخاطب كتاب عموم مردم فرض شده است و مؤلف از آوردن برخي             

  . پا افتاده برسد، ناگزير بوده استبه نظر بعضي از فضال پيش 
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 ٢ 
 زبان علميِ فارسي سخت جان نيست

  رضا منصوري
 

ترجمـه و   « ة رضـا منـصوري، نويـسنده كتابهـاي علمـي دربـار             )گذار(عبور   ــ   راههاي فرعي  ــ   در نشست دوم همايش ترجمه    
   .به سخنراني پرداخت) مه در فيزيك و ارتباطش با توسعه به معناي عاميا ترج (»توسعه

   : او به شرح زير استانبخشهايي از سخن
در .  اجتماعي بسيار مرتبط اسـت     ة فيزيك تشكيل داديم ديديم كه ترجمه با توسع        ةاز اوايل انقالب كه گروهي را براي ترجم       «

روشي كـه   . گوييم گرايي مي  كه در فارسي به آن فروكاست      )Reductionism(  ريداكشنيسم علم روشي وجود دارد به نام     
  .گرايي بود فروكاست ـ ما در ترجمه به كار برديم خالف آن يعني پاد

 مثالً چون . و ديگري نابرابر برابر است،ةيكي ترجم: ترجمه الاقل از ديد كشوري مثل ما كه در حال توسعه است دو نوع است              
 نـابرابر و از زبانهـاي ديگـر بـه     ة شعر از فارسي به زبانهاي ديگـر ترجمـ       ة ممكن است ترجم   ، است شعر در ايران صنعت بزرگي    

  .  برابر محسوب شود،فارسي
هـاي    متون علمي در ايـران از زبـاني كـه سـاخت واژه    ةترجم.  نابرابر روبروييم ة علوم، بدون استثناء با ترجم     ةحال آنكه در زمين   

  . نابرابر محسوب مي شودة سال در اين زمينه راكد بوده، ترجم800ه زبان فارسي كه  ب، سال قدمت دارد300علمي در آن 
خواسـتيم زبـان علمـي فارسـي را توسـعه        زبان در نظر گـرفتيم و مـي  ة ديگر اين بود كه ترجمه را به عنوان فعاليتي در زمين          ةنكت

  . دهيم
: زنـم  جـاني مـي    مثـالي بـراي سـخت     . بـرم  بـه كـار مـي     جاني را بـرايش      اي است كه در فارسي معادل سخت       آخرين نكته پديده  

تـر   ترند و بنـابراين ايمـن      جان تر يا سخت   گوييم روباست  هواپيماهاي مدرن بيش از چند ميليون قطعه دارند و براي همين هم مي            
ملي تـر اسـت، از نظـر تكـا          يعنـي وقتـي يـك مجموعـه پيچيـده          ؛مشابه اين مثال در مـسائل فرهنگـي وجـود دارد          . شوند هم مي 
خواستيم زبـان علمـي ايـران را         ما مي . جان نيست و زبانهاي ديگر هستند      كه زبان علمي ايران سخت    حال آن . تر است  جان سخت
  .تر كنيم جان سخت

گزينـي   ل انقالب آغاز كرديم و اين كار را نه صرفاً به عنوان واژهوگزيني در ا اي را به نام واژه  اين نكات، مسئله   ةبا توجه به هم   
 علم فيزيك را به فارسي منتقل ةهاي پاي  سال واژه 12 –15بعد از حدود    .  كشور انجام داديم   ة علمي و توسع   ةبه منظور توسع  كه  

. در عين حال به اختصارات هم فكر كرديم. كرديم يعني برايش استاندارد گذاشتيم و نحو زبان علمي فارسي را اصالح كرديم
  . فكر با يكديگر ارتباط نزديكي دارندما اين را در نظر گرفتيم كه زبان و ت

شان هم به فارسي    شان را به فارسي مي نويسند و سخنراني        اكنون در سطح دكتري تمام دانشجويان فيزيك رساله        خوشبختانه هم 
  ».حل پيدا نكرده ايم و آن اختصارسازي در زبان علمي فارسي است البته هنوز براي يك مشكل راه .است

ـ              .  علمي است  ة صدها كتاب و مقال    ةرضا منصوري نويسند   وري بـوده  ااو چند سال معاون پژوهـشي وزيـر علـوم، تحقيقـات و فنّ
منـصوري اسـتاد فيزيـك      . هاي فيزيك را به عهده دارد       تحقيقاتي و چندين آزمايشگاه در حوزه      ةو مديريت چندين پروژ    است

  .دانشگاه صنعتي شريف است
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٣ 
  ت صيانت از خط فارسيضرورتأكيد استادان دانشگاه تهران بر 

 ضـرورت صـيانت از خـط فارسـي، بـر لـزوم       ةاي دربار بيانيه ت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران با انتشارئاعضاي هي
ملـي، از   اوريهاي نوين با وجود عشق بـه خـط و فرهنـگ   آنان معتقدند كاربران فنّ .كيد كردندأاساسي ت توجه به اصل پانزدهم قانون

 .اند چاري به الفباي انگليسي روي آوردهسر نا

هاي مهم وحدت و  فارسي يكي از مؤلفه خط: ، در اين بيانيه آمده است)1386خرداد  6 - ايبنا(به گزارش خبرگزاري كتاب ايران  
و عارفـان و  ترين دانـشمندان   دهد و در طول تاريخ بزرگ به يكديگر پيوند مي هويت ملي، و پلي است كه نسلهاي گذشته و حال را

مهـري بـه    تـوجهي و بـي   هرگونه بـي  ترديد بي... اند  تاريخ سپردهةايراني، آثار ارجمند خويش را به كمك اين خط به حافظ شاعران
آميزي بر هويت ملي  تواند آثار مخاطره فرهنگ ايراني و اسالمي است و مي خط فارسي و هر نوع افراط و تفريط در حق آن، جفا به

  .ه باشدداشت و ديني ما

پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، بر اهميت خط فارسي  به همين دليل است كه اصل: كند اين بيانيه در ادامه تصريح مي
 .دانسته است كيد ورزيده و كاربرد آن را در اسناد و مكاتبات رسمي ضروريأمشترك مردم ايران ت به عنوان خط رسمي و

بنيانگذاران گروههاي زبان و ادب فارسي نيز همواره به خط شيواي فارسي  استادان بزرگ ادب فارسي و: كهاين استادان با بيان اين 
حفظ حرمت و اعتبار خط فارسـي يكـي از    چه گذشت،بنابر آن: اند، افزوده اند ر شدهاند و لزوم صيانت از آن را يادآو ورزيده عشق

  .رسان و دانشجويان زبان و ادب فارسي استمد وظايف مهم همه اهل فرهنگ، به ويژه استادان و

 بـه ويـژه در رايانـه    ـ   در سـالهاي اخيـر تحـوالت گـسترده و شـتابان در عرصـه فنـاوري       : اسـت  در بخش ديگري از اين بيانيه آمـده 

ي نـوين، چنـان   هـا  بخشيدن خط فارسي با فناوري  تطابقة باعث شده كه متخصصان ما نتوانند در زمين ــ و ارتباطات سيار) كامپيوتر(
 خير بـه أجوامـع ديگـر در ايـن زمينـه تـدبيري بايـسته و جـامع بينديـشند، و همـين تـ           انديشي كننـد و همچـون   كه بايد و شايد چاره

 ها تا حدود زيادي بـه  كه اين نگراني رسد به نظر مي. هايي در ميان اصحاب فرهنگ و دوستداران خط فارسي دامن زده است نگراني
 .انديشي است  بررسي و چارهةستحق، و شاي جا و به

جامع در اين زمينه باعث شده اسـت كـه بـسياري     انديشي فقدان چاره:  ادبيات فارسي كشور تصريح كردندةاستادان نخستين دانشكد
 ند و فراوان به خط و فرهنگ ملي، از سر ناچاري به الفباي انگليسي روي بياورةقو عال هاي نوين، با وجود عشق از كاربران فناوري

بـه  . كنند، از خط بيگانه استفاده كننـد  روزانه ارسال مي به عنوان مثال ميليونها نفر مشترك تلفنهاي همراه در ميليونها پيام كوتاهي كه
 تـأثير  بـي   خـط فارسـي، در ايـن زمينـه    ةتر بودن تعرف  گراندر فرستادن پيام به خط فارسي و احياناً رسد كه مشكالت موجود نظر مي

 .نبوده است

والن محترم ئنه در شأن فرهنگ و ملت بزرگ ايران است و نه افتخاري براي مس به يقين تداوم شرايط كنوني« با بيان اينكه اين بيانيه
استادان و محققان زبان و ادب فارسـي   ةاز هم ما امضاكنندگان اين متن ضمن اعالم نگراني از شرايط فعلي،: اضافه كرده است ،»امر

 .توان علمي و عملي خويش، در رفع اين مشكل بكوشند ةخواهيم با هم  و متعهد كشور ميو متخصصان دلسوز

ايـن موضـوع را    اندركاران محترم وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات    بايسته است دست: كنند اضافه مي امضاكنندگان اين بيانيه
زبـان فارسـي و شـوراي محتـرم انقـالب فرهنگـي و        ستانوالن محترم فرهنگئ جدي و اساسي تلقي كنند و شايسته است كه مسكامالً

 .فرهنگ در اين زمينه از هيچ كوشش و رهنمودي مضايقه نفرمايند  اهلةهاي گروهي و هم اصحاب ارجمند رسانه

علـي شـيخ االسـالمي،     دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، دكتـر : اند بدين شرح است استاداني كه بيانيه را امضا كرده اسامي برخي از
 ....شناس، دكتر خسرو فرشيدورد و علي محمد حق دكتر اسماعيل حاكمي، دكتر جليل تجليل، دكتر مظفر بختيار، دكتر
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  يادداشتي براي حروفچين محترميادداشتي براي حروفچين محترم

تهيـه شـده و در البـالي آن بـه نكـاتي در خـصوص                محتـرم   براي حروفچين   مك به يكدستي نشريه،     كبه منظور    زير يادداشت
اي   فارسـي در كتابچـه   و ادبهاي فرهنگستان زبان توصيهنظرات و بر اساس فارسي دستور خط  . ده است دستور خط فارسي اشاره ش    

. رود   نشرية ما به شمار مي      براي الگوي نگارش همانگونه كه در صفحة شناسنامة نشريه آمده است،           و به همين نام قابل دسترسي است     
 مرجعـي بـراي     توانـد   مـي كـاري،     ها به جهت پرهيـز از دوبـاره         اصلهخصوصاً در خصوص رعايت ف    ،   زير نكات ذكرشده در يادداشت   

 كـه در يادداشـت زيـر        برخـي از مـواردي    فرمايند كه      توجه مي   مجله يقيناً خوانندگان فهيم  . * اين نشريه نيز تلقي شود     جوان همكاران
  .شود گونه نوشتن محسوب نميعنوان غلط از آنها ياد شده در واقع براي تأكيد بر يكدستي مجله است و تجويزي براي چ به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 : ششم چاپفرهنگستان زبان و ادب فارسي، نشر آثار،: تهران.  مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي. دستور خط فارسي.فرهنگستان زبان و ادب فارسي *

  .ص53. 1385

  بسمه تعالي
  حروفچين محترم؛

  : به نكات ذيل توجه فرماييددربارة ترجمهايد، لطفاً در موقع تايپ براي نشرية ا ما را پذيرفته با تشكر از اينكه همكاري ب
 .تايپ كنيد) B Zar(زر  يا بي) Yagut(ياقوت  و ترجيحاً با فونتWord   2000 يا  Word XPمتنها را حتماً در •

هر واژه از واژة بعد از خود به اندازة فشردن يك كليد فاصله             . ريداي را كم يا زياد در نظر نگي       فاصله: گذاري را رعايت كنيد   قوانين نقطه  •
)space bar ( فاصله دارد)خصوصاً در نظر داشته باشيد كه عالمتهـاي . هاي مركب را دو واژه محسوب نكنيد واژه). نه بيشتر و نه كمتر»   : ،
مثل مطالب نوشته شـده  : گيرنداز حرف بعد از خود يك فاصله ميچسبند و چه در فارسي و چه در انگليسي به حرف قبل از خود مي           »؟ !  .؛  

 .در اين صفحه

نيز كـه   ) عالمت جمع  (ها. شود  هميشه جدا نوشته مي   ) عالمت مضارع  (مي تقريباً در همه جا و       تر: مطابق توصية  فرهنگستان زبان فارسي      •
ي غيرملفـوظ، بيگانـة نامـأنوس، و پردندانـه          هـا هـاي متـصل بـه          واژه چسبد، مگر در    اختياري عنوان شده، در نشرية ما به كلمة قبل از خود مي           

 ). اند يا مهم نيستند موارد خاص ديگري هم هست كه بديهي(

مانند مثالهاي زيـر از فاصـلة مجـازي    ) عالمت مضارع (ميو نيز تر ي غيرملفوظ، ها پس از هاهاي مركبِ جدا نوشته شده،      در مورد واژه   •
 .آيدبه وجود مي -/Ctrl  يا Shift/Space كليدهاي، با فشردن همزمان اين فاصله. استفاده كنيد

  رومگويد، ميتر، مي ها، كاملها، گفتهنامه، رشتهپايان: صحيح است:        مثالها
  پايان نامه ، رشته ها، گفته ها، كاملتر، مي گويد، مي روم:                 غلط است

  ميروم ،پاياننامه، كامل تر، ميگويد:                 و نيز غلط است
ولـي بايـد    .  هـر دو صـحيح هـستند       روانـشناسي  و   شناسيروانمثالً شكلهاي   . هاي مركب، نظر نويسنده را رعايت فرماييد                   در مورد واژه  

  . ها در سراسر يك مقاله يا نوشته، به شكلي يكسان به كار رفته باشند نگارش واژه
  :  مختلف يك كلمه نيز از فاصلة مجازي به جاي فاصلة واقعي استفاده كنيدبراي جدانويسي اجزاي •

  اش  گيريام، شكلگفته: صحيح است:            مثالها
  گفته ام، شكل گيري اش:                     غلط است

همچنـين گذاشـتن عالمـت      ). دربـارة ،  ةواژ: مثال( استفاده كنيد    »ء«براي كلمات مختوم به هاي غيرملفوظ، در حالتِ مضاف، از عالمتِ             •
 ، مبـدا ، مبـداء ،تاكيـد، سـئوال  ، ي واژه. (را به شكل صحيح آن رعايت كنيد) ًكامال،  مثالً،  جداً: مثال(و تنوين   ) سؤال،  مبدأ  ،تأكيد: مثال(همزه  
  .)شوند  غلط محسوب مي... و كامال

                 .     يده بود شما آن را به صورت مورد نظر نشريه حروفچيني كنيدلطفاً حتي در مواردي كه نويسنده شكلهاي نگارشي ديگري را برگز

    با تشكر
  سردبير نشريه
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  علي اكبر عابديان

  **   گروهي تفسير طبري گروهي تفسير طبريةةترجمترجم  ةةدرباردربار
  ))به نقل از مقدمة آنبه نقل از مقدمة آن((

 ترجمـه  اهللا عليـه،    ¹ªeتفسير بزرگ است از روايـت محمـد بـن جريرالطبـري، ر            ،  و اين كتاب  

. را بياوردند از بغداد، چهل مصحف بـود       است، و اين كتاب     ركرده به زبان پارسي و دري راه        
اين كتاب نبشته به زبـان تـازي و بـه اِسـنادهاي دراز بـود، و بياوردنـد سـوي اميـر سـيد مظفـر               

پس دشـخوار   .  اهللا عليهم اجمعين   ¹ªeابوصالح منصور بن نوح بن نصربن احمدبن اسماعيل، ر        
چنان خواست كه مر اين را آمد بر وي خواندن اين كتاب و عبارت كردن آن به زبان تازي و               

  . كند به زبان پارسيترجمه

پس علماء ماورالنهر را گِرد كرد و اين از ايشان فتوي كرد كه روا  باشد كه ما اين كتاب را به زبان پارسي گردانيم؟ گفتند روا 
و ما اَرسـلْنا مِـنْ   : كه گفتباشد خواندن و نبشتن تفسير قرآن به پارسي مرآن كس را كه او تازي نداند، از قول خداي عزّوجل                  

و ديگـر  . گفت من هيچ پيغامبري را نفرستادم مگر به زبان قوم او و آن زباني كايشان دانستند            ). 5ابراهيم،(رسول اَالّ بِلِسانِ قَومِه     
ن و ملوكان زمـين بـه        پيغامبرا ة، هم )ع(آن بود كاين زبان پارسي از قديم باز، دانستند از روزگار آدم تا روزگار اسماعيل پيغامبر               

 و پيغـامبر مـا صـلي اهللا عليـه از عـرب           ،)ع( گفتندي، و اول كس كه سخن گفت به زبان تازي اسماعيل پيغامبر بود             نپارسي سخ 
بيرون آمد و اين قرآن به زبان عرب بر او فرستادند، و اينجـا بـدين ناحيـت زبـان پارسـي اسـت و ملوكـان ايـن جانـب ملـوك             

  .اند عجم

 مظفر ابوصالح تا علماي ماوراء النهر را گِرد كردند، از شهر بخارا، چون فقيه ابـوبكر بـن احمـد بـن حامـد و                     پس بفرمود ملك  
جعفربن محمد بن علي، و از باب الهند، فقيه الحسن بـن علـي منـدوس را و                  مد السجستاني، و از شهر بلخ، ابو      چون خليل بن اح   

ه از شـهر سـمرقند و از شـهر سـپيجاب و فرغانـه و از هـر شـهري كـه بـود در           ابوالجهم خالدبن هاني المتفقّه را و هم از اينگونـ         
  . اين كتاب كه اين راه راست استةترجما بدادند بر هالنهر، و همه خط ماوراء

تر اختيار كننـد   تر و عالم پس بفرمود امير سيد ملك مظفر ابوصالح اين جماعت علما را تا ايشان از ميان خويش هر كدام فاضل           
 اين مصحف اِسـنادهاي دراز بيفكندنـد و اقتـصار كردنـد بـر متـون                 ة كردند و از جمل    ترجمه پس.  كنند ترجمه  كتاب را  تا اين 

 همه تفسير قرآن باشد، از ة اين، چهارده مجلد فرو نهادند هر يكي نيم سبع، تا جمل    ةاخبار و اين را بيست مجلد ساختند، از جمل        
ه كه محمدبن جرير از اين جهان بيرون شد و آن اندر سال سيـصد و چهـل و پـنج بـود از                        گ السالم تا آن   پسِ وفات پيغامبر عليه   

هاي يـاران پيغـامبر     و تفسير قرآن و قصه    . السالم، و شش مجلد ديگر فرو نهادند تا اين بيست مجلد تمام شد             هجرت پيغامبر عليه  
ـ  رانـد   ياد كـرديم دين وقت بدند تا   ه بو منان ك مؤهاي اميران     كه بودند از پسِ او، و قصه       د، هـر مجلـدي يـك سـبع،      هفـت مجلّ

 365 تـا    350فراهم آمده در زمان سلطنت منصور بن نـوح سـاماني،            . تفسير طبري  ةترجم (».لعصمهو باهللا التوفيق و ا    . تخفيف را 
  ).7-5 ج، نقل از جلد اول، ص 7، 1344-1339تهران، دانشگاه تهران .  تصحيح و اهتمام حبيب يغمايي هجري،

                                                 
  1386: ، روابط عمومي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران گروهي قرآن كريمةترجمخرمشاهي، بهاءالدين، : نقل از  *
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  هاي قرآن الگوي تمام ترجمه :آذرنوش
   منصور ساماني استةترجم      

،  هترجمـ «قرآن به فارسي، در نشـستي از سلـسله نشـستهاي همـايش           ترجمة  آذرتاش آذرنوش در سخنراني خود حول موضوع        
  .منصور ساماني دانستترجمة هاي قرآن را  ي برگزار شد، الگوي تمام ترجمه ملّة كه در كتابخان»گذار ميان فرهنگها

، آذرتـاش آذرنـوش، باربـارا كاسـن و ناصـر فكـوهي بـه                 ايـن همـايش    در نشـست اول    خبرگزاري ميراث فرهنگي  به گزارش   
  . پرسش و پاسخي بين آنها و حضار برگزار شدسخنراني پرداختند و در پايان نيز نشستِ

 ةابتدا بهتر است به موضوع ترجم«:  گفت» فارسيقرآن بهترجمة «آذرنوش، محقق و مترجم برجسته كشورمان حول موضوع 
  ».شد جالب است بدانيم در بخاراي قرن سوم هجري نماز به فارسي خوانده مي. نماز به زبان فارسي بپردازيم

 قـرآن بـه   ةآذرنوش با اشاره به اينكه در آن دوران كـسي جـرأت ترجمـ             
ينـي و   قضيه د «: فارسي را دست كم به طور رسمي نداشت، اظهار داشت         

شد نه  ها به صورت شفاهي در خانه انجام مي    عقيدتي بود، بنابراين ترجمه   
  ».شد اين كار در قرن چهارم هجري انجام مي .به طور رسمي

خواست دولت ايرانـي مـستقلي       در دوران ساماني حكومت مي    «: او افزود 
اين حكومت قصد داشـت     . كه زبان كل آن فارسي باشد      به وجود بياورد  

  ».ا خالصي يابدهباني براي خودش به وجود بياورد تا از دست خلفاي عباسي و حتي تركاستقالل ز
بنابراين . لرزد خواسته قرآن را ترجمه كند كه پشتش مي  مي،، پادشاه ساماني»منصور« اين محقق، در قرن چهارم هجري ةبه گفت

 ،بـدين ترتيـب  . خواهـد  كنـد و از آنهـا فتـوي مـي     ينويسد و اين موضوع را مطرح مـ   قاضي بزرگ نامه مي19 ايالت و به   19به  
  .آيد  قاضي و با حمايت دربار و سپاه بيرون مي19رسمي قرآن به فارسي به تأييد ترجمة نخستين 

به دليـل  (دان با نگراني تمام  دان و عربي بعدها دانشمندان فارسي«: هاي بعدي قرآن به زبان فارسي گفت     ترجمه ةآذرنوش دربار 
  ». قرآن پرداختندةبه ترجم) العاده موضوع حساسيت فوق
 فارسـي  ،نوشتند و كلمه به كلمه زيـر آيـه    قرآن را ميةدادند، يعني آي  قرآن را انجام مي   ترجمة  آنها نصف كار    «: او توضيح داد  

  ».كردند يابي مي كردند، فقط معادل نوشتند و هيچ وقت ساختار جمله را رعايت نمي آن را مي
 فارسي را بـا خـط بـد         ةقرآن، ترجم ترجمة  هاي   ها به اغراق كشيد و در تمام نسخه         نهايت كار اين ترجمه    به گفته آذرنوش، در   

 منصور ساماني ةهاي قرآن ترجم   اين محقق، الگوي تمام ترجمه     ةبه عقيد  .نوشتند تا با خط قرآني از نظر زيبايي مقايسه شود          مي
  .است

در سـالهاي اخيـر بيـشترين وقـت خـود را      . ادبيات عرب دكترا گرفته است ةآذرتاش آذرنوش نخستين ايراني است كه در رشت 
ماندگار از  ة، به عنوان چهر1379در سال .  آثار عربي به زبان فارسي كرده استةفارسي و ترجم -يصرف تدوين فرهنگ عرب   

  .كرد فارابي اشاره موسيقي الكبير كتابترجمة توان به  از جمله آثار مهم آذرنوش مي. او تجليل شد


