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]23/12/1383:    تاریخ صدور711607/29/8: مارة مجوز نشریهش[

مالنظر، آقاي دکتر کامبیز زاد، آقاي دکتر غالمرضا تجویدي، آقاي دکتر حسین  از استادان بزرگوار این رشته، خانم دکتر فرزانه فرح

  .شود شـان در انتشـار این مجله قدردانی می محمودزاده و آقاي حسن هاشمی میناباد به دلیل پشتگرمیها و راهنماییهاي ارزنده

    

آقـاي  : شـود  اند سپاسگزاري مـی آید و در تهیه و تنظیم مطالب این شماره با ما همراه بوده از سروران عزیزي که نامشان در زیر می   

 انکارشناسـ  ( و محبوبه دهقانی    فرح مدنی  ها خانم  و )کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه عالمه طباطبایی        (رامین جعفري 

علـی  این نشریه همچنین مراتب امتنـان خـود را از آقایـان    . ) علوم و تحقیقات   واحدارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی،        

  .دارد به دلیل همکاري و ارائۀ نظرات سودمند اعالم میراهانی و علی اکبر عابدیان واشقانی ف

                    



    مصاحبه با استادان ترجمه   

  

  
          

  

3
  

  

  

  

  رضا ناظمیان دکتر: این شماره

 ١علی معتمدي

قتی از دانشجویان زبان عربی دانشگاه و

عالمه از ترجمه و کالسهاي ترجمه پرسیده 

شد، آنها از استاد ناظمیان یاد کرده و می

 به دکتر ناظمیان. ندردکایشان را معرفی می

سبب مطالعات و تحقیقاتی که در زمینۀ 

 آشنا و متخصص عنواناند، بهترجمه داشته

دکتر رضا  .شوندمیاین رشته شناخته 

  مدرك،1341ناظمیان متولد 

، انشگاه عالمهکارشناسی خود را از د

 ، و در نهایتارشد را از دانشگاه تهران

 تاکنون عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 1370از  و اند گرفتهمدرك دکتراي خود را از دانشگاه عالمه

 و موضوعات عناوین بسیار پربار بوده که در اینجا به  در هر دو رشتۀ ترجمه و ادبیات عربکارنامۀ استاد. هستند

  :شودبرخی از آنها اشاره می

1380هایی براي ترجمه از عربی به فارسی، سمت، روش: هاکتاب

  1386، پیام نور، )به فارسیعربی ( فن ترجمه 

  1387، پیام نور،  متون نظم و نثر معاصر

  2004الترجمه و مناهجها التطبیقیه، مصر،  

  1380جریانات تاریخ سیاسی عراق،  

  متنی در ترجمه از عربی به فارسیعوامل برون: هاي پژوهشیطرح

  هاي پنجاه و شصت میالدينمادگرایی در شعر شاعران عرب دهه

   امثال و تعابیر و کنایات در عربی و فارسیفرهنگ

  )در دست اجرا(بررسی تطبیقی شاعران پیشگام شعر نو در فارسی و عربی 

. االت ما پاسخ دادندؤوقتی از استاد تقاضاي مصاحبه شد، ایشان با روي باز پذیرفتند و با صبر و شکیبایی به س
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  . کارشناسی بگوییدآقاي دکتر از رشتۀ عربی و واحدهاي ترجمه در دورة

کنیم زبان و ادبیات عرب است که دانشجویان در مقطع اي که ما در دانشگاه عالمه تدریس میالبته رشته

هاي رشتۀ مترجمی عربی در مقطع کارشناسی هم داریم که دیگر دانشگاه. گذرانندکارشناسی هفت واحد ترجمه می

 1388البته قرار است از مهر . د هم دانشگاه تهران پذیرش دارددر مقطع کارشناسی ارش. تهران پذیرش دانشجو دارد

در رشتۀ مترجمی عربی در . در دانشگاه عالمه طباطبایی نیز براي مقطع کارشناسی رشتۀ ترجمه دانشجو بپذیریم

شود و بیشتر به ترجمۀ متون مختلف داستانی، حقوقی، مقطع کارشناسی بر دروس صرف و نحو تأکید کمتري می

البته بخش مهمی از این دروس مهارت در زمینۀ تعریب و انشاءنویسی به زبان . شودادي و نقد ترجمه توجه میاقتص

  .قرار است از سال آینده هم دکتراي این رشته را دایر شود. عربی است

بفرمایید که دانشجویان ادبیات عرب چقدر به انتخاب موضوع ترجمه . از مقطع کارشناسی ارشد گفتید

  هاي خود گرایش دارند؟نامهپایانبراي 

هاي دانشجویان ادبیات عربی در زمینۀ ترجمه کمتر است و اگر موضوعی در این زمینه باشد نامهمعموالً پایان

ها نامهاما در رشتۀ ارشد مترجمی پایان. هاي گذشته استدربارة تئوري ترجمه و فن ترجمه و نهضت ترجمه در قرن

مثالً دانشجویی . هاي اشعار شاعران معاصر عربی همراه با نقد و تحلیل آنهاستها و دیوانمانمعموالً بررسی ترجمۀ ر

هاي معروف برگزیده کند، با کمک و راهنمایی استاد، یکی از رماننامۀ خود را ترجمۀ رمان انتخاب میکه موضوع پایان

این . شودوة ترجمه و نقد و بررسی آن پرداخته میدر جلسۀ دفاع نیز به شی. پردازدشود و دانشجو به ترجمۀ آن میمی

. شودشود و گنجینۀ ادب معاصر عرب به ایرانیان معرفی میباعث ترجمۀ ادبیات داستانی و ادبیات منظوم به فارسی می

اي در واقع در گذشته کار ترجمۀ دیوان و رمان به صورت خودجوش بود و براساس سلیقۀ مترجم نه چندان حرفه

اما اکنون انتقال ادبیات معاصر عرب به زبان فارسی و نیز انتقال ادبیات داستانی و منظوم فارسی به . گرفتصورت می

تواند نویدبخش گیرد و این موضوع میها به صورت هدفمند و زیر نظر استاد فن صورت مینامهعربی از طریق پایان

  .ارتباط فرهنگی بین دو زبان و فرهنگ باشد

   چه جایگاهی در رشتۀ مترجمی زبان عربی دارد؟مطالعات ترجمه

اي صورت گرفته بر اساس تجربیات معموالً در عربی تاکنون اگر ترجمه

ایم؛ هایی در زمینۀ فن ترجمه و مطالعات ترجمه نداشتهشخصی بوده و ما کتاب

اما در چند سال اخیر چند کتاب در این . اندها هم بسیار ساده و ابتدایی بودههمین

گشاي تواند راههاي درسی قرار گرفته و میزمینه تألیف شده که جزو کتاب

» فن ترجمه«: ها از این قرار استبرخی از این کتاب. دانشجویان در کار ترجمه باشد

از بنده، و کتاب » فن ترجمه«و » هایی براي ترجمهروش«از آقاي یحی معروف، 

در زبان عربی . نژاد و دکتر فرزانهحیاز آقایان دکتر فات» درآمدي بر آیین ترجمه«

به عنوان مثال، حروف اضافه در . دانستن نحو تأثیر زیادي در فهم معنا از متن دارد

زبان عربی هر کدام چند معناي مشهور و غیرمشهور دارند و اگر مترجم این معانی را 

ثالثی مزید هاي یا آنکه باب. نداند ممکن است در درك معنا از متن دچار اشتباه شود

ها آشنایی هر کدام داراي معانی مختلفی هستند و مترجم باید با معانی این باب

بنابراین، بخشی از . یابی حدود معنا را بشناسدداشته باشد تا بتواند هنگام معادل

پردازند، شوند به شرح این موضوعات میهایی که در زمینۀ فن ترجمه نوشته میکتاب

  .آیند از مطالعات ترجمه به شمار میکه این موضوعات جزئی

هاي نامهمعموالً پایان

دانشجویان ادبیات عربی در 

زمینۀ ترجمه کمتر است و 

اگر موضوعی در این زمینه 

باشد دربارة تئوري ترجمه و 

فن ترجمه و نهضت ترجمه 

اما . هاي گذشته استدر قرن

در رشتۀ ارشد مترجمی 

ها معموالً بررسی نامهپایان

اي هها و دیوانترجمۀ رمان

اشعار شاعران معاصر عربی 

همراه با نقد و تحلیل 

.آنهاست
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5 آیا در دروس ترجمه در رشتۀ عربی به مطالعات ترجمه نیز : اجازه بدهید پرسشم را این جوري مطرح کنم

  شود یا خیر؟اهمیتی داده می

هاي چندانی در زمینۀ مطالعات ترجمه تألیف نشده است و اساتید با توجه به اینکه اوالً در رشتۀ عربی کتاب

 و ثانیاً دانشجویان به دلیل تقاضاي بازار کار، به کار عملیِ ترجمه عالقۀ بیشتري ،خصص در این زمینه زیاد نیستندمت

و حتی . گیرددهند، تدریس دروس ترجمه بیشتر عملی بوده و بر پایۀ افزایش مهارت دانشجویان صورت مینشان می

ات ترجمه مد نظر قرار گیرد، کار ترجمۀ متون و افزایش در دروسی مانند فن ترجمه که باید بیشتر مباحث مطالع

البته باید اضافه کرد . مهارت در زمینۀ درك معنا از متن و انتقال آن به زبان فارسی، در درجۀ اول اهمیت قرار دارد

پیدا ضعف منابع فارسی در این زمینه نیز مزید بر علت است و استادانی که بخواهند در این زمینه تخصص بیشتري 

  .کنند با کمبود منابع فارسی و عربی روبرو هستند

  شود؟شناسی پرداخته میدر رشتۀ مترجمی زبان عربی چقدر به مسائل زبان

شناسی و رابطۀ آن با ترجمه، در رشتۀ عربی متأسفانه باید بگویم که چندان فعالیتی در زمینۀ مطالعات زبان

هاي دانشگاهی به اند، اما در واحدهاي درسی و کالسدر این زمینه نوشتههایی البته کتاب. گیردصورت نگرفته و نمی

اللغه استادي که خودش در این زمینه متخصص باشد و به مگر آنکه در درسی به نام فقه. پردازیماین موضوع نمی

ین موضوع از مسائل وگرنه ا. اي داشته باشد، این مسائل را مطرح کندشناسی و رابطۀ آن با ترجمه عالقهموضوع زبان

هاي دورة ارشد و دکترا به موضوعاتی از این دست نامهالبته باید گفت اخیراً در پایان. مطرح در رشتۀ عربی نیست

  .ها بیشتر منابع غیرعربی استنامهشود، که البته منابع مورد استفاده در این پایانپرداخته می

  کنید؟داري در ترجمه را چگونه تعریف میامانت

هاي تدریس ترجمه معموالً ترجمه را طبق تعریف پیتر نیومارك به دو بخش معنایی و ارتباطی ما درکالس

که در آنها کلمه اهمیت به ...) حقوقی و (ها براي ترجمۀ متون توصیفی یا عناصر توصیفی سایر متن. کنیمتقسیم می

به عبارتی دیگر در ترجمۀ معنایی کلمه . کنیمه میسزایی دارد و حتماً باید ترجمه شود، از ترجمۀ معنایی استفاد

اما براي . توان آن کلمه را در مجموع جمله دید و احیاناً حذف کرداهمیت ذاتی دارد و حتماً باید ترجمه شود و نمی

در ترجمۀ ارتباطی کلمه اهمیت . کنیمترجمۀ متون دیگر که بیشتر اطالعاتی هستند از ترجمۀ ارتباطی استفاده می

ترین بینیم و هدف ما آن است که مفهموم کل جمله را به خواننده به طبیعیذاتی ندارد و ما آن را در قالب جمله می

توان فقط به البته یک متن را نمی. حال ممکن است در این میان به برخی از کلمات اصالً توجه نشود.وجه انتقال دهیم

کند شیوة ارتباطی را در پیش بگیریم و در ها اقتضا میعضی از جملهشیوة ارتباطی یا معنایی ترجمه کرد، بلکه در ب

هاي آید بحث آرایهمسئلۀ مهمی که در این زمینه پیش می. ها که حالت توصیفی دارند، شیوة معنایی رابرخی جمله

تشبیه را انتقال اي موضوعی را به چیزي تشبیه کرده است، آیا باید عین و اینکه اگر شاعري یا نویسنده. بالغی است

در چنین شرایطی مالك ما در ترجمۀ ارتباطی این است که . بدهیم یا اینکه مفهموم مورد نظر نویسنده را ذکر کنیم

اما اگر نامأنوس باشد مفهوم آن را . کنیمشده باشد، آن را منعکس میاگر آن تشبیه یا استعاره در زبان مقصد شناخته

به نظر من بحث . طور که هستند انتقال دادهاي بالغی را همانمعنایی حتماً باید آرایهولی در ترجمۀ . دهیمانعکاس می

ها با انتقال ها با ترجمۀ کلمه منتقل شود و بعضی وقتامانت در ترجمه موضوع سیال است و ممکن است بعضی وقت

.مفهوم جمله
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  مندي دانشجویان به ترجمه و رشتۀ ترجمه چقدر است؟میزان عالقه

اما زمینۀ جذب همۀ آنها در ترجمه وجود . مند هستندموالً دانشجویان رشتۀ عربی بیشتر به ترجمه عالقهمع

از این رو برخی از این تعداد مجبور . یعنی هنوز تقاضا براي ترجمۀ عربی در کشور چندان افزایش نیافته است. ندارد

اما دانشجویان گرایش مترجمی کارشناسی .  بیاورندهاي دیگر رويشوند به تدریس در آموزش و پرورش یا زمینهمی

ها، ها، روزنامههایی نظیر صدا و سیما، خبرگزاريارشد معموالً جذب سازمان

ما تا . کنندشوند و در زمینۀ ترجمه فعالیت میها میمجالت و دارالترجمه

 به نظر من این بستگی به. کنیمتوانیم به ترجمه ایجاد عالقه میآنجا که می

  .اي است که خود وي نسبت به ترجمه داردروحیات استاد و عالقه

خواهند پاي در آموختگان زبان عربی که میمندان و دانشبراي عالقه

  هایی دارید؟وادي ترجمه بگذارند، چه توصیه

آموختگان رشتۀ ترجمه در زبان عربی براي تسلط بیشتر و دانش

ار ترجمۀ متون مورد نظر خود جذب شدن در بازار کار، باید اوالً در ک

خواهد در صدا و سیما ممارست بیشتري داشته باشندو مثالً کسی که می

. مشغول به کار شود، بیشتر باید به ترجمۀ متون سیاسی و فرهنگی بپردازد

اما کسی که قصد دارد در دارالترجمه فعالیت کند، باید بیشتر به ترجمۀ 

یاً با مقابلۀ ترجمۀ مترجمان معروف، ثان. متون حقوقی و اجتماعی بپردازد

به این ترتیب، . هاي مترجمان را تحلیل کرده و فرا گیردها و دقتکاريریزه

هاي البته مطالعۀ کتاب. شدمهارت الزم براي ورود به بازار کار فراهم می

  .مختلف در زبان مبدأ و مقصد را نیز باید مد نظر قرار دهد

  دهند؟ را چه کسانی تشکیل میقشر مترجمان زبان عربی کشور

هاي مختلف و به هایی که در دورهیعنی عرب. در ایران متأسفانه ترجمۀ عربی چندان دانشگاهی نبوده و نیست

اند بدون آنکه تخصصی در زمینۀ ترجمه داشته باشند یعنی به صرف دانستن زبان، به کار دالیل مختلف به ایران آمده

البته در چند سال اخیر با . کندآموختگان رشتۀ عربی سخت میو این کار را براي دانش. دترجمه اشتغال داشته و دارن

آموختگان ما قرار هاي ترجمه در سازمان مذکور در اختیار دانشتربیت مترجمان در رشتۀ زبان عربی تعدادي از پست

. ر این زمینه داریم مشکل تعریب استمشکل دیگري که د. آل فاصلۀ زیادي داریمگرفته است ولی هنوز تا شرایط ایده

دهد که دانشجویان در زمینۀ فارسی به عربی تسلط پیدا کنند متأسفانه واحدهاي درسی و شرایط تحصیلی اجازه نمی

بنابراین، باز هم در این زمینه چشم ما به . و بتوانند میراث عظیم و ارزشمند فارسی را به فرهنگ عربی منتقل کنند

اند و بخشی از ادبیات کهن و معاصر ما اي و خودجوش به این سمت روي آوردهست که بطور سلیقهدست مترجمانی ا

  .اندرا به عربی ترجمه کرده

  هاي موجود در رشتۀ عربی چگونه است؟هواژوضعیت فرهنگ

ن هاي متعددي در ایعربی نسبتاً غنی هستیم و فرهنگفارسی و فارسی ـ  ـ مینۀ فرهنگ لغت عربیما در ز

نداریم و باید ...) اقتصادي، حقوقی، پزشکی و(اما متأسفانه فرهنگ اصطالحات در زمینۀ علوم مختلف . زمینه وجود دارد

ریزي داشته اندرکاران براي تهیۀ فرهنگ اصطالحات برنامهها و دستاي بیندیشند و مؤسسهاربابان فن در این باره چاره

  .باشند

نه ترجمۀ در ایران متأسفا

عربی چندان دانشگاهی 

- یعنی عرب. نبوده و نیست

هاي هایی که در دوره

مختلف و به دالیل مختلف 

اند بدون آنکه به ایران آمده

تخصصی در زمینۀ ترجمه 

داشته باشند یعنی به صرف 

دانستن زبان، به کار ترجمه 

و این . اشتغال داشته و دارند

آموختگان کار را براي دانش

.کندی سخت میرشتۀ عرب
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: : تحلیل سیاق کالم تحلیل سیاق کالم 

 براي ارزشیابی کیفیت ترجمه  براي ارزشیابی کیفیت ترجمه روشیروشی

  

  :اي با عنوانبرگرفته از مقاله

Register Analysis as a Tool for translation Quality Assessment

  یانشان، چیندانشگاه  استادیار گروه زبان انگلیسی، - ١لوئی زکوآن:اثر

  ٢اهللا عطاییروح: لیف تلخیص و تأ،ترجمه

  هاي خارجی واحد تهران مرکزينشگاه آزاد اسالمی، دانشکدة زبانداکارشناس ارشد مطالعات ترجمه، 

  چکیده

  

ق تحلیل سیا. پردازان مطالعات ترجمه مواجه شد به بعد مقولۀ سیاق کالم با استقبال عمومی نظریه1990از سال 

از نظر .  نقش استمبناي دستور زبان هلیدي مفهوم مهم. و همکاران استرالیایی او داردکالم ریشه در آراء هلیدي 

ی که عمل ترجمه در بافتار از آنجای.  متنی، بینا فردي وده دارد که عبارتند از اندیشگانیایشان زبان سه فرانقش  عم

دهد هلیدي با استفاده از سه متغیر سیاق کالم تحت عناوین موضوع سخن، عامالن  موقعیتی و اجتماعی رخ می

پردازان مطالعات ترجمه نظریه. ه بافت اجتماعی پیوند زندو خاصه زبان را بسخن  و شیوة بیان سعی دارد تا ترجمه 

خصوص ه با پی بردن به ماهیت اجتماعی و فرهنگی این مدل سعی دارند تا از آن در حل مشکالت فرآیند ترجمه و ب

سیاق کالم وي گراي هلیدي و بخصوص نظریه به همین دلیل زباشناسی نقش. یرندارزشیابی کیفیت ترجمه مدد گ

  .و حتی آموزش فرآیند ترجمه استراهکاري مفید در ارزشیابی 

، سیاق کالم، فرانقش اندیشگانی، فرانقش بینافردي، فرانقش متنی، موضوع سخن، عامالن سخن: هاي کلیدي واژه

  . بیان، مطالعات ترجمهشیوة

  

  ـ مقدمه 1

شود که نوعاً تحت  ز معانی و الگوهاي معنایی اطالق میاي ا یا بافتار موقعیتی به مجموعه) register(سیاق کالم 

شوند  ك می شرایط خاصی استنباط شده و معموالً همراه با واژگان و قواعد دستوري منحصر به آن موقعیت در

و ) tenor(، عامالن سخن )field(سیاق کالم معموالً بر متغیرهایی مانند موضوع سخن ). 1978:  23هلیدي، (

هاي مختلف زبان را به بافتار اجتماعی پیوند پدیدة انتنراعی مفیدي است که شکلتأکید دارد و ) mode(شیوة بیان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Liu Zequan       
2 fairydav62@gmail.Com
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سازد نحوة کاربرد زبان در رسیدن به معنا را  از این رو تحلیل سیاق متون زبانشناختی ـ که ما را قادر می. زند می

به  و مطالعات ترجمه رو) critical discourse analysis(دریابیم، با استقبال فراوانی در تحلیل انتقادي گفتمان 

 به بعد بیشتر شد و آراء و نظرات گوناگونی را با خود 1990اما متأسفانه این استقبال تنها از سال . رو شده است

 ، ارتباط پذیري)faithfulness(فاداري  تا قبل از آن بیشتر تمرکز مطالعات ترجمه بر مسائلی مانند و. همراه کرد

)communicability( دقتِ و )elegance (این جستار درآمدي است بر تحلیل سیاق کالم براساس . ترجمه بود

 سیاق نظور در ابتدا نظریۀبدین م. مدل هلیدي و استفاده از آن در تحلیل متنی به منظور ارزشیابی کیفیت ترجمه

ه اما قبل از آن ب. د بررسی قرار خواهد گرفتشود و سپس به کاربرد آن در مطالعات ترجمه مور کالم توضیح داده می

  .در ترجمه و ارزشیابی کیفیت ترجمه به توضیح این مقوله می پردازم) equivalence(دلیل اهمیت مفهوم تعادل 

   معیار  تعادل به مثابۀـ2

ی مصحح اي یعن شود که یک نویسندة حرفه اي اطالق می طور آکادمیک به حوزهارزشیابی کیفیت ترجمه بهحوزة 

ماندي، ( کند  اي گوشزد می حرفهاي مانند مترجم نیمه وانندة حرفهاي نکاتی را به یک خ  حرفهۀیا ویراستار یک ترجم

 معیار مناسب براي ترجمه، پرسش دربارةها پیرامون مطالعات  حال نقطۀ ثقل تمامی بحثر هبه). 2001: 30

 تحت اللفظی و آزاد تاریخ ترجمه  نگاهی متفاوت به  ترجمۀحتی از زمان جدال بین.  استارزشیابی کیفیت ترجمه

: 42بسنِت، (اي که مطابق با زبان و نوع خاصِ ارتباط، مفهوم آن تغییر کرده است   اصل تعادل داشته است به گونه

 خوب است اما نباید از هاي مطالعات ترجمه دربارة چیستی ترجمۀین پرسشتر با اینکه یکی از مشکل). 1991

 ترجمه سعی  مطالعاتپردازان حوزةتمامی نظریه). 2001: 14هلیدي، (رایی یک ترجمۀ خوب هم غافل شد چ

و آراء گوناگونی را از نقطه ) 2001: 127هوس، (ال از لحاظ نظري و انتقادي پاسخ دهند اند به این  سؤ داشته

  . اند ارائه داده) 1965کتفورد، (و تعادل متنی و تطابق صوري ) 1964نایدا، (نظرهاي تعادل پویا و صوري 

در مورد مفهوم کلیدي ) 1964: 159نایدا، (گیري اصلی شان در جهتاین نقطه نظرات دوگانه علیرغم تفاوت

پردازان انگلیسی امون معیار ارزشیابی ترجمه نظریهدر مباحث پیر). 2001: 15هلیدي، (یابی اتفاق نظر دارند معادل

). 1998: 77کنِی (استبرانگیز  و این موضوع هنوز هم در میان آنها چالشاند أکید داشتهبیشتر  بر مفهوم تعادل ت

اي   به عنوان رابطهتوان آن را   که میاستاین مفهوم تنها به معناي ارتباطی خاص ) 1995: 197(طبق نظر کُلِر 

ي اولین بار به موضوع تعادل در در این میان یاکوبسن برا. و متن مقصد در نظر گرفت گون بین دو متن مبدأترجمه

و ) signifier(در پیرو مباحث مطرح شده از سوي سوسور در مورد دال ). 2001: 37ماندي (ترجمه پرداخت 

دانست که در   تمرکز اصلی علم زبانشناسی را اصل تعادل میو نقطۀیاکوبسن تنها مشکل زبان  ) signified(مدلول 

  ). 2001: 37ماندي، (شود  تعریف می) semiotics(شناختی  تی و نشانههاي زبانشناخحال حاضر از دیدگاه

 زیرا به دو نظام رمزگذاري زبانی متفاوت متعلقند که نیستندطبق نظر یاکوبسن پیام متن مبدأ و مقصد یکسان 

پرداخت که در   می  این نکته به طور اخص به او). 2000: 114یاکوبسن، (کنند  اي مختلف ابراز می واقعیت را به گونه

 نوع ترجمه که  تعادل کاملی از طریق ترادف به وجود نخواهد آمد زیرا در این»intralingualزبانی   درونترجمۀ

زبانی است معموالً تعادل کاملی بین واحدهاي معنایی دو زبان وجود ندارد و این اصل خود  سطحی از ترجمۀ برون

  ) 116ص (ه که باید انتقال دهند متفاوتند و نه آنچه که بتوانند ها اساساًً در آنچه دلیل آن است که زبانب

-به. پردازان مطالعات ترجمه مورد بحث بوده استل در ترجمه همواره در میان نظریهاز این زمان موضوع تعاد

 برخی) 2001: 37ماندي، (هاي فاحشی در پرداختن به این موضوع مشاهده شد از دهۀ هفتاد به بعد تفاوتخصوص 

؛ پیم، 1980؛ توري 1969؛ نایدا و یتبر، 1965کتفورد، (کنند  پردازان، ترجمه را بر حسب تعادل تعریف میاز نظریه

ند که این که دیگر اندیشمندان مفهوم نظري معادل را رد کرده و معتقددر حالی) 1995؛ و کُلر، 1996، 1995

با این حال . )1993؛گنتزلر،1988اسنل ـ هورنبی،  ( و باعث ضرر مطالعات ترجمه بوده استمرتبط است مفهوم نا

پردازان حد وسط را گرفته و از مفهوم معادل به منظور فهم بهتر مطالعات ترجمه استفاده برخی دیگر از نظریه
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9 دانند که هیچ اساس علمی ندارد  اند و خود می کنند زیرا بیشتر مترجمان طبق عادت به این موضوع پرداخته می

محور است و سعی در توصیف ارزش ارتباطی ـ  با اینکه مقولۀ تعادل به قول نورد ایستا و نتیجه) 1998 :77کِنی، (

هاي نحوي و غیره را دارد اما هنوز هم به آن به عنوان شرط  مساوي بین دو متن یا کلمات، عبارات، جمالت، ساختار

کنی، (شود   مفید براي شرح  ترجمه نگاه میاساسی ترجمه و مانعی در راه پیشرفت مطالعات ترجمه و حتی روشی

ابی به آن هنوز هاي دستی معیار معادل فارسی تعادل و روشاین اصل به خوبی بیانگر آن است که چرا). 1998: 77

 ترجمه کاربرد دارد و حتی از آن در تحلیل سیاق کالم به منظور ارزشیابی کیفیت ترجمه استفاده هم در زبان روزمرة

  ). 1997: 65ست فاِ(شود  می

   سیاق کالم  نظریۀـ3

 بلکه به ،مند نیستندنها به چیستی و معناي زبان عالقهگران تگراي هلیدي به زبان، تحلیلدر رویکرد نقش

تأکید هلیدي بر تحلیل و تفسیر متن در ). 1993: 26لکی ـ تري (پردازند  مسائلی مانند چرایی و چگونگی زبان می

پرسش اصلی از دید او این است که کدام یک از عوامل محیطی بر انتخاب عوامل . دهد  رخ میبافتاري است که در آن

در اینجا بافتار موقعیتی یا فرهنگی است ) context(منظور از بافتار ). 1978: 32هلیدي، (گذارند؟  زبانی تأثیر می

الم با عنوان موضوع سخن، عامالن سخن که با وارد شدن به متن بر واژگان و ساختارها و از طریق متغیرهاي سیاق ک

بنابراین بهتر است که در این قسمت به تحلیل سیاق کالم و نحوة کاربرد آن در تحلیل . گذارد و شیوة بیان تأثیر می

  .متون ترجمه شده بپردازم

یاق بدین منظور ابتدا به سیر تاریخی نظریه تحلیل سیاق کالم پرداخته و سپس تعریف هلیدي از سه متغیرس

  .دهم کالم را ارائه می

   از فِرث تا هلیدي 3 ـ 1

در پیرو ). 1993: 28لِکی ـ تري، (براي اولین بار در دهۀ هفتاد رواج پیدا کرد ) register( سیاق کالم واژة

، هلیدي 1960در سال ) Ure( و گسترش آن به وسیله اور 1956از این واژه در سال ) Reid(استفاده نخستین رید 

اي تعریف کردند که هر گوینده  از میان  این واژه را به تنوع و براساس نوع استفاده به گونه) 1962: 77(ن و دیگرا

به ) use ـ oriented(این چار چوب کاربرد ـ محور . کند هاي مختلف یکی را در ادوار مختلف انتخاب می گزینه

با عنوان گویش شخصی ) user ـ oriented( محور هاي کاربرـ هاي زبانی و در تقابل با گونهمنظور توصیف موقعیت

هاي هاي زبانی در موقعیت اکم بر گونهو هدف آن کشف اصول کلّی ح) 1993: 39حتیم و میسون، (قرار داشت 

هاي زبانشناختی  بر مشخصه) Situational factors(موقعیتی طوري که تشخیص دهیم چه عوامل هبود بمختلف 

)linguistic features (أثیر گذارند ت) ،(دو بیوگراند ). 1978: 32هلیديde Beaugrande (نظر خود را دربارة 

  :کند سیاق کالم بدین ترتیب ابراز می

ها و اصـول زبانـشناختی حـضوري مـبهم            مفهوم سیاق کالم در میان دیگر نظریه      

طـور  در آثـار خـود بـه   زبانشناسانی مانند سوسور، سـپیر و بلومفیلـد    . داشته است 

بـه ایـن دلیـل اسـت کـه          اند و ایـن عـدم کـاربرد           ه این موضوع نپرداخته   ي ب جد

 در کنـار مفـاهیمی    سیاق کالم را به عنوان یک واحد زبانی انتنراعیتوان واژة  نمی

  ).1997 :7(، واج و تکواژ تعریف کرد مانند اسم، فعل

ه گفتار و گفتمان داشتند اي که ب هآن هم به دلیل عالق) Pike(در این  میان تنها زبانشاسانی مانند فرث و پایک 

او سیاق کالم را بدین . اي برخوردار است سیاق کالم در آثار فرث از جایگاه ویژه. اند  سیاق کالم پرداختهبه مسئلۀ

  :کند شکل تعریف می
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.  یک تجربه یا فعالیت که داراي قواعد و واژگان مخصوص به خود استاي دربارة ع سخن محدود شدهموضو

)1957.(  

هاي کاربردي در تحلیل زبانشناختی تأکید دارد و معتقد است که به منظور بررسی آسان این حوزه فرث بر روش

شود جدا کند  هاي مختلف میها و سبک زبانبایست امور انتنراعی را از کل دنیاي زبانشناسی که شامل زبانشناس می

  )1993: 8دو بیوگراند، (

خصوصی از ژانر یعنی نوعی از اثر هت، تجارت، صنعت، ورزش و غیره شکل بسیاس آوري،از نگاه فرث علم، فن

هاي محدود هاي گوناگون زبان  هستند که حوزهداراي مؤلف واحد یا نقش گفتاري داراي سبک و آهنگی مخصوص

 لعۀدارد و معتقد است که مطا) collocation(آیی  او همچنین توجه خاصی به مسئله هم. دهند شده را تشکیل می

اما این هلیدي شاگرد فرث بود که به . شان صورت گیردبایست در بافتار مخصوص کلمات کلیدي، اساسی و مهم می

طبق نظر هلیدي ). 1993: 9دو بیوگراند، ( سیاق کالم موجودیت بخشید ه همکاران استرالیایی خود به واژةهمرا

بندي  ابق با موقعیتی خاص که بتوان آن را به ترکیبهاي معنایی مط اي از مشخصه سیاق کالم عبارتست از مجموعه

طبق این تعریف مفهوم ). 1978: 111هلیدي، (مآخذ معنایی در تعامل با فرهنگ بخصوص یک موقعیت تعریف کرد 

مالت اي براي تحلیل اصول زبانشناختی تعا توان از آن به عنوان وسیله نماید و می سیاق کالم بسیار سهل و ممتنع می

 سیاق کالم سعی دارد اصولی همگانی را بنابراین نظریۀ. نگارانه بهره بردشناسی قومی روزمره از نگاه روشاجتماع

  ).32: همان(براي تعیین، چگونگی و کاربرد زبان و نوشتار براساس نوع موقعیت کشف کند 

هاي متن و در  مشخصهبه نظر هلیدي مشکل اساسی زبانشناسی متن در نحوة ارتباط دادن مفهوم سیاق کالم به 

انتقاد او از زبانشناسان مربوط به نقش سیاق کالم در ). 62: همان(نهایت مقوالت انتزاعی موقعیت گفتاري است 

بایست به جاي تالش براي یافتن این حلقۀ ارتباطی  او معتقد است که زبانشناس می. هاي زبانی است تعیین مشخصه

  ).همان(گذارد  وع زبان تأثیر میبه دنبال عواملی باشد که بر انتخاب ن

   رویکرد هلیدي3 ـ 2

بایست به آن به مثابه یک شیء یا کاالي تولید شده نگریست که  هلیدي معتقد است که به منظور فهم متن می

به وضوح مسئله متن از نگاه نظریه ) Kress(کِرِس .  مراحلی را براي تبدیل شدن به یک متن طی کرده است

  : را شرح داده استگرا پردازان نقش

خصوصی هـستند کـه توسـط یـک یـا چنـد             ههاي اجتماعی ب  متون، برخاسته از موقعیت   

معانی جایگاه خـود را در      . شوند   گوناگون تولید می   ده و نویسنده و با مقاصد و اهداف       گوین

ها در بیرون از مـتن یعنـی موقعیـت اجتمـاعی            کنند با این حال خاستگاه آن       ا می متن پید 

  ).1985: 18س، کِرِ(است 

 اما بافتارهاي اجتماعی متشکل از دو استبا اینکه تعامل بین متن و بافتار  به شکل ارتباط بین زبان و جامعه 

: اِگینز(شوند  هاي بافتار فرهنگی و موقعیتی توصیف میسطح انتزاعی ژانر و سیاق کالم هستند که به ترتیب در قالب

اِگینز و مارتین،  (مت توصیف معنا و نقش انواع متون هستنده در خدو مفاهیمی تخصصی هستند ک) 1994: 32

234 :1997.(  

  ژانر:  بافتار فرهنگی3 ـ 2 ـ 1

 که تعامالت شکل گرفته در در مدل هلیدي عبارتست از چارچوبی کلی) cultural context(بافتار فرهنگی 

: 32: اِگینز (استبا بافتارهاي موقعیتی فراوانی سازد و بدین ترتیب قابل تطبیق  هاي مختلف را هدفمند میموقعیت

خصوص ارائه هاي ب هاي اجتماعی یک جامعه در دورهنمودار بسیار دقیقی را از موقعیتاین مدل شاخص و ) 1994

  ).1985: 20کِرِس، (دهد  می

ن حال شایان  با ایهستندکنندة انواع متون ها تعیینوخ شدة این قبیل موقعیتهاي منسرغم اینکه شکلعلی
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11 هاي  ژانر یا موقعیتذکر است که متون معانی خود را نه فقط از معناي موجود در گفتمان بلکه از معانی موجود در

توانند داراي  از این رو متون متعلق به یک ژانر می). 1993: 33لِکی ـ تري، (گیرند  دهندة متون میاجتماعی شکل

هاي آن و ترتیب ۀ  غیر قابل تغییر یک ژانر ویژگیاست که تنها جنبهاي متنوعی باشند و این درحالی  ساختار

  ).1985: 108حسن و هلیدي،  (استخصوص آن ژانر هگیري محتواي ب شکل

  سه متغیر سیاق کالم:   بافتار موقعیت3ـ 2 ـ 2

افتار اجتماعی هاي زبانی و ب گراي فرث، هلیدي به دنبال برقراري ارتباط بین گونه  مدل معنایی ـ نقشدر ادامۀ

موضوع سخن، : یا وجه عبارتند از این سه متغیر. استبود و اعتقاد داشت که هر موقعیت زبانی شامل سه متغیر 

  ).1994: 52اِگینز، (شیوة بیان  عامالن سخن و

  :کند هلیدي این سه متغیر را بدین شکل تعریف می

  .یت اجتماعی رخ دادهعبارتست از عمل اتفاق افتاده و ماهیت فعال:  ـ موضوع سخن1

این قسمت . اجتماعی حضور دارند) participation(عبارتست از افرادي که در یک مشارکت :  ـ عامالن سخن2

.شود نیز می) participants(جویان مل ذات، جایگاه و نقش این مشارکتشا

  )1985: 12حسن و هلیدي ، (عبارتست از توقع عامالن سخن از زبان در موقعیت تعاملی بخصوص :  ـ شیوة بیان3

به عبارت دیگر سیاق کالم برساخته . هاي کالم ایجاد ارتباط بین نقش و شکل زبان است وظیفۀ اصلی این متغیر

صوص موضوع سخن، خههاي بهاي موقعیتی با ارزش مل با مشخصههایی زبانشناختی است که نوعاً در تعا از مشخصه

توان با توجه به رابطۀ  براي مثال متغیر عامالن سخن را می). 1976: 22ي، هلید (هستند بیان عامالن سخن و شیوة

اي یا صمیمی تحلیل  بین گوینده و شنونده و برحسب تمایزات اساسی رسمی و غیر رسمی مانند مؤدبانه، محاوره

  ).1995: 50: حتیم و میسون(کرد 

  .اري یا گفتاري بودنش متمایز کردتوان براساس نوشت به همین ترتیب شیوة بیان در یک مشارکت را می

  

  هاي زبان و متغیرهاي سیاق کالم  فرانقش3 ـ 2 ـ 3

ها در اطراف دو نوع معناي اصلی با عناوین نؤلفۀ اصلی زبان است و تمامی زبامعنا م) 1994(به نظر هلیدي 

گانۀ  هاي سهاو فرا نقش. رندگی شکل می) interpersonal( فعالیابینافرديو)ideational(اندیشگانی یا انعکاسی

  :کند را بدین شکل توصیف می) textual(و متنی اندیشگانی، بینافردي

بـه  . آیـد  یاولین نقش زبان نقش اندیشگانی است که براي بیان محتوا بـه کـار مـ             

هـاي جهـان      این نقش است که گوینده یا نویسنده به تجربیاتش از پدیـده            واسطۀ

ان درونی خودآگـاهی گوینـده،      اش از جه    امر تجربه و این   . بخشد  واقعی تجسم می  

هـاي زبـانی صـحبت      هایش، و همچنـین کـنش     هایش، شناختش، دریافت  واکنش

نقـشی دارد کـه      دوم، زبـان      درجـۀ  در... گیـرد   ش را نیز در برمـی     فهمیدنکردن و   

 ابزاري بـراي ورود     در اینجا گوینده از زبان به مثابۀ      . فردي نامید توان آن را بینا     می

هـایش، و   هایش نگـرش  جوید، براي بیان حرف     اري بهره می  دش به رویداد گفت   خو

کنـد،    ش بنا می    ا  اي که او بین خود و شنونده        هایش، و همچنین بیان رابطه    ارزیابی

امـا نقـش سـوم،    ... سازي و مانند آن    پرسی، قانع   رسانی، پرسش، احوال    مانند اطالع 

پـردازد و بـین خـود و          تن مـی  نقش متنی است که از طریق آن زبان به خلـق مـ            

شود، زیـرا گوینـده       در این شرایط گفتمان ممکن می     . کند  شرایط رابطه برقرار می   

توانـد آن را    تواند مـتن را تولیـد کنـد و شـنونده یـا خواننـده مـی                  یا نویسنده می  

  ). 1991، 69، به نقل از فاولر، 1384، 65سلطانی، (تشخیص دهد 
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         1388 بهار و تابستان  /شمارة ششم/  علمی، فرهنگی، خبري   فصلنامۀ

از ) semantic system(با نام نظام معنایی شود ق دستور و واژگان بیان میکل نظام مفاهیم زبان که از طری

 مقابل واژگان ـ دستور یعنی نظام نشانه شناختی شود و این مفهوم نقطۀ شناخته می) 1994(سوي هلیدي 

 از نگاه .گیرد ر برمی و هر دوي دستور و واژگان را داستاي است که متشکل از سطوح چند گانه و چند الیه  پیچیده

خواهی ـ در حقیقت او رابطۀ هباي طبیعی است و نه دل  بین معناشناسی و واژگان ـ دستور رابطههلیدي رابطۀ

هاي معنایی هستند که ساختارهاي واژگانی ـ شود زیرا این نظام قایل نمیشناسی و دستور مشخصی را بین معنا

 درونی معناشناسی، واژگان ـ دستور و متغیرهاي تحلیل طۀهلیدي با در نظر گرفتن راب. نندک دستوري را ایجاد می

توان سیاق کالم را نه تنها به معناي انتخاب واژگان و ساختارها بلکه به  سیاق کالم بر این نکته تأکید دارد که می

شد شود که تنوع متون را باعث خواهند  معناي مفاهیم تعریف کرد زیرا این فرآیند به گزینش مفاهیمی اطالق می

و ) فردي، متنیهاي اندیشگانی، بینافرانقش(انی هاي زب  بین مؤلفهبدین ترتیب به قول هلیدي رابطۀ). 111ص (

برد و باعث  درك و فهم خواننده از متن را باال می) موضوع سخن، عامالن سخن شیوة بیان(متغیرهاي بافتاري 

اگینز و مارتین، (نی را از نقطه نظري بافتاري تعیین کنند هاي زباگوناگون متغیرهاي بافتاري فرانقششود تا انواع  می

241 :1997.(  

تر، فرانقش اندیشگانی توجه خاصی به واقعیت دنیاي اطراف ما دارد یعنی اینکه چه کسی چه از نگاهی تخصصی

  .دهد کاري را براي دیگري چه زمان، کجا، چرا و چگونه انجام می

و ) transitivity(شود که خود از طریق سیستم گذرایی   موضوع سخن میهایی دراین امر باعث انعکاس تفاوت

و ) mood( وجه طریق مقولۀهاي موجود در عامالن سخن از شود به همین ترتیب تفاوت نباط میواژگان متنوع است

اجتماعی  بطۀشوند که در نهایت با ایجاد را  میهاي ارزشیابی استنباط و گزینه) modality(نمایی فاعل در کنار وجه

 بیان نشان دهنده و در آخر متغیر شیوة. گیرد نام میجویان همان فرانقش بینافردي اتخاذ شده از سوي مشارکت

جا در این. شود هاي موضوعی درك می هو گزین) nominalization(سازي  فرانقش متنی است که از طریق اسم

. ها ترسیم کرد ـ دستور و فرانقشل سیاق کالم، واژگانوجهی متغیرهاي تحلی توان جدولی را براساس رابطۀ سه می

: 242( جدول زیر بیانگر رابطۀ بین بافتار موقعیتی و نظام زبانی در مدل هلیدي است که از کتاب اِگینز و مارتین 

  :برگرفته شده است) 1997

  

  مندِ هلیدي نظامگراي هاي زبانی در مدل نقشبین بافتار، سطوح چندگانه و نظامرابطۀ  . 3 . 1جدول 

الگوســازي واژگــانی ـ  

دستوري

زبان الگوهاي معنـایی و     

)انسجام(کالمی زبان 

بافتار متغیرهاي سـیاق    هاانواع معانی یا فرانقش

کالم

  حالت گذرایی

روابط منطقی ـ معنایی

  انسجام واژگانی

روابط ربطی

موضوع سخناندیشگانی

  نماییوجه، وجه

تمایل، نگرش

  نقش گفتاري

اختار مشارکتس

عامالن سخنفرديبینا

  مبتدا، ساختار

  اطالعاتی 

سازياسم

  مرجع زبانی

)جوي زبانی مشارکت(

شیوة بیانمتنی 

هاي  و مؤلفه) واژگان ـ دستور و معناشناسی(هاي محتوایی  ها بر انسجام الیهها و تأثیر آن به غیر از فرانقشهلیدي

این دو ). 2001: 15(تري دارند   زبانی  نقش بس مهماخصۀند که در ایجاد شک گرا دو بردار دیگر را معرفی می نقش

  ).rank(و جایگاه ) stratification (بندي  بردار عبارتند از الیه

هاي منظم آوایی، واجی، واژگان ـ  بندي عبارتست از سازماندهی زبان به شکل الیه در تعریف هلیدي الیه
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13 هاي  از سوي دیگر جایگاه زبانی شامل انسجام الیه.  بافتاريِ خارج از زبان معیاردستوري و معنایی و یک یا چند الیۀ

یدي این بردارها عملیات و به نظر هل. شود صوري مانند آواشناسی و واژگان ـ دستور در سلسه مراتبی ترکیبی می

ت ساختارهاي  به ترتیب به صورآورند که هاي زبانی فراوانی را براي کاربران زبان و در هر جایگاهی فراهم میانتخاب

هاي زبانی بدین ترتیب  انتخاب. گیرند کل میعبارتی ش/ عبارتی و ساختارهاي گروهی / هاي گروهیعبارتی، انتخاب

 خود با محیط را از دست معنایی فاقد دستور باشند که رابطۀهاي توانند اساساً انتخاب  ساختار میبا جایگاه باالتر در

  ).1994، هلیدي(اند  داده

   ارتباط تحلیل سیاق کالم با ترجمه  ـ4

- تی مورد توجه قرار گرفت که نظریهمتأسفانه سیاق کالم تا دهۀ نود کاربردي در مطالعات ترجمه نداشت و وق

که از لحاظ ) 1981: 65هوس (نگریستند  فرهنگی میاي متنی و ارتباطی و بینا پردازان به ترجمه به مثابۀ پدیده

از این زمان به بعد توجه خاصی به سیاق کالم و ارتباط ). 2001: 19گِرِگوري (ماعی حائز اهمیت بود فرهنگی و اجت

در ادامه به ارتباط نظریۀ هلیدي و  پیروان او با ). 2001 :1مارکو، (آن با تحلیل ترجمه ـ محور و ارزشیابی متون شد 

  . سیاق ـ محور خواهیم پرداختترجمۀ

)equivalence(تعادل   رویکرد هلیدي به 4 ـ1

ها و عالقه مترجم به  پدیدهچگونگی (با رویکرد زبانشناختی به ترجمه ) 2001(در ابتدا باید بگوییم که هلیدي 

برانگیزي را بر نظام زبانی، مقوله تعادل بنابراین نقدهاي چالش: مخالف است) ها چگونه باید بودن پدیده(پردازي نظریه

  ). 2001ب : 6استالینز و یالوپ، (کند   وارد میو ارزش در ارزشیابی ترجمه

  :با اشاره به فرآیند ترجمه معتقد است که) 1967(هلیدي 

بـازنگري  ) ب. یابی کلمه به کلمـه    معادل) الف: رود  سه مرحله پیش می   ترجمه در   

بـازنگري در پرتـو   )  آن توجـه بـه موقعیـت و ج        يفرامتن در پرتو محیط زبانی و       

ان مقصد در جائیکه زبـان مبـدأ دیگـر قـادر بـه انتقـال                هاي دستوري زب    مشخصه

  ). 1991: 65نیومارك، (اطالعات نیست 

  :دارد که با اشاره به مبحث ارزشیابی کیفیت ترجمه اذعان می) 1967(هلیدي 

تر از جملـه        در سطحی پایین  یابی واحدهاي کالمی و واژگان با بررسی متن         معادل

رویـم از معـادل کمتـر     تـر مـی     جملـه پـایین    هر چه که از سطح    . ناپذیرستامکان

) دلمعا(ماند و وقتی که به تکواژ رسیدیم کمترین اثري از تعادل             چیزي بر جا می   

  ).19991: 67نیومارك، (ناپذیر است تکواژ ترجمه. باقی مانده است

اهمیت بافتار  موضوع سخن، عامالن سخن و شیوة بیان در ترجمه بر با توجه به سه متغیر) 2001: 17(هلیدي 

ها به مترجمان گوشزد ي با تصریح اصل سلسله مراتب ارزشهلید. هاي مختلف تأکید دارد در تعیین ارزش الیه

  :کند که می

در بیـشتر مـوارد    . هـاي گونـاگونی اسـت     هاي مختلـف داراي ارزش      دل در الیه  معا

 رود ـ معـادل معنـایی ارزشـی بـس      ارزش نهفته در یک الیه به سطحی باالتر می

بیشتر از معادل واژگانی ـ دستوري دارد و شـاید معـادل بافتـاري از تمـامی ایـن       

در هـر   هاي نسبی تغییر پذیرنـد بـدین معنـا کـه            اما این ارزش  . موارد باالتر باشد  
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و در آخـر هلیـدي      . دهنـد    ماهیـت خـود را از دسـت مـی           خاصی از ترجمه   نمونۀ

تعادل با توجـه    : پرسد   و می  برد  مفهوم تعادل در ترجمه را زیر سئوال می       ) 2001(

  به چه چیزي؟

به نظر هلیدي با . فردي و متنی تعریف کردهاي اندیشگانی، بیناایست تعادل را با توجه به فرانقشب به نظر او می

ها وابسته است اما معموالً در سطح  معادل به جایگاه، الیه و فرانقشاینکه در هر نوع خاصی از ترجمه ارزش

 ـ دستوري باالتر و باالترین الیه درونی زبان یعنی معناشناسی است که معادل از ارزش بیشتري واحدهاي واژگانی

فردي با  ارزش باال در حوزة متنی یا بینادارد که هلیدي با در نظر گرفتن این سه فرانقش اذعان می. برخوردار است

در این جا . ش بدیهی فرض شده باشدتعادل سازگار خواهد شد و این در حالی است که تعادل اندیشگانی از پی

  :کند گیري می هلیدي این گونه نتیجه

- ههاي زبانشناختی با ارزش باال در بافتاري ب شود که توجه خاصی به مشخصه  خوب به متنی اطالق میترجمۀ

  .خصوص و یا شاید ارزش نهفته در متن مبدأ را دارد

    تعادل سیاق ـ بنیاد4 ـ 2

گرا  نظري نقشیایی هلیدي سعی دارند تا از نقطه پیروي از مدل سیاق کالم و ژانر استرالپردازان ترجمه بانظریه

  .اند از این میان نیومارك، مارکو، هوس، حتیم و میسون و بیکر نقش بسزایی داشته.  ترجمه بپردازندبه مقولۀ

انواع عبارات «وص فصل خصهب» گرا اي بر دستور نقش مقدمه«نیومارك توجه خاصی به کتاب هلیدي با عنوان 

  ). 1994( است  داشته» استعاري و نمودهاي معادل

گیري  دهد که چگونه در بیان استعارات تصیم هاي متنوع نشان می فصل از کتاب، هلیدي با ذکر مثالدر این

 آموزش هاي مندي از مدل ارائه شده در این کتاب آن را راهکاري مناسب براي دوره نیومارك هم با بهره. شود می

 ادبی ارزش این مندي از تحلیل سیاق کالم در ترجمۀ است که با بهره) 2001(نفر بعدي مارکو . ددان  میمترجم

به نظر ایشان مدل هلیدي پلی است بین یک عمل ارتباطی . کند مبحث را در ارزشیابی کیفیت ترجمه دو چندان می

ترین چارچوب ه تحلیل سیاق کالم جامعمعتقد است کمارکو . افتد و بافتار موقعیتی که عمل در آن اتفاق می

توان هر نوع متنی را براساس آن   تعداد محدودي متغیر می که با ارائۀده به منظور توصیف بافتار استپیشنهاد ش

  .تعریف کرد

رغم علی. اند هاي فراوانی برده هم از تحلیل سیاق کالم در بافتار و ترجمه بهره) 1990، 1997(حتیم و میسون 

ها اند آن قاي چارچوب سیاق کالم شدهشناسی باعث ارتعوامل بافتاري دیگري مانند منظورشناسی و نشانهاین ادعا که 

بازسازي  زیرا خواننده را درگیر استبر این باورند که آشنایی با سیاق کالم یک متن جزء الینفک هر فرآیند گفتمانی 

فردي که در این فرآیند شرکت داشته است ) موضوع سخن(ه است چه که اتفاق افتادبافتار از طریق تحلیل آن

این سه متغیر در کنار یکدیگر تعاملی ارتباطی را شکل . کند می) شیوة بیان(و صورت و نوع فعل ) عامالن سخن(

  ). 1990: 55حتیم و میسون،(آورند دهند که شرایط الزم براي ایجاد رابطه را فراهم می می

ـ       و بیکـر  ) 1981، 1997(ه تحلیـل سـیاق کـالم در مطالعـات ترجمـه عالقـه دارنـد هـوس               از دیگر افرادي کـه ب

مالحظه دیگري  هاي قابل   د بلکه براساس آن معیار     که نه تنها از مدل تحلیل سیاق کالم استفاده کردن          هستند) 1992(

ـ     ۀ صـحت ترجمـ  نظریۀ) 1981(هوس . صد ارائه دادندمند متن مبدأ و مق را براي مقایسه نظام ه خواننـده ـ محـور را ب

شناســی و معناشناســی را کنــد و در عــوض رویکردهــاي منظور مــیدلیــل کلــی بــودن ابهــام و ســر در گمــی آن رد 

بـه نظـر هـوس در یـک         . ار دارنـد  قـر ) covert(و نهان   ) overt( آشکار   در بطن نظریه او دو نوع ترجمۀ      . ندگزی  برمی

گیرد و بنابراین نیـازي       ن مقصد مستقیماً مورد خطاب قرار نمی       مت ر مانند یک سخنرانی سیاسی خوانندة      آشکا ترجمۀ

ص (هـد  بایست به وضوح ترجمه بودن خود را نـشان د  به ایجاد یک متن مبدأ ثانوي نیست زیرا یک ترجمه آشکار می     
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15 ر طوش کامالً شبیه متن مبدأ است و به        نهان مانند یک گزارش علمی متن از لحاظ نق         از طرف دیگر در ترجمۀ    ). 189

هوس معتقد است کـه مـتن مبـدأ و مقـصد بایـد از         . دهد  اخص مخاطب فرهنگ زبان مقصد را مورد خطاب قرار نمی         

او ). 49ص  (لحاظ نقشی مطابق یکدیگر باشند و این نقش را باید براساس ابعاد مـوقعیتی مـتن مبـدأ توصـیف کـرد                       

ارائـه  » اصلی تعادل در زبـان مبـدأ و مقـصد         الزمۀ  «براساس مدل تحلیل سیاق کالم هلیدي مدل دیگري را با عنوان            

 برگیـرد کـه متـشکل از     بایست نقـشی را در  دارد که متن مقصد به منظور برابري با متن مبدأ می         دهد و اذعان می     می

بـه منظـور   ). 1981هـوس،   (دي است و معـادل بـا نقـش مـتن مبـدأ اسـت      فرگراي اندیشگانی و بینا   هاي نقش   همؤلف

دهد که براسـاس آن      هاي اندیشگانی و متنی متن مبدأ و مقصد هوس  مدلی را ارائه می             ن نقش دل میا گیري تعا   اندازه

هاي اندیـشگانی و متنـی امکـان    متن مبدأ و مقصد بر حسب نقش)  textual profile(مند نماي متنی تطبیق نظام

توانـد   مـی ) 2001: 92مانـدي  (بندي پیچیده و متنوعی طـرح شـده اسـت           این مدل که براساس طبقه    . باشد  میپذیر  

  .مطابق با سطوح متنی، نحوي و واژگانی به تحلیل سیاق کالم متن مبدأ و مقصد تقلیل یابد

  :مفاهیم زیر است) textual( منظور هوس از واژه متنی

  ـ پویایی مبتدا مثالً ساختار مبتدا ـ خبري و انسجام زبانی 1

  اي مانند کلمات ربطی و تضاد جملهـ رابطۀ بین2

  سازي ساختارها ساختار تساوي همانند شبیهـ 3

دهـد     مفهوم این واژه را گسترش می      رغم استفاده از واژة تعادل به منظور فهم بهتر ترجمۀ         از طرف دیگر بیکر علی    

هر دو متن را پوشش دهـد  ) Cohesive devices(تا شباهت اطالعاتی متن مبدا و مقصد و نقش عوامل انسجامی 

  . برد کار میهب) textual equivalence( عنوان تعادل متنیتا را تحو هر دوي آنه

  ) 1992بیکر، . (کند شناسی بررسی میه، باالتر از کلمه دستور و منظوراو همچنین تعادل را در سطوح مختلف کلم

  مدل هوس براي تحلیل و مقایسۀ متن مبدأ و مقصد: 1نمودار 

  

  

  )2001ب : 139هوس ، (

  نقش متنی خاص

  )هدف کلی(ژانر   اق کالمـــــسی

  شیوة بیان
  شیوه

  )پیچیده/ ساده (
  مشارکت 
  )پیچیده/ ساده (

  عامالن سخن
ارتباط بین مشارکت جویان 

   جایگاه مؤلفخاستگاه و
  نقش اجتماعی
  نگرش اجتماعی

  موضوع سخن
  

  موضوع و کنش اجتماعی

  زبان/ متن 
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به رو شد و روشی مفید   تعادل در ترجمه با استقبال فراوانی رویکرد هلیدي به مسألۀد بگویم که رودر آخر بای

 : 101ماندي، (است براي تحلیل ساختارهاي زبانشناختی و معناي متن در مطالعات ترجمۀ زبانشناسی ـ محور 

دي دستوري بسیار بن  طبقهن مدل در ارائۀدر درجۀ اول ای. در هر حال این مدل نقاط ضعفی هم دارد ) . 2001

  .ناپذیري در آن وجود دارد یک به یک دستوري و معنایی تغییرکند و تطابق پیچیده عمل می

ي نظري این مطالعات در هابنابراین ممکن است چارچوب. هستندها اساساً انگلیسی محور ثانیاً بیشتر این مدل

هاي  توان از برخی زبان  براي مثال می.ساز شودشکلایی و اطالعاتی آنها مخصوص تحلیل ساختار مبتدهها بدیگر زبان

  .اروپایی نام برد که آرایش کلماتِ متغیر و اَشکال فعلی مبتدایی تصریفی دارند

 اما هنوز هم جاي شک باقی است که آیا این مدل تر از مدل کتفورد است وس کاملبا این که مدل پیشنهادي ه

) . 1991 : 46 ـ 9گات، (دأ از طریق تحلیل سیاق کالم است یا خیر؟ قادر به یافتن مقصود مؤلف و نقش متن مب

کار هپذیر باشد مدل هوس بیشتر به منظور یافتن ناهمخوانی میان متن مبدأ و مقصد بحتی اگر این امر هم امکان

  . رفته است

کند و از این  فه میهاي دیگري مانند دستوري، و متنی را به چارچوب نظري خود و مقولۀ تعادل اضابیکر ویژگی

  .رو کمک شایانی به مطالعات این حوزه کرده است

تري از شرایط تعریف مفهوم تعادل را  او با کنار هم گذاشتن رویکردهاي زبانشناختی و ارتباطی فهرست کامل

یم و میسون حت. هاي متنوع وقوع تعادل نبوده استدهد اما متأسفانه قادر به ارائۀ فهرست کاملی از جایگاه یارائه م

هم بیشتر به جنبۀ زبانشناختی اثر در مقوالتِ متنوع واژگان، گزینش واژگانی، انسجام زبانی، گذرایی، تغییر سبک و 

  ).2001: 102ماندي، (اند  جه داشتهگري مترجم تو میانجی

  

  بحث و نتیجه . 5

 : 53فاسِت، (ات ترجمه بوده است پردازان مطالعیان نظریهترین موضوعاتِ قابل بحث در م مقولۀ تعادل از مهم

هاي کالن زبانی بیشتر بر مدل) 1964(ونایدا ) 1965(پردازان اولیه مانند کتفورد  رغم این که نظریهعلی) . 1997

کردند اما  بین متن مبدأ و مقصد تمرکز داشتند و ترجمه را تنها به دو نوع تحت اللفظی و آزاد تقسیم می

  .کنند بند و متن بررسی می/ تر مانند کلمه، جمله ل را در سطوحی کوچکپردازان معاصر تعاد نظریه

: 65هوس،  (است یک پدیدة متنی جمه به ماهیت این فرآیند به مثابۀعلت اصلی این امر توجه اندیشمندان تر

  .استاز این رو مطالعۀ متن در بر گیرندة بررسی بافتار اجتماعی آن متن نیز ) 1981

 بین تحوالت اجتماعی و تغییرات زبانشناختی یا ارتباطی، واه ناخواه به مسائلی مانند رابطۀخاین قبیل مطالعات 

- نظور از ایدئولوژي در اینجا نظامم). 1996: 1شافنر، (پردازند  ایجاد هویت اجتماعی و بازتولید دانش و ایدئولوژي می

ون دایک، (است جتماعی اعضاي یک گروه هاي اصلی شناخت اجتماعی و سازماندهیِ برخوردها و دیگر نمودهاي ا

243 :1995. (  

یاسی و تفکرات نمود یافته گرا، ایدئولوژي مقوالتی مانند قدرت، تعصبات س در نگاه بافتاري و انتزاعیِ رویکرد نقش

  ).1997: 237اِگینز و مارتین، (شود  جویان در متن را شامل میمشارکت

گرا در خود دارند و در مورد عالیق  هاي نقشیدئولوژي را در کنار انگیزش از اهایی با این حال تمامی متون جنبه

که زبان و کاربرد آن یعنی گفتمان و مشارکت اجتماعی ارتباط نظر به این. زنند ن با ما حرف میشاتولید کنندگان

 در سطوح مختلف  بیانترین شیوة لوژي بر یافتن صریحتنگاتنگی با مطالعۀ ایدئولوژي دارند بیشتر تأکید ایدئو

  ).1996 : 3 ـ 4شافنر ، (واژگانی ـ معنایی و دستوري ـ نحوي بوده است 

 و بنابراین استخصوصی هبه همین دلیل سیاق کالم داراي ظرفیت معنایی موقعیت ـ محور و بار ایدئولوژیکی ب

 یک  که بیشتر به مثابۀترجمه هم.  استتدوین معناي در خورِ یک موقعیت در نهایت وظیفۀ یک تشکل ایدئولوژیک
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17 حتیم  (استفعالیت ایدئولوژي ـ مبنا و نه خنثی شناخته شده است متشکل از ایدئولوژي ترجمه و ترجمۀ ایدئولوژي 

  .شوند که شامل موضوعاتی درون و برون مرتبط می) 1997: 145و میسون، 

 یک متن ترجمه شده هم گذارد اما هدف یا نقش در حالی که وساطت مترجم بر صحت ترجمه او تأثیر می

با نشان دادن نقش ایدئولوژي در ) 1990(بسنِت و لِفِوره . گذار خواهد بودداقت او به عنوان یک مترجم تأثیربرص

 خود از فیلتري ایدئولوژیک با ماهیتی سیاسی رد د دارند که مترجم در فرایند ترجمۀترجمۀ ادبی بر این نکته تأکی

پذیر  مند هلیدي توجیهگراي نظام سه وجهی ایدئولوژي، ژانر و سیاق کالم در مدل نقشبه این ترتیب رابطۀ . شود می

این مدل بیانگر تحلیل سیاق کالم متن مبدأ و مقصد با اشاره به نماي متنی و با هدف ارزشیابی کیفیت ترجمه . است

  .ترسیم شده است

  مدل واژگان ـ دستور، گفتمان ـ معنا و بافتارِ هلیدي: 2نمودار 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

سیاق کالمموضوع سخنعامالن سخنشیوة بیانبافتار

روابط واژگانیساختار مکالمهمرجع و ربط
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امکان آن  ترجمه قرآن مجید وةبحثى دربار
*  

  : مطرح استلهئ مس سه،هاى دیگر قرآن به زبانۀ ترجمةدربار

 کالم خدا امکان دارد؟ کالمى که در نهایت بالغت و ایجازاست و براى هـدایت مردم ۀکه آیا ترجمنـخـسـت این

اى جاویدان است و بشریت را تحدى کرده که اگر مى  معنى معجزهم و اسلوب و در لفظ ونازل گردیده و از لحاظ نظ

  .توانند مانند آن را بیاورند

توان آن را بـه عـنـوان مى  آیا،که اگر هم چنین کارى به طور نسبى ـ و نه از تمام جهات ـ ممکن باشددوم این

ه عنوان تورات و هاى عهدین را بکنند و ترجمهه کرد؟ همان کارى که اهل کتاب مىقرآن و کتاب مسلمانان عرض

  .نمایندانجیل قلمداد مى

 جارى ،شرعى که اصل قرآن دارد؟ آیا بر ترجمه نیز همان احکام و آثار سوم اینکه نظر شرع در این باره چیست

  . قرائت آن در نماز و سایر احکامى که به قرآن اختصاص دارد،است؟ مانند تالوت

بررسى قرار گوناگون مورد   نخست به بحث بپردازیم و آن را از ابعادۀامون مسالین مقاله برآنیم که پیرما در ا

  .کنیماى دیگر موکول مىخواست خدا به فرصتى دیگر و نوشته دوم و سوم را به ۀدهیم اما سخن از مسال

یـط و ن بشناسیم و به شـرا الزم است ترجمه را از لحاظ مفهوم و روش آ،پـیـش از آنکـه وارد بـحـث شویم

  . نخست به تعریف ترجمه مى پردازیم،هـاى اسـاسـى آن در یـک چارچوب معقول توجه کنیم پـایـه

  تعریف ترجمه 

  از کتاب قـامـوس. رباعى است و به معناى تبیین و توضیح آمده استۀ یک صیغ، از لحاظ وزن»تـرجـمـه «

 یعنى ،تـرجـمان«: احب قاموس مى گوید ص. اختالف زبان ضرورى است،چـنـیـن بـر مى آید که در ترجمه

 همان ،توان گفت که ترجمه عبارت است از نقل کـالم از زبـانى به زبان دیگر از این جهت مى» زبان ةتفسیرکنند

 پس از آنکه با لفظ ، یک لفظۀر آوردن از یک مـعـنـى بـه وسـیل اماتعبی.گونه که در المعجم الوسیط آمده است

  .ت اصطالحى نیسۀرفا تبیین است و ترجمص ،دیگرى تفهیم شده

الزم اسـت که ترجمه به تمام ابعاد معناى مقصود در زبان اصلى وفادار باشد و حتى نکات و دقایق سـخـن را 

 ،بار و مانند اینهاجمالت حزن آور و حـسـرت ، تعریض، همچون کنایه،ل مقصود پیوند داردکـه بـه نـحـوى بـا اص

جز اینها از  و ،نیز در روش نظم کالم متفاوت است و ،که در رساندن مطلب وبیان مقصود مواردى ،در بر گیرد

  .مواردى که معروف است

هـاى ی کاملى بر ویـژگـۀ معنى وجود داشته باشد و وى احاطخوبى شایستگى این به،از ایـن رو بـایـد در مترجم

 اصل را ۀ صاحب نوشت نـظـرهـاىهزبان آگاه باشد و نقط کالمى دو لغت داشته باشد و به اسرار بالغت و بیان در دو

ها و نى را به طور کامل با تمام ویژگى اصل رابشناسد و توانایى آن را داشته بـاشد که معۀبداند و سطح علمى نوشت

 و این کارى است که کمتر ،دقایق آن به دست آورد و در قالب دیگرى که تا حـد امـکـان شبیه آن است بریزد

  .که در این میدان عظیم لغزیده استهایى  چه بسیار گام،دسنده و صاحب قلمى قدرت آن را دارنوی

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* http://ghadeer.org/qoran/t_mofsran1/147-0009.htm  :منبع 
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21   اهمیت ترجمه 

شود که در او این شایستگى وجود داشـتـه  دشوارى دارد و کمتر کسى پیدا مىگـفـتیم که ترجمه شرایط

المى ــ چه از لحاظ لـفظى و چه از لحاظ  زیرا بسیار دشوار است که انسانى به دو زبان در تمام مزایاى ک،بـاشد

هاى يکاران آگاه باشد و بتواند تمام ریزههاى معمول در دو زبها و کنایهشته باشد و براستعارهمعنوى ــ احاطه دا

سطح علمى و   گذشته از این باید. آن باشدةد که از هر جهت شبیه آن و نمایندقالبى به قالب دیگرى بریز کالم را از

شرایط است که ترین ترین و مهم و این سخت،ـزدیـک بـه آن بـاشـد در سطح متن ترجمه شده و یـا ن، مترجمادبى

  .تهاسها و قلمکه جایگاه لغزش قدم

  هاى ترجمه روش

 ،وفادارى به لفظ است و در واقـع جا که ترجمه نوعى تفسیر و توضیح با زبانى دیگر در عین موجز بودن واز آن

این  از ،سازد مقصود را در زبان ترجمه روشن مىـرگرداندن معنى از قالبى به قالب دیگر است که معناىتـرجـمـه ب

که به تمام معناى مقصود  به شرط این،یر آن زبان تکیه کندهاى لفظى به نظایر آن در غرو مترجم باید به تبدیل قالب

  .پذیر است هدف از چند راه امکانوفادار باشد رسیدن به این

معادل آن را در بـرابـر  اى به مرادف آن در زبان ترجمه اکتفا کند ویل هر کلمهکه مترجم به تبدنـخست این

 این همان . تا پـایـان جـملههمچنین به ترتیب ، دوم و سوم بپردازدۀ سپس به کلم، زبان اصلى قرار دهدکـلمه در

جب تشویش در فهم ن نوع ترجمه اسـت و غـالبا مو که بدتری،اللفظى است  تحتۀ کلمه به کلمه یا ترجمۀترجم

 ةشیو  مترجم در این روش تالش مى کند.شـودسا باعث خیانت در امانت کالم مـى و ب،فهمى معنىمقصود و کج

کار  در صورتى که این ،بیاورد زبان اصل را از لحاظ نظم و بالغت حفظ کند و کالمى شبیه آن در نظم و شیوه پدید

 که در هر ،ها و دقایق کالمى و نیز در نکته،ت ورساندن مفهومهـاى بالغها در شـیـوه زیرا زبان،داردهرگز امکان ن

 چه بسا کنایه یا تعریض یا مثلى در زبانى رایج است ولى ،اند متفاوت،نى برحسب عـرف خـاص آن موجود استزبا

 ،ترجمه کند ها را عیناً پس اگر مترجم بخواهد همان.اهـل زبـان دیـگـر آن را نـمـى شـنـاسـنـد و با آن انس ندارند

وال « ۀ به عنوان مثال در آی.شود و چه بسا که اهل زبان دوم چنین تعبیرات غریبى را بد بدانندیمراد کالم مفهوم نم

دست به بستن ) 29 / 17/ اسرا (» فتقعد ملوما مـحـسـورا تجعل یدك مغلولۀ الى عنقک والتبسطها کل البسط

اى است  و این کنایه،اسراف کردن در زندگى و انفاق است کنایه ازخسیس بودن و یا ،ن یا باز کردن کامل آنگرد

نوس است اما اگر در ترجمه این عبارت عین همان معنى آورده أ و چنین کاربردى بـراى آنـان م،هامعروف میان عرب

ا چنین تعبیرى را نپذیرند و آن را بد یاند و رانشنیدهتعبیر غریبى بشود که آن  ممکن است براى اهل زبان دوم ،شود

ند کـه انسان دست کیود که گویا خداوند از این نهى م چون برداشت آنان از این تعبیر چنین خواهد ب،تـلقى کنند

 طناب یا زنجیر به گردنش ببندد یا بخواهد دستش را به چپ و راسـت بـگـشـاید و برآن اصرار ۀخود را به وسیل

 چون او خود را به ،کندخردى عمل مىاى انجام مى دهد و از روى بىیهوده شک نیست که چنین کسى کار ب.رزدو

 و این کارى است که شایسته نیست در کالم خداوند ،اى داشته باشد بدون این که هدف عاقالنه،انداخته استزحمت 

  .مطرح شود

اسلوب بیانى متن اصلى مقید  که به نظم و بى آن،رى بیاورد را در قالب دیگکـه مترجم تالش کند معنىدوم ایـن

زبان ترجمه اى که مقصود مـتـکـلـم را در به گونه  تنها باید آوردن تمام و کمال معنى باشد، نظر مترجم.باشد

  . ترجمه به تفسیر خارج نشودةمحدود  مشروط بر اینکه در بسط کالم از،برساند

مـادام کـه  گاه فاقد مزایاى لفظى کالم اصلى است ولى ،شوداد نامیده مىاى که ترجمه آزآرى چنین ترجمه

است که  صـحـیحى ة روش مناسب و شـیـو،دان چندان زیانى ندارد و این روش این فق،سالمت معنى محفوظ است

کنند و  مؤخر مىاى را مقدم یالى مقید نیستند و گـاهـى کـلـمـه آنان به نظم متن اص.انداهل فن به آن اعتماد کرده
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تن ها و تعبیراتى که در م هـمان گونه که بر واژه،ـخـشـنـدبسب اسلوب و روش زبان دوم نظم مـىترجمه را بر ح

 ۀ از باب شرح و تفسیر است و ترجم، چیزى افزوده شود و اگر احیاناً،افزاینداصلى آمده است چندان چیزى نمى

  .اصطالحى نیست

یـکى روش : روش دارد گوید ترجمه دو صفدى مىبه نقل از) ق 1031متوفى (ملى شـیـخ مـحمد بها الدین عا

اى ازکلمات متن اصلى در نـظر گرفته شود تا لفظى دیگر  و آن اینکه هر کلمه،یوحنا بن بطریق و ابن ناعمه حمصى

شود به  ترجمه مىاى که همین نحو پـرداخـته شود تا جمله دیگر بهۀسپس به کلم ،که مرادف آن است آورده شود

  :. به دو دلیل، روش ناپسندى است،این روشپایان برسد 

 از این رو احتیاج سبب ،شودنمى  معادل لفظ موجود در متن اصلى باشد پیدا لفظى که کامالً، ـ گاه در زبان دوم1

 از این .ه بـاشـدکه امکان تغییر آن وجـود داشـتـبدون آن شود که همان لفظ زبان اصلى در ترجمه آورده شودمى

  . فراوان است،حات علومى که به عربى ترجمه شدهاصطال  یونانى درۀجاست که الفاظ بیگان

اى هـ واستعاره و مانند آنها در زبـانهاى کالمى در اسناد خبرى و سایر انشاها و مجاز ـ خـواص ترکیب و نسبت2

 رساندن اصل مراد اللفظى گاهى در تحتۀ بنابراین ترجم.الف دارند و در تعبیر یکى نیستند با یکدیگر اخت،گـوناگون

  .آوردخلل به وجود مى

 تمام جمله را در نظر بـگـیـرد و ، و آن این است که مترجم، روش حنین بن اسحاق و جوهرى است،روش دوم

 همانند ه در رسـاندن آن معنىاى بسازد ک آن گاه در زبان دوم جمله،ص سازدمـعـناى آن را در ذهن خود مشخ

هاى حنین بن اسحاق  از این رو کتاب. و این روش بهتر است،مساوى باشند یا نه  خواه الفاظ، متن اصلى باشدۀجمل

هاى مربوط به طب و  بر خالف کتاب،یـاضیات آشنا نبود چون او به ر،جز درعلوم ریاضى احتیاج به بازنگرى ندارد

  .ها تعریب کرده نیازى به اصالح ندارد و الهیات که هر چه در این زمینهمنطق و طبیعى

عى تفسیر در این روش نو.  ترجمه را بسط دهد و معناى جمله را به طور مشروح بیان کند،سـوم ایـنکـه مـترجم

  . خالص اصطالحى نیستۀزبان دوم است و ترجم

  :.که در ترجمه سه روش وجود دارد بحث اینۀخالص

 روشى ناپسندو تا حد زیادى غیرموفق ، که این روش،اللفظى تحتۀترجم لفظى یا ۀ حـرفى یا ترجمۀ ـ تـرجـمـ1

  .است

 و به نظم زبان اصلى مقید .شود آزاد هم گفته مىۀ تفسیرى غیرمشروح که به آن ترجمۀ معنوى یا ترجمۀ ـ ترجم2

  .نیست و این روش معقولى است 

  . تا ترجمه تر است این روش به شرح و تفسیر نزدیک. تفسیرى مشروحۀ ـ ترجم3

  .:طابق با دو روش ترجمه مى پردازیمهاى گوناگون و م قرآن کریم از جنبهۀ ترجمۀاکنون به مسال

   قرآن ۀگانهاى سهویژگى

-ایر کتابصورت یک کتاب مقدس آسمانى برتر از س ویژگى جمع شده که به همین جهت بهدر قـرآن کریم سه 

  .هاى آسمانى درآمده است

  .قرائت آن عبادت وتالوتش تبرك است کالمى است مقدس و ملکوتى که ،داست قرآن کالم خاوالً

  .کندو به سوى حق و راه راست رهبرى مى هدایتگر مردم است ثانیاً
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23   . جاویدان و دلیل صدق دعوت اسالم در بستر زمان است ة معجزثالثاً

فردى است کـه در صربه منحةاص این کتاب در لفظ و معنى و شیواین سه ویژگى مهم عالوه بر نظم خ

یا ترجمه به شود که آکام دارد اکنون این پرسش مطرح مىها و احـیان و محتواى بلند در مورد نظامفـصـاحـت و ب

 آنها را از بین مى ۀ در برگـیـرد یـا ایـن که همها یا دست کم بعضى از آنها رایتواند این ویژگهر زبانى که باشد مى

  .کند بحث ما را در این زمینه معین مىاست که ابعادبرد؟ این همان موضوعى 

دالیـلـى را کـه خصوص آن  به، دالیل اعجاز قرآن را، اول ۀ در درج،اللفظى  تحتۀترجم: گفتدر حـقـیقت باید 

د گیر که قداست قرآن را نیز در بر نمىگونههمان.  از بین مى برد،بالغت است بیان و درحد باالى ةمـربـوط بـه شیو

ر رساندن  و سرانجام چه بسا د، بر آن جارى نمى شود،ى که به عنوان خاص قرآن جارى استاز این رو احکام شرع

ى مقید  آزاد که به نظم متن اصلۀشتر مـوارد چـنین نباشد اما ترجم اگر چه در بی.مطلب خیانت هم شده باشد

 ولى معناى مقصود را ، و نیز عنوان قرآن در آن نیستارداللفظى دالیل اعجاز را ند تحتۀ هر چند مانند ترجم،نیست 

  : و اینک تفصیل مطلب. راداشته باشد البته در صورتى که شرایط الزم،رساندمى

    اللفظى قرآن تحتۀترجم

 معناى آن این است که مقصود را از قالب لفظى آن ،اللفظى اگر به صورت همانندسازى کلمات باشد تحتۀترجم

ارى است که هرگز  و این ک، جز اینکه زبان دیگرى اسـت.که از هر جهت شبیه قالب اول استبریزند به قالب دیگرى 

 همان چیزى است که قرآن نوع ،مانند قرآن از لـحـاظ نظم و شیوه زیرا آوردن ،توان آن را انجام داددرباره قرآن نمى

 محال بودن آن ه وتجرب،ـد مـانـنـد قـرآن را بیاوردبشر را با آن تحدى کرده و از او خواسته است کـه اگـر مـى تـوان

 .ند که تا حد ممکن شبیه قرآن باشدانشا ک  اما اگر هـمـانـنـدسـازى نـباشد و مترجم کالمى را.را ثابت کرده است

ا که قرآن داراى آنهاست و این کار به خـودى خـود مـمـکن است ولى بسیارى از امتیازات لفظى و معنوى ر

 همان گونه که اگر کالم به غیر لفظ و نظم و زبان . از دست مى دهد،آیندقرآن به شمار مى هـا دالیل اعجازهـمـان

مان اى ههـر گـویـنـدههاى مهم کـالم  زیرا از پایه،لم اول نخواهد بود این دیگر کالم متک،خود تغییر داده شود

 از کالم او بیگانه ، داده شودیکى از آنها تغییر  و اگر.ه استکالم او آمداى است که در کلمات و تعابیر و نظم و شیوه

  . و این مطلبى است که نیاز به توضیح بیشترى ندارد.شود و دیگر کالم او نخواهد بودمى

متکلم خاصى است  که از به اعتبار این اى است وى قداست ویژه کـالم خـاصى باشد که دارا،حـال اگـر کـالم

که تغییر در کلمات و  تا چه رسد بـه این،ز بین مى رود با تغییر شکل کالم آن خصوصیت ا،اشداحکام خاصى داشته ب

 ۀترجم و این کارى است که ناگزیر در .وب آن نیز اندکى دگرگون شده باشداسل الفاظ در زبان دیگرى باشد و نظم و

  .افتداللفظى اتفاق مىتحت

  )تفسیرگونه(  آزادۀترجم

جاب کـنـد بـا نظم ضرورت ای  معنوى است که مقید به نظم متن اصلى نیست و اگرۀرجم آزاد همان تۀتـرجـم

اللفظى این تـفـاوت را دارد کـه تـمـام  تحتۀترجم  این نوع ترجمه کار معقولى است و با.کندمتن مخالفت مى

ل اعجاز و خصوصیات که دالییکى این( موضوع نخست با آن مشترك است  هر چند که در دو،رساندى را مىمـعـنـ

ساندن معنى  ولى ر.)که احکام قرآن بر آن جارى نمى شود و دیگر این، است از میان مى رودلفظى که درمتن اصلى

که مترجم دقت کند و به تمام جهات معناى  مشروط بر این،هاى این نوع تـرجـمـه استیبه طور کامل از ویژگ

  .مقصود احاطه داشته باشد

 و ایـن نوعى .بیان نماید ه کند و مقصود کالم رامه بر آن است که معناى مورد نظر را ارائصـاحب این نوع ترج

 از جهت نظم و ترتیب و اصل متناسب است و غالباً شرح و تفسیر است ولى در یک قالب لفظى که تا حد امکان با

وم از لـحـاظ اصـطالحات و فنون البته اگر چنین کارى ممکن باشد و زبـان د. تى شیوه بیان با اصل مطابقت داردح
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ظر تعبیر و بیان ن هاى همسایه ازهاى ملت و روشن است که زبان. نزدیک به زبان اصلى باشدبیشتر موارد محاوره در

  .ندبه یکدیگر نزدیک

-  و این وسیله،معمول بوده است  آزاد از قدیم در محافل علمى و ادبى روشى پسندیده وۀ معنوى یا ترجمۀترجم

 و سیره .رودهاى گوناگون  بـه شـمـار مىداشتن لهجه ناسب براى گسترش دعوت اسالم در میان مردم بااى م

مسلمانان همواره بر آن جارى بوده است و شک نیست که عرضه کردن مـفـاهـیـم و حقایق واالى قرآنى به صاحبان 

این  ةلیتى که بر عهدئو همان مس.هى استیله براى انجام مسؤولیت ال بهترین وس،هاى دیگراز ملتعقل واندیشه 

ها هاى معروف ملتها و لهجه آن با زبانۀو عرض) سنت  کتاب و( نصوص اسالمى ۀامت است و جز با بیان و ترجم

 یک ضرورت تبلیغى است که حقیقت ، صورت صحیح قرآن بهۀ به همین جهت است که ترجم.پذیر نیستامکان

   .کند مىسالم و واقعیت قرآن آن را طلبا

  خطرهاى ترجمه قرآن 

 اعتقاد بـه عدم جواز . قرآن قائل شده باشدۀاغ نداریم که به ممنوع بودن ترجماز دانشمندان اسالمى کسى را سر

 عثمانى و تـوابـع آن مـانـنـد سوریه و ۀ در ترکی،یعنى در قرن گذشته( خرین پدید آمدأ در عصر مت، قرآنۀترجم

اصره اند اسالم را بدین وسیله محعمارى و تبشیرى باشد که خـواسـته استۀ یک اندیشو شاید این ممنوعیت) صرم

  .عربى جلوگیرى نمایندبخش آن در مناطق غیرکنند و ازگسترش تعلیمات روح

 قرآن هـمـزمـان بـا ۀه قول به منع ترجم خواهیم دید ک،اگر تدبر و تعمق کنیم: خ مى گویددکـتـر عـلـى شـوا

اى مسلمانان را مسیحى  آنان سعى کردندکه به هر وسـیـله.یان عرب و استعمار در بالد اسالمى استفـتـواى مسیح

-ى تدریس زبان عربى را در مستعمره بلکه حت،هاى گوناگون اکتفا نکردند این رو به فرستادن مبلغ در لباس از،کنند

 قرآن به ۀت که خواستند با جلوگیرى از ترجمـ و ظـاهـر امـر ایـن اس،شمال آفریقا ممنوع کردند هاى عربى مانند

 ۀزبان عربى آشنایى نداشتند و ترجم با عرب  زیرا مسلمانان غیر،ره قرار دهند اسالم را در مـحـاصـ،هاى دیگرزبان

و به تعبیر (یکى از مبلغان  .یافتند و میدان براى ادیان دیگر خالى بود نمى،دانستندهایى که مىقرآن را به زبان

-قـرآن بـه«:  مسلمان گفته بـودةبه یکى از دانشمندان ساد) کردى از کسانى که مردم را نصرانى مى یک،تـررسـتد

خـوشحالى   و آن دانـشـمـنـد سـاده بـا»!اى است که قابل ترجمه نیستگونهراستى معجزه است و بالغت آن به

 قرآن ۀمقاله نوشته بود که ترجم ه سـخـنـرانـى کـرده و آن گاه در این بار»!الفضل ما شهدت به االعدا«: گفته بود

  ». قرآن جایز نیستۀترجم«:  در گام بعدى گفته بودند، و کسانى هم که از او پیروى کرده بودند،دشوار یا محال است

هـا  پنداشتند کـه عـرب،ا مطرح کردندسازد مسیحیانى که این اندیشه رکند و خدا مقدر مىامـا انسان تدبیر مى

هاى  ولى دیگر ملت،ها درست بود البته گمان آنها درباره عرب.هاى دیگر ترجمه نخواهند کرددیگر قرآن را به زبان

دانستند بى مى به این موضوع اهتمام ورزیـدند و دانشمندانى که عر، به شهادت تاریخ،زبانانمسلمان از غیر عرب

  .دانستند آن را بخوانندانى که عربى نمىرجمه کردند تا کسهاى مختلف تقرآن را به زبان

هاى  قرآن به زبانۀترجم شود که حرکت بر ضدو این گونه براى ما روشن مى: کندسپس دکتر شواخ اضافه مى

   .خصوص در دولت عثمانى بوده است تنها در کشورهاى عربى و به،دیگر

 کـرده و ترجمه بیان لى را در مورد منع از با همین شیوه دالی، قرآنۀ رهبر مخالفان ترجم،تـاد شـاطـراسـ

 ،ى قرآن وارد مى شود بر شمرده استهاى بیگانه بر حصار محکم اسالم یعن قرآن به زبانۀخـطرهایى را که از ترجم

  :گویدکنیم مىترین آنها را ذکر مىکه ما مهم
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25 هاى دیگر ضـایع شدند و جمه به زبان ترۀن گونه که تورات و انجیل از ناحی هما،کندآن را ضایع مى قره ترجم- 1

رود که خداى نکرده بر سر قرآن همان بالیى  پس بیم آن مى.اصل این دو کتاب با ضایع شدن زبان آنها از بین رفت

   .بیاید که بر سر تورات و انجیل آمد

ل  کـردن اصـ مخفى، زیرا علت ضایع شدن تورات وانجیل،قیاس مع الفارق استاین یک : گوییمما در پاسخ مى

 دانشمندان یهود و .که با هدف فریب آنان انجام گرفت  آنها به مردم بودةشد تحریفۀآنها از عموم و نشان دادن ترجم

 بلکه معانى ،دند آنان الفاظ عـهـدیـن را تـحـریـف نمى کر.نیز کشیشان با تحریف تعالیم عهدین با آنها بازى کردند

آن را به عنوان تعالیم   به تفسیر نادرست آن پرداختند و،ن تحریف الفاظ را نداشتند چون توا،کردندآنها راتحریف مى

  .اصیل الهى به مردم ارائه کردند

 هدى للناس تجعلونه قراطیس تـبـدونها و الکتاب الذى جا به موسى نورا و: فرماید تورات مىةخـداونـد دربار

 شما آن را در کاغذها ،دا آورد و نور و هدایت براى مردم بوکتابى که موسى آن ر) 91 / 6/ انعام (تخفون کثیرا 

ید سازن است که بعضى از آن را آشکار مىمنظور ای(پنهان مى دارید  کنید و بسیارى را قسمتى را آشکار مى،قرارداده

  ).داریدولى بسیارى از آن را پنهان مى

 یـعـنى آنها را ،رت تحریف در معناى آنها بودهایم که تحریف عهدین به صور مـوضـوع تـحریف کتاب گفتهمـا د

 .هاى عهدین صورت گـرفـت و نـه در متن اصلى آنها و این همان کارى است که درترجمه،تفسیر نادرست مى کردند

/ مائده (ما انزل الیکم من ربکم  االنجیل و قل یا اهل الکتاب لستم على شئ حتى تقیموا التوراة و: خداوند مى فرماید

شما بر چیزى نیستید تـا ایـن که تورات و انجیل و آنچه را که به سوى شما نازل شده ! بگو اى اهل کتاب )68  /5

 تورات را  بگو،)93 / 3/ آل عمران (صادقین قل فـاتـوا بـالتوراة فاتلوها ان کنتم :  و فرموده است .است بر پا دارید

 بزرگ در این بود که آنان متن اصلى عهدین را ۀ فاجع،بنا براین. یدگوین را تالوت کـنـیـد اگـر راست مىبیاورید و آ

 اما قرآن کتابى است که مسلمانان . آنهاۀ نه ترجم، و این علت اصلى از بین رفتن آنها شد،از مـردم پـنهان کردند

متن  ، پژوهشگران معتقد گرفته تـا محقق از مسلم، مسلمانان جهانۀ بلکه هم،نسل به نسل آن را در اختیار دارند

همانا  (؛)9 / 15/ حجر (انا له لحافظون  الذکر و انا نحن نزلنا:  خداوند فرموده.کنندقرآن عزیز را حفظ و حراست مى

 هم دوستان و هم ،هاى مردم و به دست مردم یعنى قرآن را در سینه.)ایم و ما نگهبان آنیمقرآن را ما نازل کرده

  . جاویدان قرآنى استة یک معجزاین خود کنیم و حفظ مى،دشمنان

مختلف است و آنها را به هر جا هاى مردم ها بلکه عقیده چون سلیقه، اختالفاتى وجود داردها میان ترجمه ـ طبعا2ً

 و اختالف در .فاوت است مـت، آن و درك آرا مختلفۀترجم  همچنین استعدادها در فهم معانى قرآن و.کشاندمى

 اختالف در استفاده و استنباط احکام و آداب شرعى را ، زیرا اختالف در ترجمه،لوبى داردمطنا هاى قرآن آثارترجمه

شاید میزان اختالف آن را با سایر   و.دهدفهمد نظر مىر گروهى بر حسب آنچه از ترجمه مىبه دنبال دارد و ه

   .ترجمه ها نداند

-  بـه،که باید مراعات شـود مه ضوابطى دارد زیرا ترج.ن سخن خارج شدن از فرض مساله استای: پاسخ اینکه

ت رسمى و گروهى از دانـشـمـنـدان و ادیـبـان أ کـریـم که باید تحت نظارت یک هی قـرآنۀخـصـوص تـرجـمـ

انـدازى بیگانگان نگذارد که قرآن را باشد و فرصتى براى دسـت مـتـخصص و زیر نظر یک حکومت اسالمى مقتدر

  .خط آن نیز باید با اصول معین باشد تا آن را از اختالف و اضطراب حفظ کندال رسم.قطعه قطعه کنند

 و گاه دانشمندان پوشیده مانده است بسیارى از اى دارد که گاه بربسیارى از آیات خود حقایق پیچیده ـ قرآن در 3

با  پـس اگر قرآن را .د داردهاى متعددى وجـواین مورد مثال  در.اندیدهاند آنها را فهمکسانى که پس از آنان آمده

 فردا اگر علم در سطح باالیى قـرار گـرفـت و از حـقایق قرآن چیزهایى کشف شد ،اطالعات امروز خود ترجمه کنیم

ا غلط  دیروز مۀجمبه همگان اعالم نماییم که تر ایط آیا خود را تـخـطـئه کـنیم و در این شر،که قبال پوشیده بود
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 امروز ۀبراى اطیمنان یافتن آنان به ترجمگویند؟ و چه تضمینى است؟ مـردم به ما چه مىبوده و صحیح غیر از آن 

  اطمینان یافته بودند؟  دیروزۀ همان گونه که به ترجم،ماست

  :کندهاى زیر را ذکر مى استاد شاطر براى این موضوع مثالسپس

 را »ـیـن زوج« ، که مفسران قدیم،)3 / 13 / رعد (من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین و:  قـول خـداوند- الـف 

اى ت برداشت و آن این که در هر میوه آن گاه علوم جدید آمد و پرده از روى معناى درس،اندبه دو صنف تفسیر کرده

  .نر و ماده وجود دارد

  :.گویدوى مى

  .اندم آن مخفى مىة این حقیقت جدید براى خوانند،شداگر ترجمه مطابق با تفسیر اول با

 ةکه در این آیه واژ ،)9 / 35/ فاطر (واللّه الذى ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلدمیت : ب ـ قـول خـداوند

 ،فته قـرآن کـریـم اسـت از بین رةو بدین گونه معناى بدیعى که معجز تفسیر شده است »سوق مى دهد« به »تثیر«

انند تحریک غبار و دود و این  م.ه معناى تهییج و تـحـریـک است ب است که»اثاره« از »تثیر«و آن این است که 

 در  یعنى.شودمرکزى و حرارت جوى و باد حاصل مى چون تبخیر از حرارت .سازى است کار تبخیر و بارانأمبد

 این  این معنى براى.بخواهد جا که خداکنند تا آنارها را حمل مى سپس بـادهـا بـخـ.تبخیر این سه عامل الزم است

  . آشکار شده استآیه اخیراً

 و یا این .اندمعنى کـرده  را به کثرت لشکر»اوتاد«مفسران ) 10 / 89/ فجر ( وفرعون ذى االوتاد: ج ـ قـول خـداونـد

 ولى اکنون روشن شـده کـه منظور از آن همین اهرام .اندکرده بوده که مردم را با آن شکنجه مىکه آن چهار تا میخ

نبا (الم نجعل االرض مهادا والجبال اوتادا:  یاد کرده است»اوتاد«به عنوان  و قرآن از کوه ها،ه کوه هستنداست که شبی

 /78 / 6-7.(  

 »گـسـتـرش«به   را»دحو«بعضى از مفسران ) 30 / 79/ نازعات ( واالرض بـعـد ذلک دحیها: د ـ قـول خـداونـد

یر کامل  دارد از بـیـن مـى رود و آن گـرد غـ»دحو« مفهومى که ، اگر به این معنى ترجمه شود.اندمـعـنـى کـرده

 بسیارى از آنان عرب ۀمـردم مـنـطـقـه صـعید که ریش عالوه بر حرکت به دور خود و) مانند گردى تخم مرغ(است 

  .گویند مى»دح «  یا»ى دح« یا »دحو« به تخم مرغ ،است

اى کـه به گـونـه ،)5 / 39/ زمر (یکور النهار على اللیل  ار ویکور اللیل على النه: هـمـچنین اگر قول خداوند

 و آن کروى بودن زمین ،روداز آیه استفاده مى شود از بین مى معنایى که ،اند ترجمه شودبعضى از مفسران گفته

یى و  چون روشنا.تابددن آن چـیزى است که نور بر آن مى گرد بو قوسى بودن نور گرد بودن وۀ زیرا الزم.است

ترجمه  »پوشش« حـال اگـر آیه به همان معناى .انـدا مى پذیرند که بر آن واقـع شـده شکل همان جسمى رتاریکى

  .را از دست داده ایممعجزات قرآن  اى از در این صورت معجزه،وم داللت کندشود و سپس دلیل بر صحت معناى د
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  ین امامی و محمدحس1ابراهیم گل آور

  چکیده

 بخش و تحتِر نه گیرد داش بهرهترجمه کار تواند از رایانه درکه مترجم می  هر آنچه تادر این مقاله سعی شده است

 تعدادي از ي،چنین ابزارکارگیري به شمردن عللِ ضمن بر،در هر بخش.  الکترونیکی ترجمه معرفی شود ابزارِعنوانِ

عامل ویندوز  سیستمافزار معرفی شده تحتِنرم. شودبرده میوار ناممرتبط نیز فهرست ايهاي رایانهبرنامهمهمترین 

آن است تا با ارائۀ فهرستی وهشِ حاضر برپژ .گیرداي بین آنها صورت می و در شماري از موارد نیز مقایسهکندکار می

ذکرِ اهمیتِ امر، لزومِ چنین امید است با هم.افزارها را در ترجمه نشان دهدکاربردي، اهمیت فراگیري کار با این نرم

  .گنجاندنِ آموزشِ چنین مهارتی در برنامۀ آموزشی دانشجویانِ رشتۀ مترجمی نیز بیان شود

  هاي کلیديواژه

گیري، اي، غلط رایانه چاپِ،)PDF( پی دي اف  رایانه، فایلهايپردازها، ویرایشگرهاي تصویر، ترجمه به کمکِواژه

   مستقلمترجمانِ

  مقدمه

هاي اینترنتی  و پایگاهاي از منابعِگزیده« دکتر حسین مالنظر که با نام لۀ حاضر از مقاۀ مقال نگارشِۀ اولیکرِتفّ

  ارتباطِۀ مقاالتی که تاکنون در زمین،در واقع .گرفته شده استد، چاپ رسیبه  i ترجمه مطالعاتِفصلنامۀدر » ترجمه

اند و هیچ  کلی چنین ارتباطی نگاه کردههمگی به تصویرِ  ترجمه چاپ شده است،عاتِترجمه و رایانه حداقل در مطال

توجه به مواردِ گوناگونِ استفاده از رایانه در ترجمه،  ولی با.اندر الزم در ترجمه نپرداختهابزا شمردن نامِکدام به بر

افزارهاي مربوط به ترجمه آشنا  با نرمالزم است مترجم حداقل براي موفقیت بیشتر و افزایشِ سرعت در کار خویش

به افزار و ابزاري است که کننده نرممختلف تولیداینترنتی هاي پایگاهآوري اطالعات از حاصل جمع  این مقالهِ.شود

، که ایدة استفادهِ از رایانه براي نخستین بار 1940 از دهۀ .هستندط ومستقیم یا غیرمستقیم به ترجمه مربطور 

صورت چه در زمینۀ نرم افزاروافزارهاي بسیاري در این زمینه چه در بخشِ سختوهشپژتا امروزمطرح شد، 

هاي نرم افزاري خاصِ اي بستهشود و حتی تقریباً هر رشتهها استفاده میامروزه از رایانه در تمامی رشته. گرفته است

دارد که موردِ استفاده مترجمان افزاري گوناگونی وجودهاي نرمترجمه نیز از این امر جدا نیست و بسته. داردخود را

  :اند عبارتند ازوهش کردهپژافزارهاي ترجمه از جمله محققانیِ که در زمینه معرفی نرم. گیردقرار می

درسال  (Nogueira) ، نوگویرا2001 درسال  (Austermuhl)، اوسترموهل1997درسالِ  (Dohler) دهلر

هاي خود بیشتر به ابزار البته باید خاطر نشان کرد که این افراد در کتاب. 2003در سال (Somers) و سومرز 2003

  .اندرداختهپترجمه به کمک رایانه 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ebianzalichi@gmail.com
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  ابزار الکترونیکی ترجمه

  :ترینِ ابزارِ الکترونیکیِ ترجمه نام برد زیر را به عنوانِ مهمتوان مواردِمی

پردازهاواژه)1

ي الکترونیکیهاالمعارف یرةدالغت و فرهنگ)2

اینترنت و ابزار آن)3

)Image Editors ( ایمج ادیترزهاي تصویرویرایشگر)4

 ترجمه به کمک رایانهابزارِ)5

)PDF(  پی دي اف هاي مرتبط با فایلابزارِ)6

)Desktop Publishing Tools(اي ابزار چاپ رایانه)7

گیري غلطابزارِ)8

 مستقل الزم براي مترجمانِابزارِ)9

  .هاي بعدي به تفصیل معرفی می شوندبزار در بخشهر یک از این ا

  پردازهاواژه1

 ،در ضمن .راحتی تایپ کندتواند به آنها مترجم میۀکه به وسیل، چراهستند مترجم  ابزارِترینِپردازها مهمواژه

هاي بررسی غلطکارِ مثالً هاي کمکی که این برنامه .ندنک شایانی به مترجم می این ابزار نیز کمکِ جانبیِهايبرنامه

 تصحیح ۀالبته در زمین .کنندپردازها عمل میدر درون واژه ،دهند انجام میدر حین تایپرا امالیی و دستوري متن 

 هاي جالبِاز دیگر ویژگی. کند عمل میپردازکه مستقل از واژهکرد یادنیز  )ASPELL( اسپل توان ازامالیی می

 کانتاِنیو ) CATCOUNT(کانت  کَتالبته در این مورد نیز . یک متن است کلماتِ کلِپردازها شمارشِواژه

)ANYCOUNT (اول شمارشِ افزارِنرموظیفۀ  .کنندعمل میپرداز  مستقل از واژههایی هستند کهاز برنامه 

-، اچ)RTF (افیت آرهاي کلمات در فایلشمارشِ دوم افزارِنرموظیفۀ ترجمه به کمک رایانه و هاي پروژه در کلماتِ

 :هاي موجود در بازار عبارتند اززپرداترین واژهاز جمله مهم. است...  و) PDF(اف دي، پی)HTML(ال امتی

ورد و اَبی،)Org Writer (رایترجیآر، او)Open office (آفیس، اُپن)Microsoft Word(مایکروسافت ورد 

Abiword.  

  لکترونیکیهاي ا المعارفةلغت و دایرفرهنگ2

ولی هر اندازه هم که مترجمی به  .هاي مترجم استترین توانایی مطلب از جمله اصلی خواندن و دركِمهارتِ

 ، کلماتء مربوط به اصالحات و امال مشکالتِ باز هم در بسیاري از موارد براي حلِ،هردو زبان تسلط داشته باشد
 مرجع است که نسبت به هاي الکترونیکی از جمله این منابعِهنگفر . مرجع استا و منابعِه جستجو در کتابنیازمندِ

هاي تجاري با نام  زیادي از این ابزار، شمارِامروزهِ .دهستن سرعت و راحتی جستجو هاي دیگر داراي مزیتِفرهنگ

ن آنها ذکر تریولی در اینجا تنها تعدادي از معروف شود، در بازار یافت می)CD (هاي فشرده مختلف و به شکل لوح

-ندکه میهست الکترونیکی ۀهاي چند و تک زبانفرهنگ لغت  )Collins(  کولینز  و) Oxford(آکسفورد : شودمی

  .هاي آنها گوش داد بسیاري از مدخلکلمات را جستجو کرد و در ضمن به تلفظِعبارات و همنشینی نها آتوان در
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29  Merriam-Webster’s Online Dictionary and)مریام وبسترز آنالین دیکشنري اند تساورس

) Thesaurus نشانیه ب com.w-m.www://http توان عالوه آن می  که در اینترنتی استیلغتفرهنگ

در . ها گوش داد بسیاري از مدخلجستجو کرد و به تلفظِنیز  را  کلمات و اصطالحاتِۀبرمعنی لغات، نقش و ریش

وب سایت . دهدبه کاربر می را ها بررسی سریع بین مدخلهاي موجود در آن امکانِپیوند ،ضمن

com.wordreference.www زبانه و هم  و تکهاي لغت چندفرهنگ دیگري است که داراي  مناسبِۀنیز گزین

  المعارف ویکی پدیاة دایرتوان به المعارف هاي الکترونیکی نیز میةری دااز.  لغات مترادف استچنین فرهنگِ

)org.wikipedia.www://http(ِالمعارفِ  دایرهرا بهترینِ اکنون آن اینترنت هم اشاره کرد که بسیاري از کاربران 

  .دانندموجود می

  اینترنت و ابزار آن3

  گرهاي وب مرور1- 3

صفحاتِ اچ تی ام ال د تا ندههستند که به کاربر این امکان را می کاربردي یهایگرهاي وب برنامهمرور

)HTML(ِها را انتقال  جهانی یک شبکه دیگر با رایانه خویش مشاهده و یا پیوندها را دنبال کند و فایل را در وب

 ،)Microsoft Internet Explorer( ماکروسافت اینترنت اکسپلورر :ترین این مرورگرها عبارتند ازمعروف .دهد

  .)Opera(و اُپرا )  Mozilla Firefox(موزیال فایرفاکس 

  هاي مربوط به پست الکترونیکبرنامه2- 3

 یاهو ،)Gmail) Google Mail جیمیل توان بههاي پست الکترونیک میدهندهترین سرویساز جمله معروف

)Yahoo!(میل   و هات )Hotmail(از توان نیز می  ها پیام بهترِهید کنترل و سازمانبرايالبته  . اشاره کرد

   و)Mozilla Thunderbird ( ، موزیال تاندربِرد)Microsoft Outlook( نظیرِ مایکروسافت آتلوك ی هایبرنامه

  . استفاده کرد)Eudora( یودرا 

  موتورهاي جستجو3- 3

. ن مورد ترجمه استهاي بهبود و تسهیل ترجمه، باال بردنِ دانش و اطالعات مترجم در زمینۀ متیکی از راه

، نظر داشت که در نهایتالبته باید در .اندامروزه موتورهاي جستجو کسب چنین دانشی را براي مترجم آسان کرده

 زا.  کندتعیین حاصله از این ابزار را با مطلب ترجمه خود  ارتباط اطالعاتِیا عدمِ این مترجم است که باید ارتباط و

توان می نیز تر تخصصیبه دانشِ درصورت نیاز .اشاره کردگوگول و یاهو توان به یترین موتورهاي جستجو ممعروف

 براي جستجو در )Google Scholar( به عنوان مثال، گوگل اسکالر .عه کردهاي این جستجوگرها مراج زیرشاخهبه

ز منابعِ آموزشی  هم ا)Yahoo! Education(یاهو ادجیکیشن . هاي دانشگاهی بسیار مفید استمقاالت و نوشته

  .شودمفید محسوب می

   داده هاانکِب4- 3

وب هاي «ها که به این وب.  وجود دارند که موتورهاي جستجو توانایی جستجو در آنها را ندارندهاییهمواره وب

از جمله . شودهاي تخصصی یافت میاهگها و پای که در بانکهستند موارد حاوي مطالبی مشهورند در اغلبِ» یئنامر

 )Scopus(  ، اسکوپس )The Web of Knowledge (، د وب آو نالج)Pubmed (ه پابمدتوان ب میها بانکاین

سفانه دسترسی به بیشتر أاما مت.  علمی و پزشکی اند حاوي اطالعاتِشاره کرد که غالباًا) Proquest ( و پروکؤست

 ۀ هزینچراکه این گونه نهادها توانایی پرداختِ، استپذیر ها امکانسسات و دانشگاهؤهاي مها از طریق رایانهاین بانک

  .را دارندآنها   درنامتثبباالي 
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  اینترنتیهاي گفتگوي چت و سایر محیط 5- 3

 افکار و نظرات خود را با سایر مترجمان و ترین زمان ممکنکوتاهتواند در  مترجم میامکاناتی،با استفاده از چنین 

 اي ،)Google Talk(  گوگل تالک توان بهترین آنها میاز جمله معروف. ذاردهاي دیگر در میان بگ رشتهنِامتخصص

 .شاره کرد ا)MSN Messenger(و ام اس ان مسنجر ) Yahoo! Messenger(یاهو مسنجر ، )AIM(آي ام 

رجمان دهد تا با متین امکان را میا سودمندي است که به مترجم ۀنیز در این زمینه برنام  )Skype (برنامه اسکایپ

  . برقرارکندارتباطبه راحتی  باشند  کهدیگر و یا با مشتریان دیگر در هر جا

  هابالگو6- 3

 افکار و ، چند دکمهاستفاده از تنها با ، دنیاي مجازي اینترنتهاي مختلفِتوان در وبالگامروزه به راحتی می

 ه ب بالگرمثالً .سان استآهایی نیز الگچنین وبایجاد خوشبختانه .  منتشرکردیزمینه و عنوان هر  خود را درنظراتِ

یی هافضا  com.blogspot.www://httpو بالگ اسپات به نشانی com.blogger.www://http نشانی

هاي ترجمه نام در اینجا دو مورد از وبالگ .گ بسازد وبالهاتواند در آنمیشخصی  که هر هستندرایگان در اینترنت 

به دو است  وبالگی  کهcom.blogspot.transnote.www://http نشانی هب، یکی ترانسلیشن نوتز  شودبرده می

هب یشند ترانسلیک و دیگري ن ترجمهینۀدر زم زبان انگلیسی و اسپانیایی

که وبالگ تخصصی ترجمه در زبان فرانسه  php.blog/fr/com.nakedtranslations.www://httpنشانی

 بهتر است از ،هاسایتها و به طور کلی در وبشده در وبالگروز مطالب بهپیگیري جدیدترینِرِ ضمناً به منظو .است

  .استفاده کرد) Read Feeder ( رید فیدرنرم افزارِ

  ویرهاي تصویرایشگر4

 ی حداقل دانشکه آن است  نیازمندِ، گرافیک قبول کندۀدر رشترا  ترجمه اي ةخواهد پروژکه مترجم میهنگامی

در نتیجه . ها ویراشگري تصاویر است این مهارتۀاز جمل .افزار مرتبط با آن را داشته باشدمقدماتی از این رشته و نرم

 )Microsoft Paint(  مایکروسافت پینت مثالً . است مرتبط با این مهارترنرم افزاکار با مترجم نیازمند فراگیري 

توان از اي می حرفه تصاویر در حدِ ویرایشِبراياما  . مناسبی استبرنامۀ مقدماتی در این زمینه براي کسب مهارتِ

( ، فتو فیلتر )Paint Shop Pro(  پینت شاپ پرو ،)Adobe Photoshop ( اَدوب فتوشاپ:نام برد اهاین برنامه

Photo Filter(، د گریمپ  )The Gimp( اي سی دي سی ، )ACD See( اکس ویو ، )Xnview(  و پیکاسا  )

Picassa(.   

  ه رایان ترجمه به کمکِابزار5ِ

   ترجمه ۀحافظ5-1

ن  چنی کارِاساسِ . ترجمه به مترجم کمک کند سرعتِبردنِتواند  در باالاي میهاي حافظهاستفاده از سیستم

  متنِۀ ترجم وقتی مترجم مشغولِ.شودمیذخیره ها این آندر  کندهایی این است که آنچه مترجم ترجمه میحافظه

 فعلی اوست به متن جدید انتقال دهد و در ةپروژمربوط به که را   از این حافظههایی بخشتواند، می استيجدید

 ، در ترجمه رمانمثالً .هایی به نوع متن نیز بستگی دارد حافظه چنینالبته کاربردِ . کار خود را باال بردنتیجه سرعتِ

 ، رمانۀ چرا که در ترجم؛ ترجمه را کاهش دهدتواند سرعتِساز باشد و حتی میتواند مشکلاستفاده از آنها می

 .شدد توضیح داده خواه بعدي بیشتر  اصطالحی در بخشِانسجامِ. تر است اصطالحی مهم مترجم از انسجامِخالقیتِ

ي در آنها زیاد است، کلمات تکرار اصطالحات وبسامد تجاري که  و فنی  حقوقی، متونِنظیرالبته در سایر متون 

اس دي لی ترادوس : هاي حافظه عبارتند ازین سیستمترمعروف. خواهد بود سودمند ها واقعاً از این حافظههاستفاد

)SDSL TRADOS(فست ، ورد )WORDFAST( دژاوو ، )DEJAVA( و اُمگات  )OMEGAT(.ِاز میان  
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31 رار دارد که هم اکنون وردفست قنآ و بعد از بقیه استتر از تر و هم گرانهم معروفاس دي اس ترادوس  فوق مواردِ

  ii.کتتد دنیا از آن استفاده میمترجم در سراسرِ 13000 بیش از

  شناسی مربوط به اصطالحابزار5-2ِ

-  ترجمهوژةهاي مختلف پرهاي خود در بخش معادل معنا که مترجم در انتخابِ اصطالحی به این انسجامِاصوالً

 گروهی  هایی که به صورتِله در ترجمهأ این مساهمیتِ .امري بسیار مهم است، اش ثبات و پایداري داشته باشد

ح شناسی طراحی شده  اصطالبرايي ، ابزارايلهأ چنین مس رعایتِلذا به منظورِ .شودبسیار بیشتر می، شوندانجام می

 مترجم قرار و فهرستی از اصطالحات آنرا در اختیارِ کنند را بررسی میأاین ابزار قبل از ترجمه ابتدا متن مبد .اند

هاي  بخش با توجه به روابطِکند وپیدا میهاي خود آمادگی بیشتري گزینش معادل  مترجم در،در نتیجه .دهندمی

، )Wordsmith Tools(  ورد اسمیت تولز : عبارتند ازهابرنامه این .یابدزایش می دقت او در این کار اف،مختلف

  ).Antconc( و اَنتکنک )Termstar( ترم استار ،)Multiterm (  مولتی ترم،Textstat) (تکست استت 

   زبان در وبابزار تغییرِ

 فرض کنیم .باشدثري ؤ مندگان آنها عاملِ تعداد بازدیدکنتواند در افزایشِها میامروزه چند زبانه بودن وب سایت

این وب سایت تنها به یک زبان  اگر . خود طراحی کنندسایتی تبلیغاتی براي شرکتِخواهند وب شرکتی میمدیرانِ

  دلخواه خود را انتخاب زبانِبتوانندو کاربران آن باشد  شرکت بیشتر است یا در صورتی که چند زبانه  موفقیتِ،باشد

 حال مترجمی را . بسیاري سودمند باشدتواند از جهاتِها میوب سایت لحاظ کردن چنین قابلیتی درراین کنند؟ بناب

با چنین پر واضح است که . باشدفرا گرفته نیز  را هاییبرنامه توانایی کار با چنین ،در نظر بگیرید که عالوه بر ترجمه

 از انتظاريچنین داشتن  اول شاید البته در نگاهِ .ش دهد چشمگیري افزایآمد خود را به طرزِردتواند میمهارتی 

 مطلوبی میزان درآمدِ وو ا  دیدۀ به زاویها کامالًیابی به این مهارتلی دست، وبه نظر بیایدگرانه آلایدهکمی مترجم 

 ترادوس ،)CatsCradle(   کتس کرادل : عبارتند ازبرنامه ها این ملۀاز ج .بستگی داردانتظار دارد اش که ازحرفه

  ). Dreamweaver( و دریمویور )NVU( ، ان وي یو ) Trados TagEditor( تگ ایدیتر 

  ابزار تغییر زبان در نرم افزار5-4

هاي پایگاه  پیشین در موردِاز آنچه در قسمتِدرستی انجام این کار  زبان در نرم افزار و  ترجمه و تغییرِاهمیتِ

حتی این احتمال وجود دارد که نرم افزار  که اگر این کار درست انجام نشودچرا ،  بیشتر است، گفته شداینترنتی

حال اگر  . بازي را تغییر دادتوان زبانِاز ابتدا می، ايهاي رایانه بازي در اکثرِبه عنوان مثال،.  نکندکار نظر موردِ

توان انتظار  چگونه می،نگرفته باشده کار تغییر زبان را به درستی بمترجم ترجمۀ درستی انجام نداده باشد یا نرم افزارِ

 ،)Alchemy Catalyst(  آلچمی کاتالیت از  عبارتندکار مربوط به این نرم افزارِ بازي را داشت؟ آن کردنکار

( و اکس اسکوپ ) PE Explorer(  پی اي اکسپلوره ،) Resource Hacker(، ریسور هکر ) Passolo(پاسولو 

Exescope(. مایکروسافت اکسل هايبرنامه  از،همچنین )Microsoft Excel(کلکاورگ.  و اپن آفیس  ) 

Open Office.org Calc ( ِهاي ین صفحات نیز در طراحی بازيا. شود  صفحات گسترده استفاده میدر ویرایش

  .کاربرد دارداي رایانه

  گذاريابزار زیرنویس5-5

 چه  ،این نوع ترجمه   . درحال رشد است   چشمگیري با سرعتِ  ترجمه است که     از انواعِ یکی  ترجمه سمعی و بصري     

  متـرجم بایـد کـالمِ   ، اولدر مـوردِ  . باشدآفرینمشکلتواند براي مترجم  می، زیرنویسصورتِه  دوبله و چه ب صورتِه  ب

رت  عبـا طـولِ  بایـد  ،پیشه هماهنگ باشـد و در مـورد دوم   لب هنر با حرکاتِ  کهاي انتخاب کند    زبان مقصد را به گونه    

 نرم افزار مرتبط با ایـن بخـش عبـارت    . خواننده فرصت الزم را براي خواندن داشته باشدکهاي باشد  زیرنویس به گونه  
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( ، اس اس اي تـول       )Aegisub( اجیـسوب    ، )Sabbu( ، سـبو    )VisualSubSync (ز ویشؤال ساب سینک    ا است

SSATool.(       هاي ویرجوال داب   برنامهتوان از   ی، م از باشد  مورد نی  صوتی و تصویري   هايفایلدر صورتی که ویرایش

 )VirtualDub(  و ُاداسـیتی   )Audacity (  مـدیا پلیـر کالسـیک    ضـمن در .کـرد  اسـتفاده  )Media Player 

Classic( وي ال سی ، )VLC(  و د کی ام پلیر )THE KMPLAYER(چنـدمنظوره اي   پخـشِ هاي از برنامه 

ــست ــه ایــن قــسمت مــی   ند کــه دره ــاي اینترنتــی   “، همچنــین . کــار گرفتــه شــوند  تواننــد ب پایگــاه ه

com.divxstation.wwwوorg.opensubtitles.www    بنـدي  آوري و طبقـه اي بـه جمـع  بـه طـور حرفـه

سـلواکی راه    در اُ  اًاخیـر  org.opensubtitles.www  پایگـاه  مـثالً  .پردازنـد ها مـی  ها و کارتون   زیرنویس انواع فیلم  

نیـز  را  زبـان فارسـی   ، ایـن پایگـاه   خوشـبختانه .هزار عنوان زیرنـویس فـیلم اسـت    280اندازي شده و داراي بیش از      

را نیـز در رایانـه    )VobSub( برنامه وب سـاب   باید  ،  بهره گیریم گاه  پایاز این دو    بخواهیم  چنانچه   .کندپشتیبانی می 

 زیـر   جستجو در موتورهـاي جـستجو بـا فرمـول کلیـدي     ،فیلم زیرنویسیافتن هاي یکی دیگر از راه    .خود نصب کنیم  

  iii”.زبان است + نام فیلم + )subtitle ( نویس

  سیستم هاي ترجمۀ ماشینی5-6

 تا  به امروز ، استفاده از رایانه در ترجمه را مطرح کردۀستین بار اندیشبراي نخویور وارن که 1949از سال 

  اگرچه انصافاً. است ماشینی صورت گرفتههاي ترجمۀهاي  بسیاري در زمینۀ سیستمتحقیقات گسترده و تالش

تري از ترجمۀ پایینبسیار آنها در سطح   اما هنوز ترجمۀ حاصل از،اندکردههایی در طول زمان رشد چنین سیستم

د هستناي کلیشه هایی بیشتر در ترجمۀ متون ساده که داراي زبان و اصطالحاتاز چنین سیستم .انسان قرار دارد

 ،ها ین سیستم ا کارباالبردن کیفیتِ  به منظورِ،در ضمن . وضع هوا متون مربوط به گزارشِ، نظیرِشوداستفاده می

هاي ترجمۀ ترین سیستماز جمله معروف . ویرایش کنیم،سیستمۀ ترجم قبل و بعد از  مورد نظر راالزم است متن

) Alta Vista Babel Fish (آلتا ویستا بایبل فیشازد عبارتناینترنتیماشینی 

)com.altavista.babelfish.www( سیستران ،)Systran) (com.systransoft.www(و اَوان کؤست  

)Avanquest)  (com.avanquest.www.(  

  )PDF( اف ديپیهاي  مرتبط با فایلابزار6ِ

(  اف و آرت) TXT ( ، تی اکس تی) DOC( مانند داك  متنیهاي  فایلسایرِ نسبت به  پی دي اف هاي فایل

RTF(   تغییر آن  امکانآید، میدراف ديپی نخست آن است که وقتی فایلی به قالب مزیتِ. دهستنداراي دو مزیت 

به همین دلیل است  .یابدي آن افزایش میا اطالعات و محتو حفظِشود و در نتیجه امنیتِمیصفر حتی یا بسیار کم 

-  دوم آن است که هنگامی که از نسخهمزیتِ. اف هستنددي پیبهاي موجود در اینترنت در قالکه بسیاري از فایل

 دیگر ،کنیمها استفاده می خواندن این فایلراي ب،)Adobe Reader( برنامه، مثالً  ادوب ریدر  یک هاي گوناگونِ

اي ه نسخهبه کارگیريهاي دیگر ممکن است حال آنکه در فایل .وجود ندارد ۀفایل اولیساختار  خراب شدن خطرِ

  . فایل اولیه را دچار تغییر کندساختارِ، )Microsoft Word( برنامه، مثالً  مایکروسافت ورد گوناگون یک 

PDFهاي  فایل الزم جهت خواندنِهايبرنامه1- 6

-  است که براي خواندن فایلهاییترین برنامه یکی از بهترین و رایج)Adobe Reader( نرم افزار ادوب ریدر 

توان به امکانِ جستجوي کلمات، کپی متن و از مزایاي زیاد این برنامه می .طراحی شده است  اف ديي  پیها

 از آغاز تا کنون ، این برنامههمچنین. نمایی به میزان دلخواه، و چاپ متن اشاره کردنمایی و کوچکتصویر، بزرگ

ه جز اینکه ممکن است نخستین اجراي آن، تقریباً هیچ ایرادي به این برنامه وارد نیست ب. همیشه رایگان بوده است

در هر . اما این مسئله در دفعاتِ بعدي استفاده از برنامه تکرار نخواهد شد. هاي عادي طول بکشدکمی بیش از برنامه
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33 وجود دارد که علیرغمِ سرعت باالتر، از محبوبیتِ   )Fox Reader ( فاکس ریدربه نامنیز  دیگري افزارِنرمصورت، 

  .رخوردار استتري بکم

  )PDF( اف دي پیهاي  فایلایجاداي الزم جهت هبرنامه2- 6

 PDF(اف دي پی و )Adobe Acrobat Writer( هاي اَدوب آکروبات رایتر برنامهتوان از براي این منظور می

Creator  (البته موردِ اول که یکی دیگر از محصوالتِ شرکت معروف اَدوب . استفاده کرد )Adobe(،بر  است 

-که مترجم از واژهدر صورتی. ، رایگان نیست و قیمتِ نسبتاً باالیی هم دارد)Adobe Reader(خالفِ  اَدوب ریدر 

( اف کانونتر ديتواند با نصبِ برنامۀ ورد تو پیکند، میاستفاده می) Microsoft Word (  ماکروسافت وردپردازِ

Word to PDF Converter(شده در ورد جادهاي ای، به راحتی فایل )Word (اف ديرا به پی )PDF( تبدیل 

شود، کار با آن بسیار راحت است و کاربر  نصب می)Word( با توجه به اینکه این برنامه داخلِ خود برنامه ورد . کند

یازي به برنامۀ دیگري هم وجود دارد که ن.  تبدیل کند)PDF( اف ديتواند تنها با یک کلید، فایل خود را به پیمی

نام دارد   Open Office.org Writerارگ رایتر  .این برنامه اُپن آفیس. نصبِ برنامۀ مجزا براي تبدیل فایل ندارد

براي این منظور کافی .  ذخیره کرد)PDF ( افديدر قالبِ پی را موردِ نظر راحتی فایلِبهتوان  از آن میاستفادهو با 

  .ب کردانتخارا  Export to PDF گزینه است

PDF هاي فایل تبدیلِاي الزم جهتِهبرنامه3- 6

 درترجمه خود را بایست نیز میو او رسد  به مترجم می)PDF( اف ديمتنِ ترجمه در قالب پی ، مواقعدر بیشترِ

- دي پیفایلافزارِ مخصوصی، تواند با استفاده از نرممی مترجم ،صورت در این .ارسال نماید مشتريهمین قالب براي 

کار خود ورد و آدر، )Word(  براي برنامه ورد )DOC( پرداز، مثالً قالبِ داك گار با واژهساز را به قالبِ )PDF ( اف

( توان طبقِ روندي که در بخش قبل گفته شد دوباره فایل داك بعد از اتمام کار نیز، می .را به راحتی انجام دهد

DOC(افديبه صورت پی  را ) PDF(هاي قبل، مزایاي استفاده از فایلِ در بخش.  براي مشتري فرستاد  درآورد و

. ترین آنها همان حفظِ ساختارِ متن و تصاویر و جدول هاي داخلِ آن است ذکر شد که از مهم)PDF ( افديپی

 Abby PDF ( اف ترانسفرمردياَبی پی: معروف هستند و عبارتند ازمبدل هاي الزم براي این کار معموالً به برنامه

Transformer( سالید کانورتر ، )Solid Converter (اف تو ورد کانورتر ديو پی )PDF to Word 

Converter.(  

)PDF( اف ديپی هاياي الزم جهت ویرایش فایلهبرنامه4- 6

مراه  الزم ه با کیفیتِمعموالً ) Word( ورد افزارهاي نرم فایل به قالبِ)PDF ( افدي پیهايتبدیل فایل

لذا براي غلبه بر این . ریزدهم میها، بعضی از خصوصیاتِ ساختاري آنها به، چرا که در فرآیند تبدیلِ این فایلنیست

- ديفاکسیت پی: ترین آنها عبارتند از استفاده کرد که مهم)PDF ( افدي پیتوان از ویرایشگرهاي فایلمشکل می

 برتري استفاده از این ).Infix PDF Editor( اف ادیتر ديی و اینفیکس پ)Foxit PDF Editor(اف ادیتر 

توان گفت در واقع، می. شودراحتی انجام میها عدم نیاز به تبدیل فایل است و ویرایش فایل در داخل برنامه بهبرنامه

  .کنندخوانند و هم آن را ویرایش میها هم فایل را میکه این برنامه

   رایانه اي چاپِابزار7ِ

طور کلی متون  بههاي اداري، گزارشات وتوان نامهپردازي که پیشتر از آنها صحبت شد میوسیلۀ ابزار واژههب

سطوحِ باالتر براي  .گرفتتوان از آنها بهرهنمیتر در سطح پیشرفته متن  براي تنظیمِاما . را تایپ کردعادي و روزمره

البته مترجم  .شوداي استفاده میچاپ رایانهویژة  از ابزارِعموالً م ، و بروشورهاي تبلیغاتیه مجلطراحی صفحاتِمثلِ 

تواند درآمد خود را  می، کسب آن ولی در صورتِ. نیازي به فراگیري چنین مهارتی نداشته باشدممکن است اصالً
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کوارك ، )Scribus(  اسکریبوس ،)La Tex(  التکس  ازندهاي این قسمت عبارتبرنامهترین  معروف.افزایش دهد

  ).Frame  Maker(میکر  و فریم)QuarkXpress( اکسپرس 

  )Proofreading(گیري  غلطابزار8ِ

 ه پروژ کلِ، مشتريبراينهایی کار نسخۀ  فرستادنالزم است پیش از ، وقتی ترجمه و ویرایش آن به اتمام رسید

 ) Word( برنامه ورد گرچه. ندبرطرف گرددستوري -  احتمالی امالییاتِ تا اشتباهشودگیري غلطبه صورت جامع 

چنین براي ویرایشِ » Check Spelling and Grammar «گزینه اي به نام چک ا سپیلینگ اند گرامر

Bluebeam(ترین آنها بلوبیم ریوو یکی ازمعروفوجود دارند که نیز  دیگري هاي مستقلِدارد، برنامهاشتباهاتی 

Revu(است .  

   مستقلترجمانِ براي مارتباط با مشتري ابزار9ِ

 با مشتریان خود مترجمان مستقلهایی نیز براي حفظِ ارتباطِ برنامه ،عالوه بر ابزاري که تاکنون نام برده شد

  .شودافزار براي این دسته از مترجمان معرفی میدر زیر دو نوع نرم. وجود دارند

  )Billing Software ( بلینگ سافتورارسال صورتحساب براي مشتري نرم افزار9-1

 بر دهند از مشخصاتِ آن باخبر شوند و سپسترجیح می ،دن را قبول کنکاريقبل از آنکه اي اکثرِ مترجمانِ حرفه

 با توجه به اینکه امروزه کار مترجم نیز .دنیمتی را به مشتري پیشنهاد دهق م آن، و حج متن، حوزة کارياساس نوع

-ي جغرافیایی نیست، اطالع از چگونگی برقراري ارتباط با کمها، دیگر محدود به مرزهامانند متخصصان سایر رشته

تحساب به  ارسال صورهايبرنامه مترجم از  دانشِبنابراین،. ترین زمان ممکن بسیار مفید استترین هزینه و در سریع

-البته هیچ بسیاري وجود دارد که هايبرنامه در این زمینه ،هم اکنون. آیدالزم و ضروري به نظر میبسیار مشتري 

 مالی مربوط آنها را در ترجمه و مسائلِاز توان هم میاند ولی باز انحصاري براي مترجم طراحی نشدهکدام به صورتِ

 ، بیل ) Freeside(، فري ساید )Factual Sol (فکتؤال سول:  عبارتند ازبرنامه هااین برخی از . استفاده کردبه آن 

  ) .BillQuick( کؤیک 

  )Fax( و دریافت نمابر ارسالاي هدهندهسرویس9-2

هنوز هم افرادي هستند که از این ابزار استفاده  است، الکترونیکی غالباً جایگزین نمابر شدهاگر چه امروزه پستِ

به هرحال، مترجم باید بتواند از روشِ مطلوب مشتري، با وي . دهندتر را ترجیح میهاي سنتیکنند و روشنمی

تراس : بعضی از آنها عبارتند ازهایی وجود دارند که نیز برنامهر نماب  ارسال و دریافتِۀ زمیندر. ارتباط برقرار کند

Fax(، فکس زیرو )Trus Fax( فکس  Zero ( و اینتر فکس  )Inter Fax.(  

  نتیجه

ر کسبِ اي، متخصصانِ هر رشته را به منظوهاي رایانههاي مختلف و گسترش روزافزون برنامه رشتهدرنفوذِ رایانه 

هاي آن ترجمه نیز از جهاتِ مختلفی تحتِ تأثیر رایانه و برنامه. استآنها ناگزیرکرده موفقیتِ بیشتر، به یادگیري

اما گامِ نخست این مسیر، شناختِ ابزار و . فراگیري چنین دانشی هستندنیازمندقرارگرفته است و مترجمان نیز

اي هاي رایانهورده شد تنها فهرستی کاربردي از ابزارِ الکترونیکی و برنامهآنچه در این نوشته آ. هاي مربوط استبرنامه

 آموزشی ۀ که آیا جاي تعلیم چنین ابزاري در برنامرسدذهن میال به ؤدر نهایت این ساما . مرتبط با ترجمه است

  ! مترجمی خالی نیست؟ۀدانشجویان رشت
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35 i92- 77 صص. 1382پاییزارة سوم، شم، سال اول، مطالعات ترجمه ۀ  فصلنامرجوع شود به.

ii سایترجوع شود به وب :com.SDL.www   

iii  74، ص 1386 شهریور، 166 ةمار، شسال هجدهم. )1386(رجوع شود به ماهنامۀ رایانه.

نابعم

  .40-27 صص). 1382 تابستان (دوم، ة شمار، سال اول،مطالعات ترجمهامۀن، فصل»رایانه و ترجمه« .)1382 (. ز،بهجو

 چهارم، سال، مطالعات ترجمهامۀفصلن، ترجمۀ ماشینی و کامپیوتري در عصرِ ارتباطات «). 1385. (و مصلی نژاد، پ. بخشنده، ا

  .61 چهارده، ص ةشمار

  .48- 31صص .  انتشارات یلدا قلم:تهران .اندیشی ترجمه شناسیهم 2 مقاالت ۀمجموع .)1386 (.ف، دحزافر

.74، ص 1386 شهریور، 166ماره ، شسال هجدهم. )1386(  رایانهۀماهنام

رة سوم، شما، سال اول، مطالعات ترجمه ۀ فصلنام.»هاي اینترنتی ترجمهاي از منابع و پایگاهگزیده«. )1382 (.، حمالنظر

  .92-77صص . 1382پاییز

رة هفتم و شما، سال دوم، مطالعات ترجمه ۀفصلنام. » استفاده از فناوري جدید در ترجمه«. )1383. (موسوي میانگاه، ط

  .64- 53، 1383هشتم، 

  ،ترجمه فرهاد قلی زاده نوري ،»تشریحی کاربران کامپیوترفرهنگ «،)2003( هیأت مؤلفان و ویراستاران مایکروسافت 
  کانون نشر قلم ،تهران

 ، تهران، ترجمه مجید سماوي،»فرهنگ تشریحی کاربران کامپیوترمایکروسافت «،)2003( هیأت مولفین مایکروسافت 
  کانون نشر قلم
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   حسن هاشمی میناباد

  آزاد اسالمی اراكعضو هیئت علمی دانشگاه 

  )بخش پنجم(

  

-based, -centered, -centric, -oriented, -orientated

آیـد بـه   صفتی که به این روش به دست می     . سازندشوند و مجموعاً صفت می    هاي باال با اسم ترکیب می     واژه  

دهـد، کـانونِ   کیل مـی این معنی است که اسمِ پایه  مهمترین قسمت یا ویژگیِ چیزي است، بخـشِ اصـلی آن را تـش                  

 اسـمِ پایـه یـک خـطِّ     -ها وبینِ این واژه. گیرداصلیِ توجهِ چیزي است، و بر اساسِ آن موردِ قضاوت و ارزیابی قرار می         

– در انگلیــسیِ عمـومیِ بریتانیــایی کــاربردِ بیــشتري دارد و  orientated– .آیــد مـی hyphenي کوتــاه یــا تیـره 

orientedو زبانِ علمی و فنّی در انگلیسیِ امریکایی  .  

Service-oriented structure بنیادخدمات) ايرایانه(

Evidence-based thinking تفکّرِ مبتنی بر شواهد و مدارك، تفکّرِ شواهدنگر

Home-based working mothers مدارمادرانِ شاغلِ خانه

Research-based web مرکزوِبِ پژوهش

Web-centric بنیادوِب

Family-centered care محورهايِ خانوادهمراقبت

Christ-centered art محورهنرِ مسیح

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 h_hashemi_mi@yahoo.com
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37 ي مرکّـب سـاخته     صـورتِ واژه  به) 1: (انداند بر دو نوع   ها در فارسی ساخته شده    معادلهایی که براي این واژه      

سـاخت دسـتوريِ گـروهِ    ) 2(سـمِ پایـه، و    اۀاضاف کانون بهo مدار، - مرکز، o اندیش ، - نگر، - گرا، - بنیاد، o شده از 

معمـوالً از  .  و اسـمِ پایـه سـاخته شـده اسـت     – ، بـا گـرایش بـه      -، متمایل به    - ، مبتنی بر     -به  صفتی که از معطوف   

تر، مگر این که نتـوان معـادلِ سـاده و سرراسـتی بـا آن      تر است و راحتشود که کوتاه معادلهايِ گروهِ اول استفاده می    

 – مـدار و  –در ترکیبهـايِ دارايِ   . evidence-based thinkingمـدارك  /  تفکّرِ مبتنی بر شـواهد  ساخت، مانندِ

  . شودساز نیز افزوده میصفت»  ي-« ي محور گاهی نشانه

   بنیاد-

sociocentric بنیادجامعه community-centered بنیادجامعه

task-oriented بنیادوظیفه science-based بنیاددانش

translation-oriented بنیادترجمه leisure-based بنیادآسایش

  

   گرا-

Western-oriented گراغرب student-based دانشجوگرا

Sociocentric گراجامعه market-oriented بازارگرا

Task-oriented گراگرا، انجاموظیفه

  

  نگر-

Translation-orientated نگرترجمه child-oriented نگردكکو

Teacher-based نگرمعلّم author-based نگرنویسنده

Man-centered نگرانسان process-oriented فرایندنگر

  

  مرکز-

Human –centered مرکزانسان data-oriented مرکزداده

Egocentric )ي(خودمرکز  theocentric خدامرکز

  

  محور-

Family-centered محورخانواده problem-oriented )ي(محور مسئله

Client-centered محورمشتري religion-based محوردین

Egocentric خودمحور anthropocentric )ي(محور انسان
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  مدار-

Religion-based مداردین gender-oriented مدارجنسیت

Goal-oriented مدارهدف group-centered مدارگروه

Class-based مدارطبقه mythocentric مداراسطوره

  

  اندیش-

Process-oriented فراینداندیش

  

  -basedاین واژه که به صورتِ .  در علم و تکنولوژي معنایی دیگر نیز داردbase) ۀ یعنی بدون نشان–ed 

 رنگی است که lead-based paintمثالً . دهدرود مبنايِ ساخته شدنِ چیزي را نشان مینیز به کار می) سازصفت

  . آن سرب باشد و در نتیجه، اصطالح رنگ سرب پایه براي آن ساخته شده استۀیپا

Lead-based paint پایهرنگ سرب

Water-base(d) paint پایهرنگ آب

Oil-based paint رنگ روغنی

Asphaltic base course )سازيدر راه(اساسِ قیري 

  

-proof, -resistant, tight

  -proofصفتی . شود تا به چیزي اشاره کند که مضر و نامطلوب استکه با اسم ترکیب میاي است  وندواره

ند به آن ضرر و توا نمیproof–کند که اسمِ ترکیب شده با آید چیزي را توصیف میکه به این ترتیب به دست می

اند، با این تفاوت که proof- مترادفهايِ  tight– و resistant–. گذاردآسیبی برساند و تأثیرِ نامطلوبی بر آن می

– با resistant– و ing– با proof–. رساندکیپ شدنِ وسیله برايِ جلوگیري از آسیب و ضررِ چیزِ دیگري را می

anceشود به اسم تبدیل می :airproofing  ، sound-resistance.   

استفاده کنند، اما این  » -ضد « ها از مترجمانی هستند که گرایش دارند به این که به جايِ تمامِ این واژه  

  . وندواره معادلهايِ دیگري هم دارد که شایانِ امعانِ نظر است

Bullet-proof ضد گلوله shower-proof ضدآب، ضد باران

Burglar-proof ضددزد leak-proof ضدنشست، ضدرخنهِ

Frost-proof ضدیخ spark-proof ضدجرقه

Rust-proof گضدزن weather-proof ضدهوازدگی
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Fire-proof, flame-proof, heat-proof, oven-proof نسوز

Shatter-proof نشکن shrink-proof شورنرو

Water-proof ندهپسآب

  

   ناپذیر-

Air-proof هواناپذیر water-proof ناپذیرناپذیر، آبرطوبت

Water-proof بندآب moisture-proof نمبند

Light-proof نوربند damp-proof نمبند

  )خواندندردي است که در گذشته برايِ مقابله با خطر مار میمازبست دعا و وِ ( بست -

Wind-proof بادبست burglar-proof دزدبست

Sound-proof صدابست

   - ، مقاوم در برابرِ - به مقاوم

Accident-proof مقاوم در برابرِ تصادف rot-proof مقاوم در برابرِ فساد

Storm-proof مقاوم در برابرِ توفان weather-proof مقاوم در برابرِ آب و هوا

  

   -عایقِ 

Damp-proof عایقِ رطوبتی fire-proof عایقِ آتش

Water-proof عایقِ آب rain-proof عایقِ باران

  

   - نا  

Water-proof ناتراوا
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   لیاقتیايِ شایستگی و+ مصدر 

Satter-proof glass  خردنشدنیۀشیش

- Resistant

Fire-resistant پاد، نسوز، ضد آتشآتش

water-resistant ضد آب، مقاوم در برابرِ آب

acid-resistant paving کفپوش ضد اسید

blast-resistant door درِ ضد انفجار

slip-resistant tile سرامیک ضد لغزش

light-resistance مقاومت به نور

flame-resistance گیريمقاومتِ شعله

- tight

Air-tight هوابند، هواکیپ، هواناپذیر

oil-tight ضد روغن

rain-tight بندباران

drip-tight بندقطره

water-tight بندناپذیر، آبآب

gas-tight گازناپذیر

wind-tight بادبند، بادبست
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  *برزي  مه مهديفاط

  دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه عالمه طباطبایی

  

  )قسمت سوم(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي نظریهسرآغازي خواهد بود براي آشنایی با » آشنایی با اندیشمندان ترجمه«و اما قسمت سوم از مجموعه مقاالت 

:مدرن ترجمه

  

19 و 18قرن 

  

هاي فنی ترجمه. اللفظی و آزاد بود به هنرترجمه در قرن هجدهم رویکردي بین ترجمه تحتمترجمانرویکرد 

اي در این دوران بسیار رونق گرفت و انتقال اطالعات موجود در متن مبداء به متن مقصد از اهمیت ویژه

کردند که  در این دوره سعی میمترجمانترجمه در قرن هجدهم به یک صنعت تبدیل شد و . برخوردار گشت

هاي متن اصلی که متن ترجمه تا حد ممکن براي خواننده قابل فهم باشد تا جایی که به حذف برخی از قسمت

بسیاري از متون . ورزیدندفهم آن براي مترجم دشوار و یا برگردان سلیس و فصیح آن غیرممکن بود، مبادرت می

  .که قبالً ترجمه شده بود، در این دوران مجدداً ترجمه شد

در قرن هجدهم و نوزدهم پیشگفتارهاي طوالنی با توضیحات بسیار در مورد اصول ترجمه متون کالسیک 

» هیچکس جز یک شاعر قادر به ترجمه شعر نیست«بخش آثار ترجمه شد و شعار خارجی به انگلیسی زینت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* f_mehdibarzi@yahoo.com

م، آثار هنري در دوره رنسانس از ارزش هاي پیشین مطالعه نمودیهمانگونه که در قسمت

خاصی برخوردار گردید و متعاقباً طرز تفکر مردم درباره ترجمه و ارزش آن دچار 

اي  فلسفی و مذهبی خواهان ترجمههايترجمه از جمله ترجمهدگرگونی شد و عالقمندان 

ش می به همین دلیل مترجمین در این دوران تال. اللفظی گشتندفراتر از ترجمه تحت

کردند که به جاي برگرداندن کلمه به کلمه متن مبداء در صدد ارائه مفهوم اصلی آن در 

هاي ترجمه در متن مقصد باشند چنین رویکردي باعث رشد چشمگیري درظهور تئوري

هاي هاي متعددي از متون مقدس به زباندر این دوران نسخه. دوران رنسانس گردید

توان به ترجمه مارتین لوتر به عنوان یان آنها میدیگر ترجمه و چاپ شد که ازم

هاي دورانی که گذشت از دیگر ویژگی. تأثیرگذارترین ترجمه متون مقدس نام برد

ن در ترجمه متون و رضایتمندي بیش از اتوان به اختراع ماشین چاپ، آزادي مترجممی

. پیش خوانندگان از متون ترجمه شده اشاره کرد



  

  
  
  

42  

         1388 بهار و تابستان  /شمارة ششم/  علمی، فرهنگی، خبري   فصلنامۀ

 مترجمانردند، الهام بخش کاصولی که منتقدین در نقد آثار از آنها استفاده می. رسیدبیش از پیش به گوش می

  . انگیزه بیشتري براي ترجمه آثار گوناگون پیدا کنندمترجمانگردید و خلق آثاري ماندگار در تاریخ باعث شد تا 

بایست بدون حذف هیچ قسمتی، مگر هاي قرن نوزدهم آن بود که متن میهاي مشهود در ترجمهیکی از تفاوت

- قرن هجدهم آزاد بودند تا هر زمان که میمترجمانکه   صورتیگشت درهاي غیراخالقی، ترجمه میقسمت

  .خواستند بخشی را به متن اضافه و یا از آن حذف نمایند

هاي توضیحی در متن ترجمه شده بر نوشتن پانویس در این دوره مرسوم گردید تا جایی که افزودن یادداشت

توان از هجوم متن هاي خارجی و عالقه  این دوره میهاياز ویژگی. افزودارزش آن اثر از دیدگاه خوانندگان می

هاي  بسیار در زبان1 به ترجمه آنها نام برد که باعث ورود مفاهیم جدید و هم چنین حرف نویسیمترجمان

بدیهی است که مورد اخیرعمدتاً ناشی از حجم زیاد متون خارجی و . اروپایی و به ویژه زبان انگلیسی گردید

  .ه آنها بودفرصت کم براي ترجم

شناسی یا زبانشناسی ، تا قرن نوزدهم ترجمه تحت اللفظی عملی بود که در زمینه واژه)1981(به گفته نیومارك 

طلبان فرهنگی سعی داشتند از طریق آن ادبیات را حفظ نمایند، اما در شد و اصالحتاریخی و تطبیقی انجام می

. شدند که در آن برخی متون به دقت و برخی آزاد ترجمه میتر شد؛ به صورتیقرن نوزده، رویکرد ترجمه علمی

 قرن هجدهم متمرکز به ارائه اطالعات موجود در متن مبداء به خواننده متن مقصد بود، مترجمانتوجه 

از اندیشمندان  . قرن نوزده به استفاده از تئوري در برگردان متن مبداء توجه خاصی داشتندمترجماندرحالیکه 

 . معروف به تایتلر نام برد3 و الکساندر فریزرتایتلر وودهاوسلی2ن دوران می توان از الکساندر پوپترجمه در ای

  

  )1688- 1744م (الکساندر پوپ

دوران وي را عصر طالئی . وي یکی از بزرگترین شعراي قرن هجدهم بود

نامند چرا که آرامش و صلحی به مراتب بیش از گذشته بر آن ترجمه می

هاي اولیه زندگی به چهار زبان یونانی، التین، ایتالیایی  پوپ در سال.حاکم بود

ها نوشته شده بود و فرانسوي آشنا بود و به مطالعه اشعاري که به این زبان

 هومر در این دوران 5»اودیسه« و 4»ایلیاد«ترجمه وي از . عالقه خاصی داشت

  .با موفقیت چشمگیري روبرو شد

. ق و روان انجام شوداي است که ساده، دقی ترجمهترجمه موفق از دیدگاه وي

وظیفه مترجم آن است که سبک نویسنده متن مبداء را کپی به عقیده وي 

 هم عقیده بود که نه تنها متن کار هنري بلکه 6وي در این موضوع با درایدن. نماید

توان دو شاعر حتی دو  نمینماید و بنابراین هرگزسبک شعري یک شاعر است که وي را از دیگران متمایز می

. پذیر باشدشاعر معاصر را یافت که ترجمه کار آنها به یک سبک امکان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 transliteration
2 Alexander Pope
3 Alexander Fraser Tytler  Woodhouslee
4 Iliad
5 Odyssey
6 Dryden
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  )1742- 1813م (الکساندر فریزر تایتلر وودهاوسلی 

 چاپ شد، 18قرن   که در اواخر The Essay on the Principles of Translationکتاب تایتلر با نام 

ها و کتاب اولین کتاب حاوي تئوري   میت خاصی برخورداراست چرا که این در تاریخ تئوري ترجمه از اه

از تألیف این کتاب توضیح درباره مشکالت ترجمه و ارائه   هدف وي . هاي ترجمه به صورت مشروح بودتکنیک

نندگان و هم هایی در این زمینه در اختیار خواآثار ادبی و قراردادن دستورالعمل   راهکارهایی براي ترجمه بهتر 

  .هاي ترجمه بودپیروي از تئوري در تکنیک  چنین 

ترجمه خوب در نظر وي نه تنها ترجمه اي وفادار به متن مبداء بلکه 

ترجمه اي است که مقبولیت عام داشته باشد، مفاهیم دقیق متن مبداء را 

حفظ نماید، به همان سبک نوشته شود ، به همان اندازه ساده و روان باشد 

میزان تأثیر آن بر خواننده مقصد به اندازه تأثیر متن اصلی بر خواننده و 

از دیدگاه وي مترجم نه تنها باید به دو زبان تسلط داشته باشد . مبداء باشد

بلکه باید به اندازه کافی زیرك و باهوش باشد تا بالفاصله سبک نویسنده را 

تواند ه نمیکشف نماید، چرا که مترجم بدون درك صحیح سبک نویسند

تایتلر معتقد بود که مترجم باید . هاي وي داشته باشدفهم دقیقی از نوشته

در هنگام ترجمه آزاد باشد تا به متن اصلی چیزي اضافه و یا از آن حذف 

نماید، به شرط آنکه از هدف اصلی نویسنده فاصله نگیرد و به هر صورت هدف وي را از نگارش متن اصلی در 

.انتقال داده و اثر آن را تضعیف ننمایدمتن ترجمه شده 

  

  :کردتایتلر شعر را براي ترجمه به دو دسته تقسیم می

که ترجمه آن به نثر نه تنها غیرعاقالنه که غیرممکن است؛ و: شعر غنایی)1

توان آن را به صورت نثر ترجمه کرد هر چند بهتراست که به شعر ترجمه شوند چرا که می: سایر اشعار)2

بایست شاعر باشد تا طبق دیدگاه تایتلر، مترجم شعر می. عر به آهنگین بودن آن استکه ارزش ش

. بتواند همان زیبایی را به وجود آورده و همان حس را درخواننده متن مقصد ایجاد نماید

بایست تا حد ممکن با اصطالحی معادل آن در متن مقصد ترجمه وي معتقد است که اصطالحات متن مبداء می

شود که مترجم و در صورتی که در زبان مقصد اصطالحی معادل براي آن وجود نداشته باشد توصیه میشود 

.منظور اصلی نویسنده را به زبان ساده بیان نماید

  

  20قرن 

تر شدن زندگی و در نتیجه بدیهی است که فناوري باعث آسان. اندقرن بیستم راعصر فناوري و تکنیک نام نهاده

المللی گردید و متعاقب آن ترجمه که تا این عصر به شکل هنري مورد توجه بود، هاي بینپیمانضرورت انعقاد 

-با گسترش تجارت در سطح بین. ها مطلع گردنداي شد براي ارضاء حس کنجکاوي مردم تا از واقعیتوسیله

اي افرادي مشاهده  حرفهانمترجمالمللی، تعداد زیادي از افراد به شغل ترجمه روي آوردند و در نتیجه در کنار 

با گسترش . هاي ترجمه هیچگونه آشنایی نداشتندشدند که تحصیالت کمتري داشته و در نتیجه با تئوريمی
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هاي متفاوتی وارد رشته ترجمه شد که گاه کامالً درتعارض با یکدیگر بودند فعالیت ترجمه در این دوران، تئوري

اصالحات اساسی و ) 1964(به گفته نایدا . اي متفاوتی بیان شده بودندهو گاه علیرغم تشابه ماهیتی به گونه

هاي قرن بیستم  نسبت به نسل پیشین در ترجمه داشتند، از مهمترین  ویژگیمترجمانچنین آزادي که هم

  .است

ها  آغاز گردید نیز باعث ایجاد مفاهیم جدیدي شد که بیشتر آن1965انقالب چامسکی در زبانشناسی که از سال 

  .باشدبخشی براي نظریه پردازان ترجمه بوده و میمنابع الهام

آشنا هاي وي و دیدگاه 1از میان اندیشمندان ترجمه در قرن بیستم در این قسمت با کارل ویلیام هنري شولتس

  .شویممی

  

  کارل  ویلیام هنري شولتس 

تقد بود که ترجمه صحیح یک متن وي مع.  منتشر گردید1918 در سال 2»هنر ترجمه«کتاب شولتس با نام 

  :تواند سه هدف را دنبال کندمی

روشنفکران را علیرغم فاصله زبانی به یکدیگر نزدیک کند؛.1

دانش افراد مختلف را در اختیار دیگران قراردهد؛ و.2

.هاي جهانی در مورد هنر و به طور کلی در مورد زندگی بیفزایدبر ارزش دیدگاه.3

هاي زبانشناسی سبک و ویژگی(مانی موفق خواهد بود که بتواند افکار و روح نویسنده از دیدگاه شولتس ترجمه ز

-را به متن مقصد انتقال دهد و هرگونه انحراف از این معیارها باعث از بین رفتن روح ترجمه می) و گویشی وي

  .گونه می نمایدشود و آنرا ترجمه

هاي شغل و مقصد از ضروریات اولیه و حداقل تواناییشولتس معتقد است که آشنایی کامل با دو زبان مبداء 

بایست عالوه بر اینها داراي احساس هنري باشد و هم چنین در خواندن متن مترجمی است و مترجم خوب می

گیرد پذیرد و هم چنین حسی که از آن میمبداء به اندازه کافی دقت داشته باشد تا تأثیري که از آن متن می

هاي مختلف آشنایی داشته و از اهمیت آنها آگاه ها و فرهنگوي باید با پالودگی سبک. دقیق و صحیح باشد

به گفته شولتس کسی که به امر ترجمه . ها رعایت نماید از آنباشد و درعین حال حد اعتدال را در استفاده

  .دهدهاي خاص یک مترجم خوب را از دست ببایست تحت هیچ شرایطی ویژگیورزد نمیمبادرت می

پذیرد، هر چند که شکل اول و دوم از نظر دارد که ترجمه اصطالحات به سه صورت انجام میشولتس اظهار می

  :وي غیرقابل قبول است

نماید؛دهنده افکار نویسنده است اما روح زبان را حفظ نمیاللفظی که انتقالتحت.1

وزن باشند؛ وتوانند هما نمیاي که شکل برابر دارند امکردن آن با اصطالحی محاورهجایگزین.2

.کردن آن با اصطالحی در زبان مقصدجایگزین.3

  :داندشولتس رعایت موارد زیر را براي مترجم ضروري می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Karl William Henry Scholz
2 The Art of Translation



    

  

  
          

            آشنایی با اندیشمندان ترجمه
  

45 درصورتی که نویسنده متن مبداء از گویش محلی در متن خود استفاده کرده، مترجم نیز باید از -

.به زبان معیار خودداري ورزدگویش محلی در متن ترجمه استفاده نموده واز ترجمه آن 

در استفاده نویسنده از عالئم سجاوندي به اندازه کافی دقت داشته باشد تا متن مبداء را به دقت درك -

.نماید

درصورتی که در متن مبداء از کلمات خارجی به منظور خاصی مانند نشان دادن آشنایی گوینده با -

مترجم نیز باید همان کلمات را بدون ترجمه به متن زبان دیگر یا ملیت متفاوت وي استفاده شده، 

براي مثال اگر مترجم در حال ترجمه یک متن انگلیسی به فارسی است اما در . (مقصد انتقال دهد

هاي متن اصلی از زبان فرانسه استفاده شده و نویسنده  نیز منظور خاصی مانند موارد بعضی از قسمت

بایست عیناً در ترجمه فارسی مورد استفاده قرار ، متن فرانسوي میالذکر از آوردن آن زبان داشتهفوق

).گیرد

.بایست وفادارانه و بدون تفسیر ترجمه گردندهاي قومی و اجدادي میآداب و رسوم و افسانه
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گو با حسین مالنظر پیرامون مسائل و وگفت

  : مصائب ترجمه

* مترجم فرهنگ زیر تیغِرگِ
  

  لیدا فخرایی

 در ، سال در جهان ندارد20-30 مطالعات ترجمه که عمري بیش از ۀرشت

دکتر .  دارد»فرهنگ«اي بر  ساله است که تأکید ویژه5-6اي ایران نورسیده

وي اکنون مدیر گروه مترجمی زبان . از دانشگاه واریک انگلستان استآموختگان این رشته حسین مالنظر از دانش

. است» مطالعات ترجمه« پژوهشی - علمیۀانگلیسی دانشگاه عالمه طباطبایی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنام

 حال در .ها تدریس می شوده به عنوان کتاب درسی در دانشگاهازجمله آثار مشهور اوست ک» اصول و روش ترجمه«

با وي . استبه سامان رساندهرا در » هاي ترجمهمرکز پژوهش « نوین دانشگاهی با عنوانضر، دکتر مالنظر طرححا

  : خوانیدگو نشستیم که میول و مصائب ترجمه در ایران به گفتپیرامون این طرح و مسائ

  . کنیدآغاز» مفهوم نهضت ترجمه «ۀجناب دکتر مالنظر، می خواهیم بحث را با ارائ *

عالقه و نیاز به » به شدت«هایی یک جامعه در دوره .به مثابه نهضت ترجمه یاد می شود گیري حرکت ترجمهاوج«از 

نهضت ترجمه به خودي . شود فرهنگی همراه می-هاي علمی ها با تماس پیدا می کند که عموماً این دورهترجمه

رهنگی دیگر ی می شود که پس از نهضت ترجمه دانش، علم و فدلیل اهمیت آن، از این امر ناش. خود اهمیتی ندارد

   .گیرددانشمندان آن جامعه قرارمیة شود و تحت سیطربه طور وسیعی بومی می

   ؟اندهها بودیم و چه کشورهایی متولی این نهضتاهایی شاهد نهضت ترجمه بودهدر تاریخ در چه دوره *

شود که در ایران با ایم، یک دوره مربوط به زمانی میرا شاهد بودهدر جهان نهضت ترجمه  تاریخی ةدر چند دور

ها در مرکزي زبان و هنديان، نسطوریان سریانیدر زمان ساسانی. تأسیس دانشگاه جندي شاپور همراه بوده است

ین ه توسط ا متون مختلف و شدت یافتن کار ترجمۀآمدند و با ترجم علمی به نام گندي شاپور در خوزستان گرد

 اسالمی عباسیان تحت تأثیر جندي شاپور و با الگوبرداري از ةبعدها در دور. اي شکل گرفتدانشمندان نهضت ترجمه

 اما .تحت تأثیر همین جریان بود که دانش یونان و هند به ایران انتقال یافت.  بغداد را ایجاد کردندۀآن نهضت ترجم

در . یان انتقال دانش وارونه شده و به اروپا سرازیر می شودهاي صلیبی این جربعد از شکست صلیبیون در جنگ

 ۀبنابراین دست به ترجم. شوند که به لحاظ علمی از مسلمانان عقب هستندیان این شکست اروپائیان متوجه میجر

ش از  بغداد، اسپانیا متولی انتقال دانۀبدین ترتیب پس از خاموش شدن نهضت ترجم. آثار مسلمانان می زنند

 فرهنگی وسیعی را - اسپانیا، نهضت علمیۀتدریج اروپا از طریق نهضت ترجمبه. شودرهاي اسالمی به اروپا میکشو

البته یک نهضت ترجمه هم در . شودی کند و منجر به رنسانس اروپا میسه قرن ادامه پیدا م، برد که دوپیش می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . موجود استwww.magiran.comمصاحبه در وبگاه این اصل *



    

  

  
          

              مترجمفرهنگ زیر تیغِ رگِ 
  

47 با تحول و  ا غرب صورت گرفت ودر پی ارتباط ب قاجاریه ة اخیر، حرکتی را که در دورةدر دور. ایمهچین داشت

  . اندهمراه بود نیز نهضت ترجمه نامیدهگیري در ترجمه اوج

اي هستیم اما شما فرمودید زمانی که حرکت ترجمه ره و زمانی ما شاهد کارهاي ترجمهقاعدتاً در هر دو *

خواهیم حال می. شود مید، از آن به نهضت ترجمه تعبیرکنپیدا می» اوج«و » شدت«در یک جامعه 

    .شود، چیستگیري می و عللی که باعث این اوجبدانیم شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

ــاس« ــی تم ــاي فرهنگ ــی» ه ــت  م ــی از عل ــد یک ــاي اوجتوان ــد    ه ــه باش ــک جامع ــه در ی ــت ترجم ــري حرک   .گی

بـه عنـوان مثـال در دوره    . شد میگیري در حرکت ترجمهآن جامعه باعث این اوج حاکم در » اعتقادات«هایی  در دوره 

انسان منتقل شده اسـت و پـس از   گرفت که علم از طریق زرتشت به    رکت ترجمه از این اعتقاد نشأت می      ساسانیان ح 

.  اسکندر، نوادگان اسکندر که سلوکیان بودند، علم را از چنگ ایرانیان درآوردنـد و بـه یونـان و مقدونیـه بردنـد                   ۀحمل

 این اعتقاد خود، سعی بر این داشتند که این علمی را که از آنان ربـوده و در دنیـا                  ۀدند بر پای  ساسانیان که زرتشتی بو   

 اسالمی با   ةدر دور . زدندرند و از این رو دست به ترجمه می         خود در اوستا گردآو    ۀپراکنده شده است دوباره در گنجین     

  .آوري و ترجمـه دانـش بودنـد       دنبـال جمـع   بـه دنبـال علـم بـرود، بـه           این اعتقاد که بر هر مسلمان واجب است کـه           

 دو فرهنـگ    ة برمکیـان کـه پـرورد      ةمثالً خـانواد  . هستند» میان ترجمه حا«گیري در حرکت ترجمه،     سومین علت اوج  

 عباسی داشتند او را به این مسیر هدایت کردند که قدرت را با دانش تلفیق                ۀ هند بودند، با نفوذي که بر خلیف       یونان و 

ــور   ــدین منظ ــد و ب ــر مــی    کن ــاي دیگ ــش را از جاه ــم و دان ــی     عل ــه آن م ــه ترجم ــت ب ــد و دس   .زدنــدگرفتن

-گیري حرکت ترجمه در بغـداد ذکـر مـی        یکی از دالیلی است که براي اوج      » تقابل اسالم با ادیان مسیحی و کلیمی      «

سـت پیـدا   هاي فلسفی و منطقی به دانـش و اسـتداللی د   کتابۀکردند با ترجمسعی میمسلمانان در این دوره     . شود

یکی از دالیلی که عباسیان بـه ترجمـه روي   . کنند تا بتوانند در برابر دیگر ادیان ادله و منطق کافی و قوي اقامه کنند    

-هـاي یونـانی را از سـرزمین   وم کتاب فرهنگی با رۀومیان در جنگ بودند و براي مقابلآوردند این بود که عباسیان با ر   

-اختیار داشتن علم به آنان در مقابل مخالفـان  چرا که سیطره بر دانش و در. ندکردآوردند و ترجمه میهاي رومی می 

 قاجاریه تماس با غرب و شکست ما از روسیه موجب           ةدر دور .  و موجب قدرت آنان می شد      دادشان ابزار استداللی می   

رهنـگ غربـی از     ري و ف  یأس فلسفی شدید بین روشنفکران شد و آنان تنها راه چاره را در به دست آوردن دانش، فناو                 

 ةمـثالً در دور   . کنـد معه آن را به سمت ترجمه هـدایت مـی          علمی یک جا   -فرهنگی» نیاز«گاهی   .راه ترجمه دانستند  

اما نکته اینجا است کـه      . قاجاریه تماس ما با غرب باعث ایجاد نوعی نیاز شد و این نیاز ما را به سوي ترجمه سوق داد                   

اي طراحـی و   سوي دیگـران ایـن نیـاز بـراي جامعـه      نیاز، نیازي کاذب است که ازگاهی یک نیاز واقعی است و گاهی     

شد صـرفاً درونـی و      ریه، نیازي که به ترجمه احساس می       قاجا ةبه نظر می رسد در دور     . زي می شود  ریساخته و برنامه  

-وار برخی علـل اوج    رستبنابراین اگر بخواهم فه    .کردنیازي را نیز غرب بر ما تحمیل می       بومی نبود بلکه یک احساس      

  : برشمارم، این موارد است،شودمه را که منتهی به نهضت ترجمه میگیري ترج

تمـاس و ارتباطـات    -5حامیـان ترجمـه،    -4 بستر فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی حـاکم،      -3اعتقادات،   -2نیاز،   -1

   .اختیار گرفتن دانش دست یافتن به قدرت از طریق در -6فرهنگی، دینی، 

 ةگیـري در دور   هـا معتقدنـد ایـن اوج       خیلی ؟اي است ترجمه در ایران مربوط به چه دوره      ر طالیی   عص *

   .ساسانیه اتفاق افتاد

 سال 350 بغداد نزدیک به ۀنهضت ترجم. تر بوده استتر و طوالنی نهضت بغداد عظیمةرسد که دوربه نظر می. خیر

اي هم که در  سال دوام داشته است و حجم ترجمه100  ساسانی حدودة دورۀکه نهضت ترجمطول کشید در حالی

ابتدا مدت زمانی : در این رابطه سه عامل محوري را باید در نظر داشت. این دوره انجام شده بسیار کمتر بوده است

لبی که ترجمه که حرکت ترجمه جریان داشته و سپس حجم مطالبی که مورد ترجمه قرار گرفته و سوم نوع مطا
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هاي بنیادین و مطالب اساسی و ضروري مورد توجه قرار گیرد تا به حساب نهضت ترجمه اید کتابب. شده است

 در فرهنگ و علم ساز ترجمه شود که تأثیرگذار و جریاناثراگر هزاران هزار کتاب و مطالب بیاما . گذاشته شود

  .را نهضت ترجمه به شمار آوردتوان آن جامعه نباشد نمی

  .دانست» نهضت تولید علم«اي براي را مقدمه» نهضت ترجمه«می توان به این اعتبار،  *

. گذاریمهاي دیگران میر واقع با ترجمه ما پا روي داشتهد. اي براي تولید علم باشدتواند مقدمهبله، قطعاً ترجمه می

نه معنوي م و دانش و گنجیدستیابی به عل. هایی براي رشد و تولید علم بومی ما باشدتواند پلههاي دیگران میداشته

توان آمادگی اولیه را طریق ترجمه و انتقال این دانش میاز . اي براي تولید داخلی باشدتواند مقدمهدیگران می

  .البته نباید تنها به انتقال این دانش و علم اکتفا کرد و آنها را در فضاي فکري خود خام نگه داشت. حاصل کرد

براي ما تولید علم به زبان فارسی چه ؟ توان آن را بومی کرد ش، چگونه می از انتقال علم و دانپس *

   ؟ضرورتی دارد 

توان مواد خام را به با ترجمه تنها می. ایمان گفت که به علم بومی دست یافتهتوآنگاه که به تولید علم برسیم می

  . بر عهده دانشمندان جامعه ماست ومعه فرهنگی جا-پرورش و قوام آن براساس حال و هوا و بستر فکري. دست آورد

   ؟شودنگی ما لزوم نهضت ترجمه احساس می فره- علمیۀآیا اکنون براي جامع *

نهضت .  صادق است ما نیز این امرۀدر مورد جامع. رجمه بی نیاز نیستاي در هیچ زمانی از نهضت تهیچ جامعه

  .ایم ما این نهضت را دوباره پی گرفتهنقالب اسالمیبعد از ا.  قاجاریه ناقص و ناتمام بودةترجمه ما در دور

رسد تا ما نتوانیم دانش و علمی را به زبان خود درك  به نظر می؟در تولید علم و دانش چیست» زبان«اهمیت *

سازي کنیم به تولید آن  بزنیم و پیرامون آن دانش، مفهومکنیم و با آن زبان فکر کنیم و درباره آن به زبان خود حرف

اشاره » زبان«و » فکر«خواهیم به ارتباط عمیق در واقع می. ایمایم و آن را بومی نکردهدانش خاص نرسیدهعلم و 

  .کنید

گاهی . ایمه زبان اصلی آن، به موفقیت رسیدهخواهم بگویم که بسیاري از مواقع ما با درك یک علم باتفاقاً من می

د شاید شود یا بعضی از علوم که بسیار تخصصی هستنو فهم میك یک علم یا دانش در بستر زبانی خودش بهتر در

  اما در این صورت آن علم خیلی محدود خواهد. زبان و براي عموم ترجمه شود فارسیۀنیازي نباشد که براي جامع

 علمی و ۀو به حاشیه رانده شدن آن در جامعتري که در پی خواهد داشت، عدم رشد زبان فارسی شد و آسیب جدي

اش، دفاع ش به همان زبان اصلی و تولید شدهشاید دلیل کسانی هم که از یادگیري علم و دان. آکادمیک خواهد بود

 بدفهمی ایجاد Context» بافت«کنند این باشد که در ترجمه ممکن است به دلیل نقص ترجمه و جداشدن از می

شود که آن علم در انحصار ا این دفاع باعث می ام.کننددفاع می» علم ترجمه نشود«این که به همین دلیل از . شود

   .مان علم باقی بماند و بومی نشوددانشمندان ه

  ؟سازي را داردترجمه تا چه حد ظرفیت فرهنگ *

کنند و به این اعتبار بر فرهنگ خود را بر ترجمه استوار میها خیلی از ملت. از وظایف ترجمه استسازي یکی گفرهن

شرفت توان به پیاز دو کانال و مسیر می.  هم باشدتواند در خدمت سایر علومترجمه می.  دارندتکیهفرهنگ وارداتی 

-ترجمه می.  را در درون تولید کردتوان علم را از بیرون وارد کرد و هم این که آنهم می. علم و دانش دست یافت

 تا 1335هاي اي عرض کنم؛ بین سالمه نمونهساز ترجبراي نقش فرهنگ .تواند در خدمت هردو کانال قرار گیرد

چندین . هاي مالی انتشارات فرانکلین در ایران، بیش از یک هزار عنوان کتاب ترجمه و منتشر شد با حمایت1355

پیش از آن، انجمن دوستی ایران (!) نظر را ترجمه کنند هاي موردگرفتند تا کتاباشر از انتشارات فرانکلین پول مین

خارجی به سود خود از این در واقع در این مقاطع عوامل (!!)  اي را براي خود احساس می کردیفهچنین وظو روسیه 



    

  

  
          

              مترجمفرهنگ زیر تیغِ رگِ 
  

49 اي از اهمیت و نقش ترجمه در این نمونه. ه ما را به دست گیرند علمی جامع-خواستند نبض فرهنگیطریق می

- که چنین قدرت شکلمه استدر ترج» گزینش«در واقع این .  فرهنگی یک جامعه است-دهی فضاي فکريشکل

   .دهی به آن می دهد

  ؟چیست» مطالعات ترجمه «ۀهدف و سیاستگذاري رشت *

هاي هاي فرهنگ تطبیقی و زمینهاي بر فرهنگ، تأثیرات ترجمه، بحثبا تأکید ویژه» مطالعات ترجمه «ۀرشت

هاي ن که فرایند و فرآوردهان مثال ایبه عنو. دهد را مورد مطالعه و بررسی قرار میسازي از طریق ترجمهفرهنگ

 20-30در جهان عمري بیش از » رشته مطالعات ترجمه«. ترجمه چیست و ترجمه چه ارتباطی با سایر علوم دارد

ایم در دانشگاه ترجمه را از زبان و ادبیات سال اخیر ما سعی کرده در چند. سال ندارد و در ایران بسیار نوپا است

مطالعات «ا به دانش  ترجمه رۀ به آن و با تأکید بر فرهنگ، رشتویتی مستقلخارجی جدا کنیم و با بخشیدن ه

  .تر کنیمنزدیک» ترجمه
  

 ثر براي ترجمه است که قدرت فرهنگدر مثالی که ذکر کردید این نکته را متذکر شدید که گزینش ا *

ي است که اثر خوب از به این اعتبار، این رصد بر عهده چه کسی یا چه نهاد. سازي را در خود نهفته دارد

   ؟ تفکر مفید را از مضر تشخیص دهدبد یا

 نهادهاي نظارتی هم البته ناشران، مراکز پژوهشی و. گرددبرمی» تعهد مترجم«از این امر به بی شک بخش اعظمی 

 فرهنگی  ومترجم باید به این امر آگاه باشد که با این گزینش خود، تفکر و دانش. تأثیر نیستندها بیدر این گزینش

اگر مترجم . ترین و جدیدترین آثار را گزینش کندترین، بنیاديکند به این اعتبار باید اصیلرا به جامعه خود وارد می

تر و با حساسیت سازي جامعه آگاه باشد قطعاً دقیقبه نقش خود در این انتقال دانش و به اهمیت کارش در بستر

  .دهد انجام میبیشتري این انتخاب را

  

صد و گزینش و یا حتی اگر چنین ر. شما به نقش مراکز پژوهشی و نهادهاي نظارتی هم اشاره کردید *

گیرند که  اي از سوي چنین مراکزي انجام شود، آیا ممکن نیست که مورد این اتهام قرارسفارش ترجمه

   ؟اعمال سلیقه و سانسور از سوي آنها انجام می شود

گی کشور حتماً بنابراین متولیان فرهن. ار در ساخت فرهنگ یک جامعه استذتأثیرگ ترجمه یکی از عوامل به هرحال

اي گرفته  باشد که جلوي ورود فکر و اندیشهاياین نظارت و هدایت نباید به گونهاما . کننده باشندباید ناظر و هدایت

این ریزي داشته باشند که و برنامهرهنگ داخلی هم نظارت ها عالوه بر ورود باید بر خروج فکر و فاین سازمان. شود

  .شوداخلی براي کشورهاي دیگر انجام می داخلی نیز از کانال مترجم و ترجمه آثار دةبازنمایی فکر و اندیشه و چهر

  

اي داریم که با رصد آخرین دستاوردهاي جهانی، نیاز جامعه را یافتهسازمانآیا در حال حاضر مرکز  *

   ؟ریزي کند ترجمه آثار برنامهآن اساس، برايبسنجد و بر 

این مرکز . ارائه کردیم که اکنون در مراحل پایانی اجرایی شدن است» هاي ترجمهمرکز پژوهش«ما طرحی را با نام 

اي و گرفتن سفارش ترجمه از مراکز پژوهشی در بخشی مجزا به وه بر پرورش مترجم متخصص و حرفهعال

نظران را به منظور این مرکز عالوه بر این که گروهی از متخصصان و صاحب. می پردازد» گذاري در ترجمهسیاست«

وقتی یک مرکز . کندی و سفارشات آنان نیز استقبال میهاي پژوهش کار خواهدگرفت از مشاوره سازمانمشاور به

 جامعه و ند حتماً نیازکفارش میس» هاي ترجمهمرکز پژوهش«بی را براي ترجمه به پژوهشی یا یک دانشگاه کتا

که  آن اثر را سنجیده است و این مرکز با اعتماد به آن انتخاب اثر را به سفارش آنان توسط متخصصانی ۀلزوم ترجم

هدف ما از این طرح، ساماندهی به امر ترجمه عالوه بر . اند، ترجمه خواهدکردزیر نظر همین مرکز آموزش دیده

هیم داشت و از این طریق از خوا» بانک اطالعات ترجمه«مرکز در این . افزایش در دقت و صحت ترجمه بوده است
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ن مرکز سه هدف اساسی را در مجموع ای .شد هاي تکراري و غیرضروري و آثار دسته چندم خودداري خواهدترجمه

هاي کوتاه آموزش: ه، سومتحقیق در ترجم: ، دوم)یعنی خدمات ترجمه(ترجمه و ویراستاري اثر : اول: کنددنبال می

  .دت ترجمه تخصصیم

  

ل جمهوري  ساةهاي برگزید فارسی از جمله کتابۀ دغدغه را هم دارد که آثار برجستآیا این مرکز این *

   ؟هاي دیگر ترجمه کندرا به زبان... اسالمی و

ه مراکز البته بستگی به این امر هم دارد ک. هاي ما در نظر گرفته شده استگذاريبله، این مورد هم در سیاست

مثالً ارشاد به این مرکز سفارش دهد . سفارش دهند» هاي ترجمهمرکز پژوهش«ها را به ختلف تا چه حد این کتابم

 این کار از سوي وزارت ارشاد ۀبودج. بان در این مرکز ترجمه شود سال به چهار یا پنج زة عنوان کتاب برگزید20که 

  .از جانب این مرکز انجام خواهد شدتأمین شود، نیروي متخصص و کار هدفمند و دقیق و صحیح 
  

نگ خود به دیگر کشورها به هایی است که غرب براي انتقال فرهیکی از استراتژي» است ایجاد نیازسی«*

ما چرا این احساس نیاز را در بیرون از . برد را با بسترسازي تبلیغاتی پیش میو این امر. گیردکار می

 علم و دانش و هنر خود به ۀها همین ترجمیکی از راه ؟کنیممی براي فرهنگ و علم خود ایجاد نمرزها

این زمینه تاکنون آیا در . وقتی این آشنایی صورت گیرد نیاز را هم در پی خواهد داشت. زبان آنان است

  ؟ایمضعیف عمل نکرده

 دارم که در این یم و قبولکناز را در خارج از کشور تولید نمیگاهی ما این نی. اي که اشاره کردید، درست استنکته  

  . تواند این کمبود را جبران کندمی» هاي ترجمهمرکز پژوهش«هدفمند ریزي با یک برنامه. شودزمینه کوتاهی می

تقابالً در  مذهبی این نیاز وجود دارد و ما هم م-هاي دینیها مثل موضوعاگفته نماند که در برخی از موضوعالبته ن

حمایت «هاي وزارت ارشاد طرح ته، ستاد انقالب فرهنگی با حمایتدر چند ماه گذش. ایمده کارها کوتاهی نکرۀعرض

اتفاقاً این نیاز در شرایط ما . را تصویب کرد و مرکزي هم مسئول اجرایی شدن این طرح شد» از ترجمه در خارج

شود در دیگران این  امر باعث میکنیم که همین را به دنیا القا میاکنون ما نوع فکري. بیش از هر زمان دیگري است

که جهان خواهان شناخت ایم اي را ارائه کردهالگوي حکومتی. رهنگ ما ایجاد شودحس نیاز براي شناخت فکر و ف

ها شتیاقکند و ما هم باید از طریق ترجمه پاسخگوي این ا در خارج ایجاد اشتیاق و نیاز می اینهاۀهم. آن است

 ۀل اآلن شما احساس می کنید در عرضبه همین دلی. ی انجام شده اما متمرکز نبوده استچند که کارهای هر. باشیم

  .ایمرهنگ خودمان چندان قوي عمل نکردهفکر و ف

  

ما مشکل مترجم تخصصی نداریم یعنی دانشجویان مترجمی ما در طی تحصیالت آکادمیک خود  *

   ؟کنندا پیدا میقابلیت ترجمه تخصصی ر

 ادبیات ۀود و دانشجویان مترجمی اغلب ترجم که سیستم آموزش مترجم در ایران دچار نقص بها بودالبته سال

بنابراین اکثر . کردنمی...  مذهبی وۀ فلسفی، ترجمۀ مهندسی، ترجمۀآموختند و کسی صحبت از ترجمخارجی را می

ما اکنون آموزش ترجمه ا. یافتنده مهارت ترجمه تخصصی دست میمترجمان بر طبق عالیق و ممارست خودشان ب

چند که  هر. گیرندکم جزو دروس آموزشی قرار می تخصصی نیز کمۀها متحول شده و آموزش ترجمدر دانشگاه

  .اساساً براي پرورش مترجمان تخصصی پی ریزي شده است» هاي ترجمهمرکز پژوهش«

تر شدن هدایت  قطعاً به سمت تخصصی داشته باشنداز این نکته هم نباید غافل شد که اگر مترجمان درآمد مناسبی

 اي دستست با نخستین پیشنهاد در هر حیطهاما اگر مترجمی نتواند از این راه تأمین مالی شود، ممکن ا. شوندمی

                     . داردترجم را از تخصصی شدن دور نگه میبه ترجمه بزند که این م
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  ام اندهی ترجمههاست منتظر سام سال:بهاءالدین خرمشاهی

بخـش  ة   نشر، معتقد است که ساماندهی ترجمه از عهـد         ةاش در حوز    ساله 40 ۀبهاءالدین خرمشاهی با استناد به تجرب     

   .کشد هاست انتظار میعنوان یک مترجم، تشکیل چنین سازمانی را سال شود، به خصوصی خارج است و یادآور می

توانـد از     ایـن سـازمان مـی     : جود مرکزي براي ساماندهی ترجمـه، گفـت       وگو با ایسنا، با تأکید بر و        خرمشاهی در گفت  

توانـد ثبـت نـام        مترجمان مانند یک انجمن ثبت نام کند و هر کس که دوست دارد از مزایاي آن برخوردار شود، مـی                   

  .  منتشرشده داشته باشدییِ البته ضرورت دارد مترجم یک یا دو اثر ترجمه. کند

مـک کنـد مترجمـان      توانـد ک    یکی از مزایاي پیوستن این خواهد بود که این مرکز مـی           : این مترجم قرآن تصریح کرد    

اش را از   اخالقـی بـراي ترجمـه   ةتوانـد اجـاز   که میدیگر این. دست آورند وزآمد را بهروز و ر    هاي به جدید و جوان کتاب   

ف نپیوسـته  البته روشن است که ما به سازمان جهانی حق م    . ناشران خارجی یا مؤلف خارجی بگیرد      بـا وجـود   . ایـم  ؤـل

تر ناشر یا مؤلف خارجی است کـه وقتـی موقعیـت    ایم که کم   اخالقی بگیریم و دیده    ةتوانیم از صاحب اثر اجاز      این، می 

  .  اخالقی بدهدة اثرش اجازۀجهانی ایران را بداند، حاضر نشود براي ترجم

 ۀاي در زمینـ  است که مرکز اقدام به انتشار نـشریه خوب : پژوه در ادامه به طرح دو پیشنهاد پرداخت و گفت        این حافظ 

 "متـرجم " ۀ اخبار و تحوالت ترجمه کند، تا مترجمان بهتر در جریان اتفاقات ترجمه قرار گیرند و البته نـشری                  ۀترجم

آمـوزي برگـزار      هاي ترجمه   همچنین الزم است دوره   . تواند به آن کمک کند و با یکدیگر همکاري داشته باشند            نیز می 

هـایی    تـوان دوره    درواقـع مـی   . ؛ زیرا ممکن است کسی زبان بداند، اما ترجمه نداند و دلش بخواهد متـرجم شـود                شود

هاي خودشان را     اند، دعوت کرد تا بیایند تجربه       کاري که چندین و چند اثر را منتشر کرده          گذاشت و از مترجمان کهنه    

  . به نسل جوان منتقل کنند

 آثـار فارسـی بـه    ۀترجم: هاي دیگر توسط این مرکز، خاطرنشان کردان فارسی به زبان آثار زب ۀ ترجم ةخرمشاهی دربار 

 میـراث   ۀالحمدهللا نهضت ترجمـ   . شود   اول متوجه ادبیات کهن ما می      ۀهاي دیگر خیلی خوب است و این در درج        زبان

ار ما با توجه به گـسترش       اما در روزگ  . کهن، ادبی و عرفانی ما شروع شده است و شاید بیش از دو سه قرن سابقه دارد                

گیریم که هنر ایـران    بازگشت به معنویت کهن فراگیر شده است و این را به فال نیک می     ۀوسایل ارتباط جمعی، مسأل   

گرا مطرح شود و خود ما نیز بـه کمـک ایـن سـازمان ایـن موضـوع را نظـم و سـامانی                            ایرانی در جهان ماده    ۀو اندیش 

تواند زیـر نظـر مؤلـف         هاي دیگر می  ن آثار فارسی به زبا    ۀدرواقع ترجم . بهتر انجام شود  خواهیم داد، که انشاءاهللا کارها      

چـه آثـاري از سـهراب    اصر ایرانی نیـز ترجمـه شـوند؛ چنان   البته باید آثار مع: او همچنین یادآور شد . زبان باشد   فارسی

 فرهنـگ  هر حال ما بایـد بـه       به. اند ترجمه شده ... آبادي، احمد شاملو و     سپهري، هوشنگ مرادي کرمانی، محمود دولت     

بایـد آثارمـان را   .  بـراي مـا کـافی نیـست    - که افتخار هم دارد -که به آثار خود افتخار کنیم این. جهانی راه پیدا کنیم 

هاي دیگـر ترجمـه شـوند؟    مؤلف و نظارت این سازمان به زبان    که آثارمان با نظر     فی کنیم و چه معرفی، بهتر از این       معر

  . پژوهی ما نیز خوب است که ترجمه شوند  اسالمهمچنین آثار

که هر کسی به    برسند، باید ترجمه شوند، نه این      اي که به تأیید مرکز      البته آثار برجسته  : خرمشاهی در ادامه متذکر شد    

خواهد کاري کند، چه بهتر که تأییـد          دلخواه خودش بخواهد کاري بکند و البته هر کس هم که به دلخواه خودش می              

  . یابی برایش آسان شود که مسائل دفتري و مترجم سازمان را هم داشته باشد؛ براي ایناین 

 ةهـاي فرهنگـی بـه انـداز       داده بخش خصوصی در انجام فعالیت      تجربه نشان : بهاءالدین خرمشاهی در پایان اظهار کرد     

  . دولت دستش باز نیست و امکاناتی محدود دارد

زیـر نظـر    » رجمه و نشر معارف اسالمی و علـوم انـسانی در خـارج از کـشور               مرکز ساماندهی ت  «گفتنی است، تأسیس    

ب فرهنگـی نیـز در نشـست         عـالی انقـال     سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی تیرماه به تصویب رسید و دبیـر شـوراي               

هـاي   تـازگی از برنامـه   از طرفی، یکی از مسؤوالن وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـه              . اي از این موضوع گفت      خبري

  . و به تعبیري، مرکزي براي ساماندهی ترجمه گفته است» شوراي عالی ترجمه«
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   کتابۀ خانۀمؤسس
 ir.ketab.www://http  

  

هـاي زیـر در آن فعالیـت         که در حـال حاضـر بخـش        استدولتی   غیرانتفاعی و غیر   ۀیک مؤسس  کتاب   ۀ خان ۀمؤسس

  :کنندمی

توزیـع و امـور      ،انتـشارات  ، نـشریات کتـاب مـاه      ۀتحریریـ  ، کتاب رایانه  ۀشبک ،شابک ،رسانیاطالع ،ي و آرشیو  کتابدار

  ، پشتیبانی و مالی اداري روابط عمومی، ،هاامور استان ،مشترکان

  

  اطالعـات ۀشود و پس از تهیـ  کتاب ارسال میۀبراي خان هاي منتشر شده در کشوردر حال حاضر یک نسخه از کتاب      

هـاي زیـر در دسـت       شـده و از شـیوه      ) کتاب رایانـه   ۀشبک( کتاب   ۀرسانی خان  اطالع ۀها وارد شبک  مربوط به این کتاب   

  : گیردمندان قرار میهعالق

  اینترنت-1

   کتیبه ةلوح فشرد-2

  )کتاب ماه و کتاب هفته( رسانی کتابنشریات نقد و بررسی و اطالع-3

  هاي کتابمراکز تازه-4

   نشر ۀکتاب کارنام-5

  

 کتـاب اســت و ایـن   ۀآمـارهاي خان ، وضعیت نشر کتاب در ایـران   ةرسانی در سطح جهان دربار    معیار قضاوت و اطالع   

-هـم  .شده در کشور به شـمار مـی آیـد          هاي منتشـر  اطالعات به روز کتاب    ةها تولیدکنند مؤسسـه در حال حاضـر تن    

سازمـان  ،وزارت امور اقتـصادي و دارایی     ،فرهنـگ و ارشاد اسالمی    وزارت   رِهاي دولتی نظیـ  ها و سـازمان  اکنون نـهاد 

ف مربوط به نشـر کتـاب  ریزي و نظارت بر امـور مختل که به برنامه  ... ز آمار ایران و     مـرک ،ریزي کشور مدیریـت و برنامه  

 کتـاب،   ۀ به آمارهاي خان   امـور مختـلف نشر  اجرا و نـظارت     ،ریزيبـرنامه ،ـگذاريبراي سیاست  ،پـردازنددر کشور می  

 ، کتـاب ۀهـم از آمـارهاي خـان    )یونسکـو(، آموزشـی ملل متحد     فـرهنگی ،همچنیـن سـازمان عـلمی  . کندبسنده می 

و گزارش  رسـانـی خود   هاي اطالع براي درج در شـبکه    ،شر کتاب در جمهوري اسالمی ایـران     به عنـوان آمار رسـمی ن    

   .کندجهانی فرهنـگ استفاده می

  

  در ایران )ISBN( نمایندگی سازمان جهانی شابک-1

  هاي کشورهاي کتاب در تمامی استانمراکز تازه-2

  حق مؤلف ،رسانیالعاط ،نشر ،هاي فرهنگانتشار کتاب با موضوع-3

  رسانی و فرهنگبرگزاري نمایشگاه اطالع-4

نتشر شـده در کـشور و بررسـی         هاي م تابرهنگی با موضوع نقد و بررسی ک      هاي ف  برگزاري گردهمایی و سخنرانی    -5

  هاي نویسندگان و متفکراندیدگاه

رسانی نشرهاي آموزشی اطالعبرگزاري دوره- 6
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   ترجمه  ترجمه اتاتصطالحات مطالعصطالحات مطالعهاي اهاي امعادلمعادل  فهرستفهرست

» ترجمهاتفرهنگ توصیفی اصطالحات مطالع«برگرفته از کتاب 


  

  )دومبخش (

مفهومی متعلق به مباحث فلسفی معنا و 

ترجمه

Indeterminacy156نم تعیعد

شود اي اطالق میاین اصطالح به ترجمه

صلی  اأ از یک متن مبدکه مستقیماً

 ۀ بلکه از طریق ترجم،گیردصورت نمی

  .شودواسطه در زبانی دیگر انجام می

مستقیم غیرۀترجم

( اي واسطهۀترجم )

( ( میانجیۀترجم

( ( مجددۀترجم

( ( دست دومۀترجم

Indirect Translation
Intermediate Translation
Mediated Translation
Retranslation
Second-hand translation

157

براي ) 1994(  این اصطالح را سیگر 

هاي خودکار و اشاره به کاربرد  کلیشه

سریع خودکار به منظور تسهیل و تنیمه

هاي آن فرایند ترجمه یا کاهش هزینه

ی مثل و یا ترجمه  ماشینۀ در ترجممثالً

.به کمک ماشین به کار برده است

,Industrial Process فرایند صنعتیۀترجمه به مثاب
Translation as

158

----------COMMUNICATION 
LOAD

Information Load


159

به جاي ) 1982( این اصطالح را ورمیر 

که متن ) 1979،1980(ین تعریف اشتا

-تورات براي دریافتاي از دسرا مجموعه

.داند، پیشنهاد کرده است آن میةکنند

Information Offer اطالعاتۀعرض
or
Offer of Information or
Information sangebot
(German) or IA

160

----------INFORMATION 
OFFER

Informationsangebot


161

  

) 1977/1989(بندي رایس در تقسیم

  . اصلی متن استیکی از سه نوع

متون اطالعاتی

) محور - محتوامتونِ ،پیشتر(

Informative Texts
Informative Texte 
(German)
formerly Content- focused 
Texts; Inhaltsbetonte Texte
(German)

162

یکی ) 1980/1995(  بنا به تعریف توري

از چند نوع اصلی هنجار است که در 

.د نقش داردتولید متن مقص

Inutial Norm163هنجار آغازین

Instrumental Translation164 ابزاريۀترجمبندي یکی از دو نوع ترجمه در تقسیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1385. یلدا قلم: تهران. رت و کاويشاتلو.  فرهنگ توصیفی اصطالحات مطالعات ترجمه.زاد،  فرزانه ، غالمرضا تجویدي و مزدك بلوريفرح.  

 . آمده اسـت  نقل شده و اولین جملۀ به کار رفته در شرح واژه نیز جهت توجه بیشتر خوانندگانهاي پیشنهادي در کتاب مذکور عیناَدر این فهرست، معادل

  سردبیر-.شودبابایی تشکر میۀ مشهدي علیهدیدر تهیۀ این فرهنگ از دانشجویان دورة کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی رودهن خصوصاً خانم م
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.است) 1991( نرد

:  زوارت-اصطالحی از فن لوون

براي اشاره به ترجمه که ) 1989/1990(

ي از متن در سطوح باالتر از جمله، چیز

.کندمیحذف یا به آن اضافه ن

Integral Translation165 یکپارچهۀترجم

----------TRANSLATORIAL 
ACTION

Intercultural Cooperation


166

----------TRANSLATIONESEInterlanguage  167

) 1992( اصطالحی از هروي و هیگینز 

جمه که گرایش افراطی به براي نوعی تر

. داردأزبان مبد

Interlineal Translation168سطرين میاۀترجم

اللفظی است که تحت  بسیارۀنوعی ترجم

در آن، واژگان زبان مقصد سطر به سطر 

االي عناصر متناظرشان در در پایین یا ب

.شود چیده میأمتن مبد

Interlinear Translation169خطی میانۀترجم

                             ----------TERTUM 
COMPARATIONIS.

Interlangua170

) 1959/1966(بندي یاکوبسون در طبقه

. ترجمه استۀگانیکی از انواع سه

Interlangual Translation171 بینازبانیۀترجم

----------INDIRECT 
TRANSLATION 1.

Intermediate Translation172

----------TRANSFER 1.Internal transfer173

 یکی از هفت )1975( لفور ةبه عقید

 شعر استۀراهبرد ممکن در ترجم

Interpretation174برداشت

 ۀرجم این اصطالح براي اشاره به ت

می  شفاهی پیام یا متن گفتاري به کار

  .رود

Interpreting175 شفاهیۀترجم

شود که این اصطالح به مدلی اطالق می

دادن فرایندهایی که نشان در اصل براي 

 شفاهی همایشی دخیل ۀدر ترجم

.هستند، طراحی شده است

 تفسیري ترجمهۀنظری

( ( تعبیري ترجمهۀنظری

( ( مفهومۀنظری

Interpretive Theory of 
Translation or 
Interpretative Theory of 
Translation or Theory of 
sense

176

 بندي یاکوبسون این اصطالح در طبقه

 ۀگانبه یکی از انواع سه) 1959/1966(

.ترجمه اشاره دارد

 /استحاله(اي  بینانشانهۀترجم

) صامتۀترجم

Intersemiotic Translation 
or Transmutation

177

 متنی اشاره دارد ۀاین اصطالح به ترجم

یا ( آن در زمان گذشته ةکه نویسند

 نوشته است)  زمان گذشتهةدربار

)15-16: 1993والدووا .نک(

زمانی بیناۀترجم

) بین زمانیۀترجم(

Intertemporal Translation 
or Cross-temporal 
Translation

178
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55 ) 1959/1966( اصطالحی از یاکوبسن 

 ترجمه ۀگانبراي یکی از انواع سه

)نک.نیز(

  زبانی دورنۀترجم

) بندي مجددتعبار(

Intralingual Translation or 
Rewording

179

 طبق نظر کتفورد، نوعی تبدیل مقوله 

)CATEGORY SHIFT( است و 

 وأ هاي مبدزبان"دهد کهزمانی روي می

هایی برخوردارند که نظام مقصد از

لحاظ ساخت صوري با یکدیگر   ازتقریباً

هنگام  عین حال، در اما تناظر دارند،

 ترجمه باید از یک اصطالح نامتناظردر

". کردنظام زبان مقصد استفاده

Intera-system Shift180  نظامتبدیل درون

این اصطالح بیانگر مفهوم نامتغیر بودن  

 در فرایند ترجمه أمتن مبد )عناصر(

یعنی  اصطالح مرتبط با آن، است،

به همین منوال  نیز را تغییرناپذیر

أ هاي مبدها یا عناصرمشترك متنویژگی

.کنندمقصد تعریف می و

Invarience181ناپذیريتغییر

----------INVARIENCEInvarient182

زبان  اي نوشتاري یا گفتاري که ازترجمه

انجام  ) اوةروزمر زبان یا( مادري مترجم

.شودمی

Inverce Translation183 وارونهۀترجم

----------DOMESTICATING 
TRANSLATION

Invisibility184

----------ANALYSISKernel or Kernel Sentence


185

یا ( ترجمه ۀگان یکی ازانواع هفت

-درتقسیم )فرآیندهاي شبیه به ترجمه

که به  )1989/1990( بندي گوادك

منظور برآوردن نیازهاي مختلف ترجمه 

اي به کار گرفته اي حرفههمحیط در

.شودمی

Keyword Translation کلیديۀترجم
Traduction 
Signaletiqe(French)

186

----------COHERENCE.Koharenz187

----------VERIFIALBILITY.Controllierbarkeit188

----------CORRECTABILITY.Korrigierbarkeit189

----------VOIDS.Lacunes190

که در  پژوهان بانفوذگروهی ازترجمه

گروه زبانشناسی نظري وکاربردي 

دانشگاه کارل مارکس (دانشگاه الیپزیک 

.گردهم آمده بودند )سابق

Leipzig School191مکتب الیپزیک

Level Shift192سطحتبدیل راي یکی ب )1965(اصطالحی از کتفورد 
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 ،)SHIFT( اصلی تبدیل ۀاز دوگون

 یعنی انحراف از تناظرصوري

)FORMAL 

CORRESPONDENCE( " در

 به زبان أفرآیند حرکت اززبان مبد

."مقصد

 ۀ اصطالح کتفورد براي نوعی از ترجم

 RESTRICTED(محدود 

TRANSLATION( عناصر که در آن 

جاي خود را به أ واژگانی متن زبان مبد

عناصر واژگانی معادل خود در زبان مقصد 

بدون آنکه هیچ تغییري در عناصر ، دهندمی

.دستوري صورت گیرد

  

Lexical Translation واژگانیۀترجم
193

شفاهی ۀ نوعی ترجم بنابر تعریف کیت،

(INTERPRETING) است که در آن 

ۀ واسط زبان تکلم می کند، فردي که به دو"

شود که زبان نفر می مکالمه بین دو یا چند

"فهمندیکدیگر را نمی

مدارشفاهی رابط ۀترجم

) شفاهی دوسویهۀترجم(

Laiason Interpreting or
Bilateral Interpreting194

----------TERTUM 
COMPARATIONIS

Lingua Universalis195

----------LINGUISTIC 
TRANSLATION 1.

Linguistic Approach196

یکی ازانواع  )1976( پوپوویچ طبق نظر

تعادل ۀ چهارگان

)EQUIVALENCE (است.

Linguistic Equivalence197تعادل زبانی

 رویکردي که ترجمه را بدون توجه به هر

 عواملی همچون بافت یا معناي ضمنی،

 جایگزینی واحدهاي زبانی متن صرفاً

درزبان مقصد  "معادل"واحدهاي   باأمبد

.تلقی کند

 زبانیۀترجم

)رویکرد زبانی(

Linguistic Translation or
Linguistic Approach

198

 )1984(ورمیر  اصطالحی از رایس و

ي که در أمتن مبدۀ براي اشاره به ترجم

 مفاهیم یا عناصر ها،اصطالح خود

که بومی زبان  فرهنگی دیگري دارد

ید براي این نتیجه با در مقصد نیستند و

 اي درهاي تازهعناصر در زبان عنوان

.نظرگرفت

 Linguistically Creative بدیع زبانیۀترجم
Translation
Sprachschopferische 
Ubersetzung (German)

199

هاي متمادي موضوع مفهومی که قرن

به نحوي  هاي ترجمه بوده،اکثر مناظره

Literal Translation200اللفظی تحتۀترجم
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57  آزاد ۀیعنی ترجمóبرابر رقیبش  که در

(FREE TRANSLATION) - ا ی

شدت به سرسختانه از آن دفاع شده یا به

  .آن حمله شده است

-تحتۀ  همان معناي ترجماصطالحی به

 LITERAL TRANSLATI(الفظی

ی که این رویکرد در آن به یا موقعیت) (

).رودکار می

lITERALISM201گراییلفظ

----------CALQUELoan Translation202

اصطالحی از رادو براي اشاره به واحدي 

وظایف ترجمه تناظر  ها وژگیوی با"که 

  ."دارد

logeme203لوگیم

----------PURE LANGUAGELogos204

----------MANIPULATION 
SCHOOL

Low Countries Group205

براي  )الف1991(اصطالحی که از نرد 

شرایط آرمانی  توصیف نگرشی که در

 ةفرستند مترجم با نویسنده وۀ باید رابط

مترجم ۀ سوي دیگر رابط از  وأمتن مبد

.مقصد را نشان دهد متن ةبا خوانند

Loyaltyداريامانت
Loyalitat (German)

206

اي راهبردي ترجمه(تعریف سیگر  بنابر

فرایند  است که در آن مترجم بخشی از

-هاي رایانهبرنامه ترجمه را با استفاده از

).اي انجام می دهد

 Machin-aided Translationترجمه به کمک ماشین
(MAT)

207

computer-aided Translationترجمه به کمک رایانه----------


208

 computer-assistedترجمه به یاري رایانه----------
Translation

209

 Machine Aided Human انسانی به کمک ماشینۀترجم----------
Translation

210

 Machine-assistedترجمه به یاري ماشین----------
Translation

211

 اي به کارمورد ترجمه  این اصطالح در

آن با رایانه  که تمام یا بخشی از رودمی

.گیردصورت می

 ماشینیۀترجم

) خودکارۀترجم )

Machine Translation or
Automatic Translation

212

----------MANIPULATION 
SCHOOL and 
REWRITING

Manipulation
213

 اي به گروهی ازالح را عدهاین اصط

اند که رویکرد پژوهان اطالق کردهترجمه

مکتب دستکاري

)گروه ممالک سفلی )

Manipulation school or 
Low countries group

214
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شده  ادبیات ترجمهۀخاصی به مطالع

  .دارند

 براي دو )1988( این مفهوم را هولمز 

.هدف متفاوت به کاربرده است

Mappingنگاريهتقش
215

----------MACHIN-AIDED 
TRANSLATION

MAT216

 این هنجارها بنا بر تعریف توري 

 یکی از دو نوع هنجار )1980،1995(

 OPRATIONAL(عملیاتی 

NORM( هستند.

Matricial Normsهاي چارچوبیهنجار
217

----------INDIRECT 
TRANSLATION 1.
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علیهادي حاجی: گردآوري

The norms of censorship in Dubbing Thesis submitted in partial 
fulfillment the requirement for Degree MA In TS.

By: Hajar Saeed، Advisor: Dr. H.  Mollanazar، Supervisor : Dr. F. Asady، 2007،
Tehran، p:196

   This study approaches the issue of censorship through a Descriptive approach in 
Translation Studies (DTS). In this study، the notion of norms as the central issue in 
DTS is addressed. Since censorship as a cultural concept has not been so much taken 
into consideration in DTS، this study is an attempt towards clarifying the issue of 
censorship in the mode of dubbing in Audiovisual Translation (AVT). Considering 
Toury’s normative model، this study is concerned with operational norms applied in 
AVT censorship. In order to investigate the norms of censorship، six American 
movies from two different film genres (Melodrama and Detective) were compared 
with the dubbed versions of the same movies and censorship cases were studied and 
analyzed. Through such a comparison، the researcher signified the domain and 
subject matter of censored materials in these movies. These domains included moral 
issues (sexual relations، obscenity، and bad habits); bad language; religious issues; 
violence; social problems; and political issues. The statistical measurement revealed 
that moral issues، and bad language among them، included the most frequent cases of 
censorship in these movies and the frequency of bad language censorship was much 
higher in the detective movies. 

Pattern of optional and pragmatic explicitation in the translation of 
two different genre: With particular reference to lexical markers. 
Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for degree 
of master Art. In TS.

By: Zeinab Forozesh، Supervisor: Dr. M. Keshvarz، Advisor: Dr. M. R. Ataee، 2008،
Tehran، P:122

   Translation study is a relatively young academic discipline. One of the important 
aspects of translation studies is investigating the nature of translation universals and 
their implications for translator’s performance. Mainly on the basis of contrastive 
analyses of translation products and their source texts. Explication، as one of 
universals of translation، conjures up so many disunities that there is no one accepted 
interpretation. Therefore، the researcher’s main concern has been studying patterns of 
Optional and Pragmatic explicitations in two different genres of literary and academic 
textbooks and testing of the Blum-Kulka’s “Explicitation Hypothesis” to investigate 
its validity in the case of English-Persian language-pair. For this purpose، total 
frequencies of explicitation are calculated and the results indicate that academic 
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textbooks genre evokes more expliciation than that of literary genre and while 
academic textbooks genre uses more optional explicitation، literary genre uses more 
pragmatic explicitation.

Both genres of literary and academic textbooks investigated in the present 
study. Confirm the “explicitation hypothesis” of Blum Kulka (1985) because Persian 
translations are more explicit and (hence) longer than their corresponding English 
source texts، but academic textbooks genre evoke more explicitations and hence a 
greater rise in explicitness level and in number of words in translation process.

A survey of foreignization and Domestication strategies in English-
Persian literary Translation.

By: Robab Montakhab، Supervisor: Dr. H. Mollanazar، Advisor: Dr. M. A. 
Hosseinee، 2006، Tehran، P:186

   Relying on the distinction between two key cultural strategies of Foreignization and 
Domestication postulated by Venuti (1998a: 240)، this research explores the way in 
which foreign literature has been portrayed in Persian context. The research questions 
aim to explore the dominant cultural translation strategy in the dichotomy of 
Foreignization / Domestication as well as the scope of application of these two 
strategies in the corpus of the research، which is comprised of three world famous 
novels، originally written in English، and their Persian translations.

The current product-oriented descriptive translation research is a qualitative 
attempt to describe and analyse cultural translation strategies in the corpus of the 
research. The outlet of the research has been developed on the basis of practical 
models of translation that have been gleaned from a number of studies.

Contrasting each ST-TT pair of the corpus of the research in their entirety and 
adopting culture as the unit of translation، three hundred and sixty-one culture 
specific samples were manually collected and systematically classified into eight 
procedures of domestication strategy including; idiomatic translation، approximation،
deletion، cultural equivalent، replacing a coined SL item by familiar TL item،
functional equivalent، synonymy and coinage and four procedures of foreignization 
strategy namely; literal translation، borrowing، extralingual gloss and calque. 
According to the obtained results، domestication has been introduced as the most 
pervasive cultural translation strategy applied in the corpus of the research as well as 
each ST-TT pair.

Study of shift strategies in translation of movie subtitle from English 
to Persian.

By: Morad Sangargir، Supervisor : Dr. H.Vosoghee،  Advisor: Dr. F. Asady
2006، Tehran، P:120
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61     The present study is an attempt to investigate the extent to which shift، as a means 
of achieving acceptable translation، results in providing the watchers of English 
language movies with the suitable adapted subtitles in Persian language. This was 
created by a thorough examination of several best seller films and a laborious survey 
of the collected samples after hours of transcription.

As noticed throughout the present study، the factors to be considered while 
dealing with subtitle translation are multifold. In the light of the mentioned theoretical 
views and the practical data gathering and analysis، it was revealed as a pivotal claim،
that in translating dialogs of English speaking movies into Persian subtitles، linguistic 
shifts are not adequate and a series of other shifts including semiotic، ideological،
interlingual and intercultural shifts are crucially needed if the subtitles are to be of a 
natural quality.

In order to perform an effective intra-and interlingual subtitling، contrastive 
and comparative analyses were made among the sample subtitles gathered from five 
best-selling movies. To limit the scope of the analysis to be performed for the sake of 
better and thorough results، the present research consists only of interlingual 
translation of subtitles، namely English to Persian domain.

Translation operations employed in data samples from each target movie were 
classified and compared. The classification statistics indicated that translation shifts 
had occurred in the interlingual subtitles.

To fulfill the present study، three research questions as mentioned below were 
addressed:

Subtitling Norms: Comparative study of Iranian and American 
films.

                                                                                                     
By: Fatemeh Jabbarzadeh، Supervisor: Dr. H. Vosoghee، Advisor: Dr. H.  
Mollanazar، 2007، Tehran، P: 149

   At the age of digitalization and dominance of media audiovisual translation is no 
more a marginal area. Subtitling as one of the two forms of audiovisual translation 
has been the focus of attention in the recent few years. Considering translation as a 
norm-governed activity، the researcher’s main concern has been studying norms 
applied in the translation of some challenging concepts including culture-specific 
items، verbal visual signs and language varieties. By nature، this research is 
descriptive which is aimed at comparing the Iranian and American subtitled films 
with the focus on normative patterns governing their translation procedure. At the 
preliminary stage two questions were asked to find what norms are applied in 
subtitling of Iranian and American films and to what extent they are different or 
similar. To do so، five Iranian films (subtitled in English) which were admitted to 
Cannes festival and five American films (subtitled in English) which won the Oscar 
prize were chosen to be analyzed. As in the field of translation studies norms are 
frequently used patterns، through this research some patterns were extracted that were 
applied by translators in the course of translating challenging concepts. The extracted 
patterns are: 1. the informal form is replaced by formal one; 2. the social dialect is 
rendered as it is uttered; 3. the local dialect is identified in brackets; 4. the CS item is 
replaced with a proper target CS item; 5. the CS item is manipulated to be 
understandable; 6. the CS item is preserved intact; 7. verbal-visual signs are not 
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subtitled; 8. songs are subtitled; 9. songs are not subtitled. The analysis of the patterns 
extracted from the instances provided the researcher with the information to find the 
answers for the research questions. The norms that were applied in subtitling Iranian 
and American films were “operational” norms and the similarities and differences of 
the patterns applied by subtitlers were justified by “initial” norms of translation. 

The impact of ideology on translator’s lexical choices in translation 
of political-Journalistic text.

By: Hamid Shamlow، Supervisor: Dr. H. Vosoghee، Advisor: Dr. H. Mollanazar،
2007، Tehran، P:169

This study carries forward the exploration of a relationship between ideology and 
translation in general and the impact of translator’s ideologically-loaded lexical 
choices on TL readers. There were two groups of participants in this study. First، the 
translators of Persian newspapers who translated from English to Persian the pieces of 
political news. Second، participants of a survey who were asked to respond to a two-
part questionnaire. The second group of participants were also professional translators 
with sufficient experience in the English-language newspapers of Iran. The first part 
of the questionnaire tested the political knowledge of the respondents. The second 
part of  the questionnaire was based on the performance of the professional translators 
whose translations were published in the Persian dailies. Participants who scored high 
in the first part  of the questionnaire also did well in diagnosing the ideologically-
loaded lexical choices of translators. Pearson’s correlation coefficient strongly 
supported the strong positive relationship between two variables of political 
knowledge and diagnosis of manipulated lexical choices. The results and findings of 
the study strongly suggest the relationship between translator’s ideology and his/her 
translation of political pieces of news.

The investigation of strategies in translation of idioms and 
expressions in Dubbed films from English to Persian.

By: Kambiz Khandabee، Supervisor: Dr. H. Vosoghee، Advisor: Dr. F. Farahzad،
2007، Tehran، P:120

     This paper deals with the strategies used for translating idioms and fixed 
expressions existing in two feature films from English to Persian. The main 
objectives of the research are to analyze the strategies at work in the translation of 
these idioms and fixed expressions and to find out the extent of correspondence 
between the source text and the target text. Strategies outlined by peter Newmark and 
degrees of correspondence suggested by Davies’ are used in this study as benchmarks 
for determining the translators’ tendencies for translating idioms and fixed 
expressions، i.e. source text-oriented or target text-oriented. Frequency analyses of 
the strategies and degrees of correspondence were performed. The analysis revealed 
that the idioms and fixed expressions are rendered mostly using “cultural substitute” 
strategy and the highest degrees of correspondence between source text and target 
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63 text are “syntactic correspondence” and “meaning correspondence”. It was، therefore،
found that translators have a tendency toward target text culture.

Study of Nature of Misinterpretation is Persian to English 
consecutive interpreting by EFL teachers: A case study.

By: Vorya Dastyar ، Superviser: Dr. F. Farhzad، Advisor: Dr. H. Vosoghee، 2007،
Tehran، P:168

Interpreting is per se a technical branch of translation studies، on which quite 
a number of studies have been done worldwide; however it ignited the researcher to 
study on the concept of “misinterpreting” and its most common causes in the process 
of interpreting from Persian to English by EFL teachers in universities and language 
institutes of the city of Sanandaj.

In this regard، 30 cases (20 males، 10  Females) volunteered to sit for an 
experimental test which was a Persian interview selected by the researcher from Jam-
e Jam newspaper (published in January 10th، 2006). The text was read aloud sentence 
by sentence (the meaningful unit of discourse at least ended by full stop within the 
text of the interview) by the researcher to the case subjects while they were supposed 
to write down their interpretations in English after a 15-second stop following each 
chunk.

Having analyzed the interpretations based on Weber’s criteria for a good 
interpreter (1984)، the researcher came across a seven-item list of most common 
causes of misinterpreting in the process of interpreting by EFL teachers.

The results showed that interpreting is not a merely linguistic based process. 
Extralinguistic factors are also involved in the process of interpreting. Beside these 
two factors، training in interpreting proves to be absolutely essential، so that full-
communication of a certain message is achieved.

Translation of colloquial expressions in English into Persian subtitle 

films.

By: Hussein Barzegar ، Supervisor : Dr. Babaee، Advisor: Dr. Ataee، 2008، Tehran،
P: 146

  In this study، efforts have been made to investigate the strategies used in translation 
of colloquial expressions in English language films subtitled into Persian. The 
colloquial expressions were classified based on the combination of taxonomies 
presented by McCrimmon (1963) and Holmes (1992). 

The data was gathered from two American comedy films: Midnight Run and 
Liar Liar which were subtitled into Persian. To gather the required data، the two 
mentioned films were viewed and their original transcripts were used. Then، the 
colloquial expressions of the films were detected and with regard to Persian subtitles،
the strategies used in translating them were identified.

The analysis of the data gathered in the present study indicated that the 
following strategies were employed by Persian translators in dealing with colloquial 
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expressions in subtitling process: colloquial translation or transfer، deletion،
translating into expression with higher degree of formality، paraphrase، condensation 
or under-translation، semantic equivalent، addition or over-translation،
mistranslation، and translating into expression with lower degree of formality.

Domestication and foreignization in translation of imperial units of 
measurement and currencies from English to Persian.

By: Solmaz Alizadeh، Supervisor : Dr. A Golie، Advisor: Dr. H Vosogh، 2007،
Tehran
   
  Domestication and foreignization are two key issues in any translation project and 
there are various factors which determine choosing one or the other. In this study the 
domestication and foreignization dichotomy is investigated in the translation of 
Imperial units of measurement and currencies from English into Persian. The corpus 
is ten 19th century novels and their translations into Persian. All samples of Imperial 
units and currencies are found in the corpus. First the translation procedures applied 
in their translation have been determined and they are classified as domesticating or 
foreignizing strategies. The frequency، relative frequency and percentage of applying 
each procedure and consequently each strategy is determined. It was hypothesized 
that domestication is the prevalent strategy used by the translators and at the end this 
hypothesis was partially confirmed with the corresponding results and findings.

Corpus-based study of units of translation in English-Persian 
Literary translations.

By: Zohreh Shahrestanee، Supervisor: Dr. F. Asady، Advisor: Dr. H. Mollanazar

   This study deals with descriptive approach in translation studies. In this study، the 
notion of “unit of translation” as a challenging issue in Descriptive Translation 
Studies (DTS) is addressed. Considering this notion from a product-oriented point of 
view as “the TT unit that can be mapped onto a ST unit” (Baker، 2001: 286)، the 
researcher’s main concern has been to investigate a hierarchy of units of translation 
(UTs) proposed by Newmark (1991: 66-68) including word، phrase، clause، sentence،
and paragraph. At the preliminary stage، two questions were raised to detect the most 
frequent UT adopted by the professional literary translators، and to explore the 
relationship between the UTs and the free-literal dichotomy in terms of the 
occurrence of unit/rank shifts or changes in the UTs in the move from the ST to the 
TT. To this end، a corpus of three famous English novels (originally written in 
English by the renowned authors) and two best-selling translations of each (done by 
professional translators) were chosen to be analyzed. Through a contrastive analysis،
two hundred and ten coupled pairs of ST-TT segments were extracted from the first 
ten pages of each novel and its two translations based on establishing relations of 
equivalence between the ST-TT segments and adopting sentence as the major unit of 
analysis. The UTs adopted in the ST-TT segments were then identified. The obtained 
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65 results of the UT categories demonstrated that the most frequent UT adopted by the 
professional literary translators was sentence. The unit-shifts applied in the UTs were 
also signified. The statistical calculation of frequency of unit-shifts in each 
translator’s UTs proved that the more frequent the occurrence of unit-shifts in the 
UTs of the translator is، the more deviated is his translation from the formal 
correspondence، the more different the size of his UTs is، and finally the freer his 
translation will be.

Key Words: Descriptive Translation Studies (DTS)، units of translation، free-
literal dichotomy، unit/rank shifts، equivalence، formal correspondence.

Code-switching in translation of classic English novels.

By: Maliheh Defnok، Supervisor : Dr. Asady، Advisor: Dr Babolee، 2008، Tehran،
p: 140

Code-switching __as defined by Auer (1998) as an alternation between two or more 
languages، dialects، or language registers in the course of discourse between bilingual 
people __ is considered as one of the controversial issues in translation studies. In the 
present study، three classic English novels were studied to explore circumstances 
under which code-switching had been practiced according to Blom and 
Gumperz’s(1972) situational and metaphorical switching. As the results show، in 
addition to situational and metaphorical switching which are consequences of 
bilingualism، authors sometimes switch to another language to demonstrate 
monolingual speakers. Furthermore، throughout a comparative analysis of these 
novels and two translated Persian versions of each novel، different strategies 
employed by translators for translating switched codes were identified. It was also 
investigated which strategies could produce almost the same effect as the original text 
on the target-text reader by distributing a questionnaire to a group of 30 B.A. 
graduates and 10 M.A. students of English Translation. As the results show، those 
strategies which have been generally employed by translators are not preferred by 
target-text readers and could not produce the desired effect on them.






