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اي باشد برايبر آن است تا وسيله
هاي تحقيق و پژوهش در ترجمههاي دانشگاهي ترجمه و حوزهآشنايي با رشته•
هاي ترجمهتعامل بهتر و بيشتر با استادان رشته•
هاي مرتبط با مندان رشتههاي علمي استادان، دانشجويان و عالقهها و ديدگاهمقاالت، يافتهكاسانع•

ترجمه در حوزة مطالعات ترجمه
...ها و نامهها، پايانها، نشريهكتاب: رساني در زمينة مسائل مربوط به ترجمهاطالع•

پذيرد و آمادة انعكاس به ديدة منت ميكلية نظرات و پيشنهادهاي شما را دربارة خود دربارة ترجمه
.هاي مرتبط با ترجمه و زبان استمندان به ترجمه و حوزهها و مقاالت عالقهديدگاه

.نيستدربارة ترجمهها و مقاالت لزوماً نظر نظرات مطرح شده در نوشته
.با ذكر مأخذ مانعي ندارددربارة ترجمهنقل مطالب 

از نشريه از محل يارانة دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات به نشريات هزينة چاپ و تكثير اين شماره
محمدزاده، در اينجا از همكاري، همياري و پشتگرمي جناب آقاي دكتر خليل علي. دانشجويي تأمين شده است

.شودمعاون محترم فرهنگي اين دانشگاه، سپاسگزاري مي
23/12/1383: صدورتاريخ711607/29/8: شمارة مجوز نشريه
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٣ مصاحبه با استادان ترجمه

دكتر كامبيز محمودزاده:اين شماره
محمدرضا رضاييان: كنندهمصاحبه

با لطفي كه كردند و پذيرفتند كه ه به خاطراز استاد محمودزاد
با آرزوي . مجلة ما مصاحبه كنند كمال تشكر و قدرداني را داريم

. سالمتي و بهروزي براي ايشان
مان، آقاي رضاييان، بابت زحمتي كه همچنين از دوست خوب

مدير . (كنيمبراي انجام و تهية اين گزارش كشيدند تشكر مي
)مسئول

بتدا كمي از خودتان بگوييد و بفرماييد كه چگونه به ترجمة شفاهي گرايش پيدا كرديد؟ لطفاً در ا. 1
مدرك كارشناسي مترجمي زبان انگليسي خود را در .در تهران متولد شدم1331جانب در سال اين

مدارك كارشناسي ارشد و . گرفتم) عالمه طباطبائي فعلي(از مدرسه عالي ترجمه سابق 1356سال 
از دانشگاه ملي 1379و 1358هاي آموزش زبان انگليسي به ترتيب در سالةرا نيز در رشتدكترا 
و دانشگاه عالمه طباطبائي گرفتم و اكنون دانشيار گروه مترجمي زبان ) شهيد بهشتي فعلي(سابق 

سال تدريس در دانشگاه عالمه طباطبائي، 32در مدت اين . انگليسي دانشگاه عالمه طباطبائي هستم
.امهاي رشت، زاهدان و چابهار بودهبراي چند دوره نيز استاد مدعو دانشگاه

من رسالة دكتراي خود را در حوزة ترجمة شفاهي نوشتم و از آنجا كه بيشتر به گفتار توجه دارم تا به 
نوشتار، وقتي پيشنهاد شد اين درس را ارائه دهم احساس كردم در قالبي كار خواهم كرد كه مورد

كاربردن تنها يك مرجع براي آموزش از طرف ديگر، من هميشه از به.و توجه خودم استپسند
ام، براي همين نيز بيشتر به ترجمة شفاهي جلب شدم چون براي من هيچ جلسة آن با گريزان بوده

ترجمة شفاهي دو گروه حتي پيش آمده كه در يك ترم از يك درسِ. جلسة قبل يكسان نبوده است
. امها و منابع متفاوتي بهره بردهها، روشو براي ترجمه در هر گروه از مقولهام داشته

كه در دست چاپ داريد توضيح دهيد؟ كي فرهنگ توصيفي ترجمة شفاهيممكن است در مورد . 2
آماده خواهد شد؟
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رود و اين كتاب در دست نگارش است و به دليل وسواسي كه در نوشتن دارم بسيار كند پيش مي
آوري آنچه در اين كتاب جمع. كنم زودتر از پايان امسال نگارش آن تمام نشودابراين تصور ميبن
در نگارش اين فرهنگ تالش دارم . است تا واژة خارج از بافت»عبارت«تر در قالب كنم بيشمي

. ر دهماندازند مدنظر قراتر به لحاظ فرهنگي مترجم شفاهي نوپا را به اشتباه مياصطالحاتي كه بيش
كنم براي تر و پربسامدتر هستند و سعي ميهايي را بگنجانم كه متداولكنم قالبهمچنين، سعي مي

هر عبارت بيش از يك معادل ارائه دهم تا براي دانشجويان رشتة مترجمي و احتماالً مترجمان نوپا 
.ماية بهتري ارائه داده باشمبن

ترجمة شفاهي چيست؟نقش نظريه در عملِ. 3
تر كند، ولي بدون نظريه هم با كمي تالشِتواند كار مترجم را آسانن شخصاً معتقدم كه نظريه ميم

به عقيدة من، . توضيح دهم»فن«من بايد در مورد واژة . تر امكان فراگيري اين فن وجود داردبيش
ن وجه توان به يك فن تشبيه كرد و مترجم را هنرمندي دانست كه به بهتريترجمه كردن را مي

.كندممكن از اين فن استفاده مي

جايگاه ترجمة شفاهي و آموزش آن در ايران و جهان چگونه است؟. 4
كه الزاماً از زبان ،هاي كالمي در ميان افراد كشورهاي مختلفبستانكنم به دليل بدهتصور مي

در ارتباط . ار داردكنند، ترجمة شفاهي و آموزش آن در جايگاه بسيار رفيعي قرمشترك استفاده نمي
ت كشورمان با كند و به دليل ضرورت گفتگوي مقامابا ايران، اين موضوع بسيار بيشتر صدق مي

نياز به داشتن مترجم شفاهي خوب و در نتيجه آموزش ترجمة شفاهي هر چه مقامات ساير كشورها
كنند استفاده مينوادهخاهاي همويژه از زباناز آنجا كه كشورهاي اروپايي به. شودبيشتر حس مي

هاي رسمي همچنان از وجود شايد اين نياز به اندازة نياز ما شديد نباشد، گرچه آنها نيز در نشست
به طور كلي معتقدم كه بايد براي ترجمة شفاهي و آموزش آن . كنندمترجمان شفاهي استفاده مي
هايي را در نظر بگيريم كه به لحاظ انويژه اگر ارتباط ميان گويشوران زباهميت بسياري قائل بود، به

. زباني و فرهنگي به هيچ وجه مشابهت و قرابت ندارند
بايد اضافه نمود كه من از وضعيت فعلي ترجمة شفاهي و آموزش آن در ايران به هيچ وجه راضي 

اين . بينم كه ترجمة شفاهي پس از آموزش ترجمة متون مكتوب ارائه شودنيستم و هيچ دليلي نمي
. توانند از همان ابتدا به صورت جداگانه تدريس شونددو حوزه مي

كالس يا دورة نمونة ترجمة شفاهي چگونه بايد باشد؟. 5

. تعريفي به دست دهيم و سپس بر اساس آن الگويي ارائه كنيم»نمونه«ضروري است ابتدا براي واژة 
بسياري را در اختيار كمك آموزشيِاي داشته باشيم ضروري است وسايل نمونهبراي اين كه كالسِ
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دانشجويان قرار دهيم تا بتوانيم انتظار بازدهي معقول و متيني داشته 
زبان آموزش ترجمة شفاهي در داخل كالس يا حتي آزمايشگاه. باشيم

در اختيار هايي بايد دستگاهفاهيبراي تربيت مترجم ش. كندكفايت نمي
مزمان ترجمة خود را در برابر آنچه كه دانشجويان قرار دهيم كه بتوانند ه

شنوند ارائه دهند و ضبط كنند تا پس از پايان كالس بتوانند با گوش مي
اما بايد گفت در شرايط . ندشان شوكردن به ترجمة خود متوجه مشكالت

پياپي تا حدي قابل اجراست و در اين حالت ترجمة شفاهيِكنوني
ترين نزديكترين زماند كه در كوتاهاين باشمان بايد برترين تالشبيش

من به هيچ وجه اعتقادي به ترجمة همزمان ندارم، زيرا . تعبير ممكن را از آنچه گفته شده ارائه دهيم
پس . شود هرگز به صفر نخواهد رسيداي كه ارائه ميگوينده و ترجمهميان گفتارِفواصل زماني

ترين زمانِپياپي است كه در كوتاهز ترجمة شفاهيِاي اگونههمزمانتوان گفت ترجمة شفاهيِمي
.شودممكن ارائه مي

و چگونه بايد آن را مرتفع بارزترين نقطه ضعف ايرانيان براي يادگيري ترجمة شفاهي چيست. 6
كرد؟

به عبارت ديگر، به نظر . توجهي به زبان استبه نظر من، دانشجويان ما تنها يك مشكل دارند و آن بي
كنند خواهد و در نتيجه بر اساس آنچه كه فكر ميشان ميشنوند كه دلا چيزهايي را ميمن، آنه
در غير اين صورت، تقريباً . كنند كه مسلماً ترجمة متيني از آب در نخواهد آمدمياند ترجمهشنيده

را در داوري ما اگر بتوانيم پيش. تمامي دانشجويان ما هوش، ذكاوت و استعداد بسيار خوبي دارند
ارتباط با كالم و دنبالة آن از دانشجويان بگيريم تا آنها منتظر آنچه شوند كه قرار است گفته شود، 

. ها كرده باشيمنداشايد بهترين كمك را ب

شناسي شناسي با ترجمه چيست؟ آيا زبانارتباط زبان. شناسي كاربردي استاز عاليق شما زبان. 7
؟كند؟ تا چه حدبه ترجمه كمك مي

شناسي زبان عالقة زيادي دارم، زيرا معتقدم شناسي كاربردي و جامعهزبانمن به دو زمينة مطالعاتيِ
اگر فرض را بر اين . ر مترجم به وي كمك كنندتوانند در باال بردن تبحها مياين زمينههر دويِ

خواهيم زبان است، برداشتن مشكالت مربوط به ميانشناسي كاربردي ازبگيريم كه هدف اصلي زبان
ترين آنها را شايد گيرد و مهممان را دربرميهاي زندگيتقريباً تمامي جنبهديد كه اين حوزة مطالعاتي

ويژه شناسي و بهاز اين رو، معتقدم دانستن زبان. در نظر گرفت) اعم از شفاهي و كتبي(بتوان ترجمه 
توانند به مترجمانِو تحليل گفتمان ميشناسي، منظورشناسي هاي خاصي از آن مانند معنيجنبه
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هايي نظير دوزبانگي و اين كه ما در شناسي زبان، بحثدر ارتباط با جامعه. نوپا كمك بسياري بكنند
اي به انتخاب واژه و مالحظهكنيم مي توانند كمك قابلهر بافتي از گونة زباني خاصي استفاده مي

.ساختار توسط مترجم بنمايند

هايي داشته باشد تا بتواند جلسات ترجمة شفاهي را با موفقيت شفاهي بايد چه آمادگيمترجم . 8
مند به اين رشته در نظر داريد؟خاصي براي دانشجويان عالقه) هاي(و تسلط اداره كند؟ تمرين 

. براي پاسخ به اين پرسش، اجازه دهيد شرايط مترجم متون مكتوب و مترجم شفاهي را مقايسه كنيم
ها و حتي نامهه انواع واژهمتون مكتوب با داشتن متن، زمان كافي و دسترسي بمترجم
هاي گوناگون اين امكان را دارد كه بارها و بارها ترجمة خود را تغيير دهد و در نهايت المعارفدايره
اما مترجم شفاهي در زمان بسيار كوتاهي كه در . اي به دست دهد كه مقبول و متين استترجمه
باشد و به لحاظ اطالعات عمومي نيز در باالترين سطح المعارفنامه و دايرةار دارد خود بايد واژهاختي

. ممكن باشد زيرا وقتي نخواهد داشت كه بدين منابع مراجعه كند و معادل موردنظر را پيدا نمايد

زبان مادري خود توان آنها را ترغيب كرد كه ابتدا آنچه را كه بهميجويانبراي آماده كردن دانش
روند، اما كه ابتدا متوجه خواهند شد بسيار كند پيش مي،وار به دنبال گوينده ادا كنندشنوند سايهمي

شود ادا هاي مداوم خواهند توانست با فاصلة زماني بسيار كوتاه آنچه را كه گفته ميپس از تمرين
مورد استفادة آنها است انجام دهند و در اي كه در مرحلة بعد، همين كار را با زبان خارجي. نمايند

شنوند بالفاصله به زبان شان اين باشد كه آنچه را كه به زبان خارجي مينهايت در گام سوم تالش
است توضيح كوتاهي » جاباور نابه«ميل دارم در مورد آنچه كه به عقيدة من. مبدأ ترجمه نمايند

متون مكتوب يا شفاهي، بايد از زبان مترجمازاعم ،همواره فرض بر آن است كه مترجم. بدهم
در حالي كه عكس اين موضوع زماني كه دانشجويان تمرين كافي . خارجي به زبان مادري ترجمه كند

»الف«توان چنين فرض كرد كه فردي كه به زبان پذير است و حتي مياند به راحتي انجامكرده
. ر ترجمه كندبه يكديگ» ج«و »ب«هاي كند از زبانميصحبت 

هاي هاي كارشناسي ارشد تا چه ميزان به حوزهنامههاي تكميلي مطالعات ترجمه و پاياندوره. 9
اند؟ ترجمة شفاهي پرداخته

در تمام دنيا، ماهيت مطالعات ترجمة شفاهي تا حدودي با مطالعات ترجمه به معني مكتوب آن تفاوت 
در . فاهي، بيشتر به بررسيهاي تجربي وابسته بوده استداشته است از جمله اينكه مطالعات ترجمة ش

گذرد درصد كمي از هاي كارشناسي ارشد مطالعات ترجمه ميايران طي چند سالي كه از برگزاري دوره
ترين دليل آن به تصور من، شايد بزرگ. اختصاص داده شده استهاي ارشد به ترجمة شفاهينامهپايان

.ساندن رساله، دانشجويان ناچارند از داوطلبان زيادي استفاده كننداين است كه براي به پايان ر



٧ هاي ترجمهها و ناگفتهنكته

∗حسن هاشمي ميناباد

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي اراك 

)هفتمبخش (

با متن انگليسي آنشكارچياز داستان كوتاه مقابلة سه ترجمه

آن، آموزش ترجمه از بزرگان اين هدف ما از بخش مقابلة ترجمه با متن اصلي و ارزيابي : اشاره
-توان بسياري از مشكالت واژگاني و نحوي ترجمه را حل كرد و شيوهبا اين كار مي. رشته است

گرفتن از تجربيات نظرية ترجمه بدون ارجاع به عمل و بهره. هاي گوناگون ترجمه را شناخت
رفتن از نظرية ترجمه اي بهتر از مددگمترجمان كاركشته، هيچ است و عمل ترجمه را چاره

تر توان با عنايت به كار عملي مترجمان بهتر و آسانهاي گوناگون ترجمه را مينظريه. نيست
.دريافت و آموزش داد

هاي گانة زير را بدون مراجعه به متن انگليسي بخوانيد و به سؤالهاي سهپيش از هر چيز، ابتدا ترجمه
.زير پاسخ دهيد

عي است؟كدام ترجمه روان و طبي-
در كدام ترجمه زبان داستان بهتر رعايت شده؟-
خوانيد؟كدام ترجمه را بدون اشكال و ابهام مي-
بريد؟از كدام ترجمه بيشتر لذت مي-

∗ h_hashemi_mi@yahoo.com
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The Huntsman
(1) NOON, hot and stifling, with no clouds in the sky. (2) 
The sunburned grass had a dismal, hopless look. (3) Even if 
the rains came, it was doubtful whether the grass would ever 
be green again. (4) The forest was silent, motionless, as 
though gazing out from the treetops or waiting for 
something to happen.

(5) At the edge of the clearing a tall, narrow-shouldered man 
of forty, wearing a red shirt, patched trousers which had 
evidently once belong to a gentleman, and high leather 
boots, was sauntering along a pathway with lazy, shambling 

strides. (6) To the right was the green of the clearing, to the left a golden sea of 
ripened rye stretching to the horizon. (7) His face was ruddy and sweating. (8) A 
white cap with a straight visor, like those worn by jockeys, perched jauntily on 
his handsome blond head – the cap must have been the gift of a generous young 
nobleman. (9) Over his shoulder hung a game bag with a crumpled woodcock 
lying in it. (10) The man was holding a double-barreled shotgun in his hand, both 
barrels cocked, and he was screwing up his eyes as he followed the ancient and 
lean hunting god which was running on ahead, sniffing at the bushes. (11) There 
was silence all around, not a sound anywhere. (12) Every living thing had taken 
refuge from the heat.

(A. Chekhov 1963:72)

1ترجمة 
شكارچي

اي وخته، منظرهسسبزة آفتاب) 2... (ابر استآسمان، صاف و بي. آورنيمروزي است داغ و خفقان) 1(
جنگل، خاموش و ) 4... (باران هم گر ببارد، اين سبزه جان نخواهد گرفت) 3: (آور داردانگيز و يأسغم
اي اي خيره مانده يا چشم به راه وقع حادثههايش به نقطهحركت است انگار كه با نوك درختبي

.است

هاي بزرگ، دار اربابي و چكمهو شلوار وصلهباريك، با پيراهن قرمزساله مردي بلندباال و شانهچهل) 5(
در ) 6. (پيمايددارد و حاشية خالي از درخت جنگل را ميلنگان گام برميسالنه، لنگشتاب و سالنهبي

سمت راست او جنگل سرسبز و در سمت چپش درياي زرين چاودار رسيده، تا خط افق گسترده شده 
يك كاله كاسكت كوچك و سفيد مخصوص ) 8. (ستكردة مرد، گلگون اسيماي عرق) 7... (است

. تركيبش نشسته استاي از اربابي سخاوتمند ـ جاهالنه بر سر موبور و خوشسواركاران ـ گويا هديه
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تفنگي ) 10. (شود به شانه آويختهشده در آن ديده ميچنتة شكار را كه يك خروس كولي مچاله) 9(
اش را به سگ پير و الغري دوخته است كردههاي تنگمدولول آمادة شليك در دست دارد و نگاه چش

) 12... (چيز، حكمفرماستجا و همهسكوت بر همه) 11. (بويدزار را ميرود و بوتهكه جلو پايش مي
.چيز زنده و جاندار را از جنب و جوش انداخته استهواي داغ نيمروزي، همه

)1371:282سروژ استپانيان (

2ترجمة 
شكارچي

علفزار زير ) 2... (خوردحتي لكة ابري در آسمان به چشم نمي. آوري بودكردة خفقانظهر دم) 1(
و حتي اگر باران ) 3(آوري پيدا كرده بود؛ انگيز و يأسآفتاب طراوتش را از دست داده بود و منظرة غم

ها داشت، درختها را به تكان وانميبادي برگ درخت) 4... (كردباريد ديگر سرسبزي پيدا نميهم مي
.كشيدندهاي خود به چيزي خيره شده بودند يا انتظار چيزي را ميحركت و گويي با سرشاخهبي

دار كه هاي بلند و شلوار وصلههاي باريك، پيراهن قرمز، چكمهساله، بلندقد، با شانهمردي چهل) 5(
-سالنه پيش ميچمنزار، سالنهدرختهاي كاهالنه، در خاشية بيروزي متعلق به اربابي بوده با قدم

شد و در طرف چپش در طرف راستش چمنزار ديده مي) 6. (گذاشتراه را پشت سر ميرفت و كوره
) 8. (چهرة قرمزرنگش عرق كرده بود) 7. (درياي طالييِ چاودارهاي رسيده تا دامنة افق امتداد داشت

بازي بود، بر سرِ باب جوان دست و دلاي از طرف اركاله كَپيِ سفيد سواركاري، كه ظاهراً هديه
اي در آن قرار داشت، از ساك شكار، كه باقرقره) 9. (تركيب و موهاي بورش جا خوش كرده بودخوش
-تفنگ دولولي را كه چخماقش را باال آورده بود توي دست داشت و چشم) 10. (اش آويزان بودشانه

سكوت ) 11. (بوييدها را ميدويد و بوتهاو ميهايش را به سگ پير و نزارش دوخته بود كه پيشاپيش
موجودات زنده همه خود را از گرما پنهان ) 12. (شدجا را گرفته بود و هيچ صدايي شنيده نميهمه

.كرده بودند

)1385:73-4احمد گلشيري (
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3ترجمة 
شكارچي

خورد، قيافة من آفتابچ) 2... (ترين ابري در آسمان نبودكوچك. كنندهدار و خفهنيمروز دم) 1(
- جنگل ساعت و بي) 4... (شدباريد باز سبز نميحتي اگر باران هم مي) 3. (پريشان و نااميد داشت

.كشيدكرد و يا انتظار ميحركت بود، گويي با سر درختان به چيزي نگاه مي

دار ، شلوار وصلهساله، با پيراهن قرمزباريك، چهلدر حاشية فضاي باز جنگل، مردي بلندقد، شانه) 5(
- رفت و با تنبلي گام برميبلند يا وضعي ناهنجار راه ميهاي ساقهكه مال ارباب بوده است، و چكمه

در سمت راست، سبزي فضاي باز و در سمت چپ، درياي طاليي چاودار رسيده تا افق ) 6. (داشت
اركاري، كه ظاهراً عطية كاله سفيد سو) 8. (ريزان بودصورت مرد سرخ و عرق) 7. (گسترده شده بود

در درون ) 9. (بازي بود، با القيدي بر سر بور و زيباي او قرار گرفته بوديك ارباب جوان دست و دل
مرد تفنگ دولولي كه ) 10. (شداش آويزان بود يك پرندة شكارشده ديده ميتوبرة شكار كه از شانه

متي كه سگ الغز و پير او در جلو چخماق آن كشيده شده بود بر دست داشت و چشمهايش را به س
ترين صدايي جا را فرا گرفته بود و كوچكسكوت همه) 11. (كرد دوخته بودها را بو ميدويد و بتهمي

.هر جانداري خود را از گرما مخفي كرده بود) 12... (شدشنيده نمي

)1386:219يحي هدي (

.ستپانيان از متن روسياند و شايد اگلشيري و هدي از متن انگليسي ترجمه كرده

هاي داستان را در ذهن خود مجسم در خواندن داستان، و نيز در ترجمة آن، خواننده ناخودآگاه صحنه
ها و حوادث داستان را بهتر است مترجم نيز صحنه. شودكند و بدين ترتيب، خود وارد داستان ميمي

كار به درك هر چه بيشتر و بهتر حال و اين . ها را در ذهن خود متصور كندپيش چشم بياورد و آن
.رساندتر ياري ميهواي داستان و ترجمة دقيق

- در زبان فارسي داستان را يا با زمان گذشته روايت مي. زمان روايت در متن انگليسي گذشته است
.اند و يك مترجم زمان حالدو مترجم زمانِ روايت را گذشته انتخاب كرده. كنند يا زمان حال

) 3گرما، و ) 2اي زمان، كلمهقدي تك) 1: از سه بحش تشكيل شده است1فعل شمارة ملة بيج) 1(
نظر شما دربارة اين . اندهر سه مترجم آن را به دو جملة مستقل ترجمه كرده. ابر بودن آسمانبي

ترجمه چيست؟

.اي ابر در آسماننيمروزي است داغ و خفه، بدون لكه
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در فضاي داستان جنگلي هست با فضاي باز و بي درختي . لفزار برگرداندهرا به عgrassگلشيري ) 2(
پس عفلزار . دارد و نيز خود جنگلgrassفضاي باز . در يك سو و مزرعة چاوداررسيده در سويي ديگر

نظر شما دربارة . استپانيان در برابر آن سبزه آورده و هدي چمن. نيستgrassمعادل درستي براي 
چيست؟»هاعلف«معادل 

هايي كه قيافة چمن؟ معادل. ترجمه كرده كه با چمن تناسب ندارد» قيافه«را به lookهدي ) 3(
هماهنگ و متناسب grassو lookكنيد بايد با انتخاب ميhoplessو dismalهاي براي صفت

آور، و لگرفته، مال. هاي مناسبي در اين جمله نيستندنااميد، ملول، مأيوس و جز آن معادل. باشد
.هاي استپانيان و گلشيري افزودتوان به معادلآور را هم مييأس

علفزار زير آفتاب طراوتش را از دست داده «را تفسير كرده و به the sun-burned grassگلشيري 
رسد گلشيري به ترجمة تفسيري و شرح و بسط در ترجمه عالقه داشته به نظر مي. ترجمه كرده» بود
.را در ترجمة گلشيري پيدا كنيد) زائد(ديگري از ترجمة تفسير و شرح و بسط موارد . باشد

از توضيحات و فضاي داستان چنين . اندرا از قلم انداختهit was doubtful whetherهر سه مترجم 
.ها دوباره سبز بشوند يا نهعلفمعلوم نبودآيد ـ و منطقي نيز همين است ـ كه برمي

rainsسي جمع و بارانِ فارسي مفرد استدر متن انگلي.

:است و جمله از سه بخش اصلي تشكيل شدهThe forestفاعل اين جمله ) 4(

1)�The forest was silent, [and] motionless, as though 

2) The forest was gazing out from the treetops or 

3) The forest was waiting for something to happen.

فراز درختان به بيرون چشم / جنگل از باالي : در بخش دوم جمله توجه كنيدfromه حرف اضافة ب
.دوخته بود

.است... اي خيره ماندههايش به نقطهبا نوك درخت... جنگل: ترجمة استپانيان

.هاي خود به چيزي خيره شده بودندبا سرشاخه... هادرخت: ترجمة گلشيري

.كردا سر درختان به چيزي نگاه ميب... جنگل: ترجمة هدي

.همراه با فعل دقّت كنيدoutعالوه بر اين، به حرف اضافة 
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something فاعل فعلhappenتوانيم است و بنابراين، ميsomething را به حادثه يا اتّفاق ترجمه
كشيد ميشايد انتظار خرگوشي را(در ترجمة گلشيري مبهم است » كشيدانتظار چيزي را مي«. كنيم

ساختار دستوري ترجمة هدي از اين بخش چرا غلط است؟). يا شكفتن گلي يا به دنيا آمدن سنجابي

سخت است و رسيدن به جملة فارسي ْترجمة اين جملة توصيفي بلند و پر از انواع اطّالعات) 5(
.تراي سختشسته و رفته

clearingگلدرختي در داخل يا حاشية جنيعني فضاي باز و بي.

- براي بسياري از دانشجويان سخت بود، چراكه اين تركيب در فرهنگnarrow-shoulderedترجمة 
سازي به خود نداده بودند يا شايد به فكرشان نرسيده بود كه خودشان ها جرئت واژهها نيامد؛ و آن

-زه به كار ميهاي سرراست و دقيقي را كه امروبسياري از معادل. توانند معادلي براي آن بسازندمي
هاي هر سه مترجم معادل. اندهاي بعد تحويل دادهبريم مترجمان در حين كار ساخته و به ما و نسل

.هم در جمله بهتر جا گرفته» هاي باريكبا شانه«از » شانة باريك«. اندمناسبي ساخته

ليسي سمين درستي و بر طبق فارسي طبيعي، سنّ شكارچي را كه در انگاستپانيان و گلشيري به
.اندتوصيفگر شكارچي است در آغاز آورده

ترجمه كرده و در نتيجه، هم » با«را به ) پوشيده بود... ملبس به، كه=(wearingهر سه مترجم 
.اندتر شدن اين جملة بلند شدهمفهوم را رسانده و هم باعث جلوگيري از طوالني

در ترجمة استپانيان حذف once belonging to. اندرا از قلم انداختهevidentlyهر سه مترجم 
ارباب، يعني اربابي كه ما خوانندگان (كه نكره است در ترجمة هدي به معرفه a gentlemanشده و 

.تبديل شده) شناسيمشمي

- اشراف: در جمله آورده بودندnoblemanو gentlemanها را براي دانشجويان از جمله اين معادل
.رد متشخّص، مرد متمول و پولدارزاده، مزاده، نجيب

آيد يابي بايد زمان و مكان متن را در نظر گرفت و بر اساس اطّالعاتي كه از متن به دست ميدر معادل
اين متن از آنتوان چخوف، . هاي مختلف، فقط يك معادل نزديك و مناسب را برگزيداز بين معادل

ت كه اين تاريخ را به عنوان اطّالعات كمكي، شايان ذكر اس. (، است)1904- 1860(نويسندة روسي 
در جامعة .) در كنار نام نويسنده آورديم تا مبادا دانشجويان فكر كنند چخوف نويسندة معاصري است

در اين متن gentlemanفئودالي روسيه، مانند ايران گذشته، طبقة ارباب وجود داشته و در نتيجه 
.ترجمه شود» ارباب«بايد به 
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تازگي به» بوت«. يابي كرددر ترجمه بايد به زمان و مكان متن توجه و بر اساس آن معادلگفتيم كه 
.در اين متن باشدbootتواند معادل تاريخي وارد زبان فارسي شده و نمي

.در هر سه ترجمه حذف شده) چرم(جنس چكمه 

عالوه بر اين، منطقي به در ترجمة هدي با متن اصلي متفاوت است و » رفتبا وضعي ناهنجار راه مي«
.رسدنظر نمي

ترجمة هدي هست؟» بلندهاي ساقهچكمه«در » ساقه«آيا نيازي به 

در ترجمة گلشيري درست و منطقي است؟» درخت چمنزارحاشية بي«آيا 

along the pathwayهاي چگونه منعكس شده؟در اين ترجمه

saunter نوع راه رفتن شكارچي است، وlazy وshamblingاين مفاهيم . هاي اوقدم/ ها صفت گام
» لنگانلنگ«ها منعكس شده؟ كدام مترجم اطّالعي را از قلم انداخته است؟ آيا چگونه در اين ترجمه

استپانيان درست است؟

)6 (the green of the clearing .طور استعاري سخن گفته و صفت جا بهنويسنده در اينgreen را
هاي مترجمان را ارزيابي معادل. و مترجم نيز بايد اين بيان استعاري را حفظ كندبه اسم تبديل كرده

:كنيد
جنگل سرسبز: ترجمة استپانيان
چمنزار: ترجمة گلشيري
سبزي فضاي باز: ترجمة هدي

را، » درياي طاليي«پسنديد يا را مي) ترجمة استپانيان(» درياي زرين«، a golden seaدر برگردان 
چرا؟

اين افزايش را . را» امتداد«را اضافه كرده و گلشيري » خط«استپانيان to the horizonجمة در تر
كنيد؟چگونه ارزيابي مي

:به هم پيوسته���شده است كه با در واقع دو جملة عطفي كوتاه7جملة ) 7(

1) His face was ruddy.

2) His face was sweating.
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نسبت faceها را به اند و هر يك، يكي از صفتجمله ترجمه كردهاستپانيان و گلشيري آن را به يك
.اندداده

.كردة مرد، گلگون استسيماي عرق: ترجمة استپانيان
.چهرة قرمزرنگش عرق كرده بود: ترجمة گلشيري

آيا اين تغييرات به تفاوت معنايي انجاميده؟ نظر شما دربارة اين برگردان چيست؟

.س عرق بودانداخته و خيصورتش گل

)8 (cap ها آيا اين معادل. »كاله كَپي«ترجمه كرده و گلشيري » كاله كاسكت«را استپانيان به
.توانيد پاسخ خود را مستدل كنيدزبانة فارسي ميهاي تكاند؟ با مراجعه به فرهنگدرست

جمله وارد ها خللي به پيامها حذف شده؟ و آيا اين حذفچه عناصري از اين جمله در اين ترجمه
كند يا نه؟مي

هم ) ترجمة هدي(عطيه . ناميممي» پيشكش«بخشد، ما آن را وقتي اربابي چيزي را به كسي مي
قديمي و بسيار رسمي است و هم پيشكش شخص بسيار واالمقامي مانند عطية خدادادي يا عطية 

.همايوني

در مورد perch. ده بودنددچار اشكال شperched jauntilyبسياري از دانشجويان در ترجمة 
اين واژه گسترش استعاري . رودنشستن پرندگان در جاي بلند و معموالً در كنارة جايي بلند به كار مي

را چنين تعريف كرده و ������فرهنگ كوبيلد صفت . پيدا كرده و در مورد انسان هم به كار رفته
:مثال زير را براي آن داده

Something that you do or wear that is jaunty shows that you are cheerful, full of 
confidence, and energetic.
She adjusted her hat to a more jaunty angle.

.هاي مترجمان را ارزيابي كنيد و ترجمة خودتان را عرضه كنيدبا توجه به اين اطّالعات، برگردان

آيا بلوند بيشتر در . استفاده كرده بودند» بلوند«ة قرضي از واژblondبعضي از دانشجويان به جاي 
رود؟مورد زنان به كار نمي

در مورد شكار يك رعيت در قرن نوزدهم روسيه معادل مناسبي است؟» ساك«آيا معادل ) 9(

. اند از جمله كَبكَنجير، خروس جنگلي، وابياآوردهwoodcockهاي مختلفي در برابر ها معادلفرهنگ
هدي خود را از اين . (اندترتيب استپانيان و گلشيري دادههاي خروس كولي و باقرقره را نيز بهمعادل



١� هاي ترجمهها و ناگفتهنكته

جا با توجه به اطّالعاتي كه در در اين.) يابي خالص كرده و تنها به پرنده قناعت كردهدردسر معادل
و لزومي ندارد دقّت قدر مهم نيستاين بخش از متن داستان آمده، و نيز ادامة داستان، نوع پرنده آن

.جانورشناسانه به خرج دهيم

.برگردانده كه درست نيست» شكارشده«را به crumpledهدي 

)10 (both barrels cockedهاي يك از برگردانكدام. پر بود و آمادة شليكيعني هر دو لول تفنگ
ترست؟مترجمان درست يا دقيق

يك از زبانه پيدا كنيد و ببينيد كدامهاي تكفرهنگويژه ها و بهرا در فرهنگscrew upتعريف 
كشد ها را بو ميدود و بوتهكند و ميتوان به سگي كه دائماً حركت ميها درست است؟ آيا ميمعادل

؟چشم دوخت

گ؟ آيا منظور اين نبوده كه اين سoldبراي سگ آمده نه صفت ancientچرا در متن انگليسي صفت 
پير بوده؟بسيار

درست است؟bushesاستپانيان در مقابل » زاربوته«يا آ

از شرّ گرما / از شرّ گرما به جايي پناه برده بود (= taken refuge from the heatمفهوم ) 12(
.هاي اين مترجمان را ارزيابي كنيدبرگردان. در اين جمله مفهومي كليدي است) پناهي جسته بود
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ه هاي رشتة ترجمآشنايي با كتاب

*سيد حسين حيدريان

دانشگاه كارديفـدانشجوي دكتراي مطالعات ترجمه

)قسمت دوم(

ها و كاربردهانظريه: آشنايي با مطالعات ترجمه

Munday, Jeremy (2001), Introducing Translation Studies: Theories and 
Applications, London & New York: Routledge. [222 pages]

تاب اولين كتاب آموزشي دانشگاهي است كه بعد از دوران موسوم به شكوفايي مطالعات ترجمه اين ك
هاي دور تا به زمان تأليف آن، به هاي ترجمه از گذشته، با هدف معرفي اجمالي تمام نظريه)دهة نود(

باعث نظير تاريخيِ بيشتر مباحث ترجمه،بندي بياي و دستههاي مقايسهبررسي. چاپ رسيده است
هاي مترجمي از در اختيار داشتن يك از مدرسان و دانشجويان تحصيالت تكميلي رشتهشده تا هيچ
.نياز نباشندحجم بياين كتاب كم

آغاز هر فصل آن شامل فهرستي از مفاهيم كليدي ارائه شده .اين كتاب ساختار آموزشي خوبي دارد
اي در حد يك يا دو پاراگراف در مورد موضوع قدمهها و مقاالت كليدي، و مدر آن فصل، معرفي كتاب

ها و بخشي به عنوان بحث و مطالعة شدة مباحث و نظريهبنديسپس، معرفي بخش. آن فصل است
-بهبراي راهنمايي و تشويق دانشجويان به تحقيق و ) Discussion and case study(موردي 
در . فهرستي از منابع بيشتر جهت مطالعه استها در عمل ترجمه و، سرانجام، معرفي نظريهكارگيري

-ها، نمودارها و كادرهاي تفكيكبهتر و سهولت در فراگيري؛ جدولبنديسراسر اين كتاب براي دسته
.ها در نظر گرفته شده استاي براي نشان دادن سرفصل نظريهكننده

شود تمايل نويسندة آن، جرمي گانة اين كتاب به شرح زير استنباط ميهاي يازدهآنچه از عناوين فصل
:هاي ترجمه استبندي موضوعي و سپس تاريخي در بررسي نظريهماندي، به تقسيم

در انتهاي اين فصل، 	نظرية ترجمه پيش از قرن بيستم . 2هاي اصلي در مطالعات ترجمه، سرفصل. 1
تعادل و اثر . 3، 
.شودهاي اوايل قرن بيستم هم پرداخته ميبرخالف عنوانش، به بررسي ديدگاه

* heydarianS@Cardiff.ac.uk



١٧ هاي رشتة ترجمهآشنايي با كتاب

هاي ياكوبسن، نايدا، نيومارك و كالر، و ها و تقسيم بنديبررسي نظريه	(equivalent effect)معادل 
بررسي نظريات 	در ترجمه ) shift(تبديل رويكرد . 4
نظران متأخرنهايتاً اشاره به نظرات صاحب

در ترجمه، (functional)گرا اي نقشهنظريه. 5،
رتويني و داربلنه، كتفورد، چك، و ون لوون ازوا
هاي نظام نظريه. 7(Discourse and register analysis)رويكرد تحليل گفتمان و سياق. 6

(system theories)8 .هاي فلسفي نظريه. 10پيدايي مترجم، )نا. (9هاي مطالعات فرهنگي، گونه
.يارشتهمطالعات ترجمه به عنوان يك حوزة ميان. 11ترجمه، 

وار، فشرده و هاي آن فهرستتأكيد نويسنده به جامعيت اين كتاب سبب شده كه بعضي از بخش
كننده هاي توصيفي آن كمي خستهاي تأليف شود و، در نتيجه، ممكن است مطالعة بخشنامهفرهنگ

ظر در هر صورت، به ن. به نظر بيايد و جذابيت يك كتاب خواندني را براي دانشجويان نداشته باشد
ها اشاره شد، موجب شده در طي حدود يك دهه كه از فردي كه به آنهاي منحصربهرسد ويژگيمي

اند به عنوان يك كتاب آموزشي، گذرد، نه تنها دانشجوياني كه تازه با اين رشته آشنا شدهچاپ آن مي
-دهين گفتار ارجاعمؤيد اي. گاه به شكل يك مرجع از آن استفاده كنندبهبلكه بسياري از اهل فن گاه

ويرايش جديد اين كتاب . 1هاي مختلف بوده استهاي مكرر به آن و تجديد چاپ و ترجمة آن به زبان
به چاپ رسيده كه نويسندة اين نوشتار تا اين لحظه موفق به دسترسي به آن نشده 2009در سال 

اي كه با ت و نيز مصاحبهاز مرور فهرست و تعداد صفحات چاپ جديد اين كتاب از طريق اينترن. است
آيد كه تغييرات عمدة ويرايش ، چنين به نظر مي2گاه دانشگاه ليدز گذاشته شدهمؤلف اثر در وب

از جمله اضافه كردن مباحثي در خصوص (ها جديد شامل بازنگري مختصر در برخي از فصل
. بوده است) ايرهايدئولوژي و ترجمه به فصل آخر كتاب، و مطالب اندكي در حوزة مطالعات پيك

:نويسدماندي نه در مقدمه، بلكه در انتهاي فصل اول كتابش مي

اند ارتباط هاي عمدة مطالعات ترجمه كه پيش از اين پراكنده بودهاين كتاب بر آن است تا بين شاخه
و ايجاد كند و از اين رهگذر به خواننده كمك كند تا به شناختي از اين رشته و تاريخچة مورد نياز

از سويي بر آن . ابزارهاي ضروري آن دست يابد و بتواند پژوهش خود را در حوزة ترجمه آغاز كند
آموزان بتوانند تجربة اي و هم ترجمهاست تا يك زيرساخت نظري ارائه دهد كه هم مترجمان حرفه

.عملي خود را بر اساس آن به سامان برسانند

نيز به اين مسئله اشاره http://www.jostrans.org/issue10/int_munday.phpگاه در مصاحبة ويدئويي موجود در وب. 1
.شده است

همان منبع. 2
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مرجعي پيشرفته براي درس ترجمه

Hatim, Basil and Jeremy Munday (2004), Translation: An Advanced Resource 
Book (Applied Linguistics Series), London & New York: Routledge. [373 pages]

اش، كه در باال معرفي شد، پيشنهاد كرده بود كه جرمي ماندي در بخشي از مقدمة كتاب قبلي
ترين مرتبط با مباحث درسي، آرماني) readers(بهاي مجموعه آثارِ زمان از آن كتاب و كتااستفادة هم

او در همان بخش شش كتابِ مجموعه آثار را كه بعضي از . روش موفقيت تحصيلي دانشجويان است
اند، به همراه فرهنگ و نيز دائرةالمعارف هاست تجديد چاپ نشدهآنها به زبان انگليسي نيستند يا سال

رسد دغدغة ماندي در خصوص مشكل بودن دسترسي به نظر مي. في كرده بودمطالعات ترجمه، معر
به همراه بزيل هتيم از مرجعي پيشرفته براي درس ترجمهآثارِ مختلف با انتشار كتاب به مجموعه

-اين كتاب، عالوه بر رويكرد آموزشي، قسمت مستقلي را به طور جداگانه به گزيده. ميان رفته است
قسمت مذكور به نام . هاي اثرگذار در اين رشته اختصاص داده استليدي و كتابهايي از مقاالت ك

هاي ها شامل فصلهاي كليدي از كتابو گزيده) بيشتر به صورت خالصه(مقاله 19با ارائة بقسمت 
. گيردصفحه از صفحات كتاب را در بر مي100حدود آ،هاي قسمت نخست؛ يا قسمتمتناظر با فصل
كار عالوه با آشنا شدن و تمرين با مباحث داشتن اين كتاب خواننده يا پژوهشگر تازهبا در دست 

اصلي مطالعات ترجمه براي خيلي از مفاهيم كليدي، از گشتن به دنبال مقاالت يا مطالعة مقاالت 
تواند مستقيماً با روش نگارش، خصوصاً دانشجوي رشتة مطالعات ترجمه مي. نياز شده استطوالني بي

در يك مجموعة يك جلدي با كمترين تالشي به 1نظران رشتة خودگزيني صاحبويكرد، و نيز واژهر
. طور مستقيم آشنا شود

هاي متناظر با دو قسمت نخست كتاب است و با عنوان قسمت اين كتاب نيز شامل فصلثقسمت 
هاي ها و پروژهدر اين قسمت، تمرين. پردازدبه نقد و بسط بيشتر مباحث مرتبط مي» كاوش«

ويژه بر اساس زبان و تر و بازبيني مباحث، بهمندان به درك عميقكاربردي بيشتري براي عالقه
.2شودفرهنگ ويژة خودشان، ارائه مي

.نظران اين رشته ترجمه شدهانگليسي بوده نيز معموالً توسط صاحبه زبان اصلي آنها غيركمواردي.1
 Routledge Applied)هايي با عنوان زبانشناسي كاربردي است كه توسط انتشارات راتلج ساختار مذكور ويژگي سري كتاب.2

Linguistics Series) پژوهش در زمينة زبان انگليسي يا زبانشناسي كاربردي براي دانشجويان و پژوهشگراني كه در ابتداي راه
.هستند تدوين شده است
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ها و نظريه: آشنايي با مطالعات ترجمهها و مباحث اين كتاب شبيه كتابعنوان برخي از سرفصل
هاي ره شد، با اين تفاوت كه اين كتاب ضمن دوري از بررسيست كه در باال به آن اشاكاربردها

واحد ترجمه، تجزيه و تحليل معنا، ترجمه و ارتباط . تاريخي، رويكرد توصيفي و عملي بيشتري دارد
)relevance(هاي مستقلي از كتاب را به خود اختصاص ، و ترجمه در عصر فنّاوري اطالعات، فصل

- هاي جالبِ ارائهاي از تمرينگي آموزشي و رويكرد عملي اين كتاب، نمونهبراي آشنايي با ويژ. اندداده
فصل دوم از قسمت آ، فصل دوم از قسمت ب، (شده در يك فصل از سه قسمت متناظر در اين كتاب 

:شوددر زير ارائه مي) و فصل دوم از قسمت ث

جمهراهكارهاي تر: هر سه با عنوانثو ، ب،فصل دوم كتاب در سه قسمت آ

):بعد از مبحث صورت و محتوا(آنمونة تمرين در فصل دوم قسمت 

-ها كمك ميهاي هري پاتر اغلب به دريافت معناي آنها در كتابشكل نوشتاري و گفتاري نام
 Tomهاي شيطاني داستان با نام يكي از شخصيتهري پاتر و تاالر اسرار در داستان . كند

Marvolo Riddleاين اسم هم نوعي معما شود، كهمعرفي مي خود)riddle ( است، زيرا اين
دهندة ساخته شده است، و نشانI am Lord Voldemortجايي حروف جملة اسم از جابه

محتوا در - كه چگونه بايد با اين مشكل صورتدر مورد اين. هويت اصلي شخصيت داستان است
.ر نظر كنيدهنگام ترجمة اين داستان به زبان ديگر برخورد كرد اظها

نوشتة After Bibleكه در آن بخشي از ويرايش سوم كتاب (بنمونة تمرين در فصل دوم قسمت 
.)درج شده است264تا 251جورج استاينر از صفحة 

- شده براي ترجمههمزمان با خواندن نوشتار استاينر، فهرستي از داليل موافق و مخالف مطرح
.پذيري توسط او را تهيه كنيد

.ها و تصويرهايي كه استاينر براي توصيف ترجمه به كار برده است تهيه كنيدي از استعارهفهرست



مقالهبعد از		���
���	

شود به طور خالصه هاي مذهبي ميمواردي را كه در اين نوشتار به طور ويژه مربوط به متن
هاي مقدس يا، مة متندر زمينة ترج
به زبان خودتان	هاي ديگري سعي كنيد مثال. بيان كنيد

.دارداز جهاتي، حساس پيدا كنيد و ببينيد چگونه با آنچه كه استاينر گفته است مطابقت
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در فصل دوم قسمت) براي ارائه در طي يك ترم تحصيلي(هاي پژوهشي كوتاه نمونة تمرين و طرح
: ث

از وبگاههايي كه به اي از كتاب انجيل مندرج در يكي ارائة چهار نمونه ترجمة جملهپس از 	
پردازد بعالوة درج نشاني وبگاه و بررسي و مقايسة راهكارهاي ترجمة انگليسي كتاب مقدس مي


توضيحات نويسندة وبگاه دربارة راهكارهاي مربوطه


...	. چهار ترجمة ارائه شده توجه كنيدبه دقت به

يد مرتبط هستند؟بينهاي مقصد ميشده با آنچه كه در متنراهكارهاي مطرحچقدر 

هاي اين فصل آن را با طرح سه پروژة كوتاه براي تحقيق نويسندگان، در ادامة تمرين	

:رساننددانشجويان به پايان مي

	...


��سازي بومي. 2�����������سازي و بيگانه������������شده توسط مطرح��
هاي از ميان ترجمه. شته استونوتي در دهة گذشته تأثير عملي مهمي بر روي ترجمه گذا

هايي اند، مثالرسد از اين دو راهكار  استفاده كردهمنتشرشده در كشور خودتان كه به نظر مي
. سازي از يك متن مبدأ واحد ارائه دهيدسازي و بيگانهاي از بوميسعي كنيد نمونه. پيدا كنيد

.است تهيه كنيداستفاده شدههاهايي را كه براي ارائة اين نمونه ترجمهفهرستي از روش

هاي ترجمه مطرح و اي دربارة نمونهدر اين قسمت از كتاب نظرات و نقدهاي منتشرشده. 3
. شود بيندازيدنگاهي به نقدهايي كه در كشورتان در مورد آثار منتشر شده انجام مي. بررسي شد

-سعي كنيد خالصه. كنيددهند توجهفقط به اظهار نظرهايي كه در مورد خود ترجمه انجام مي
توانيد چيز مشتركي در آنها پيدا كنيد؟  آيا مي. بندي كنيدشده را دستهاي از نظرات مطرح

منتقدان هنوز تا چه حد به رويكردهاي جانبدارانه و تجويزي براي ترجمه، چه در ترغيب به 
كنند؟سازي، تأسي ميسازي و چه در ترغيب به بيگانهبومي

شده از هاي انتهايي ارائههايي مانند نمونهويژه تعمق در مثالكلي اين دو كتاب، و بهبررسي ساختار 
- هاي بومي آموزش ترجمه به زبان فارسي و يافتن روشتواند براي تĤليف كتابكتاب دوم در باال مي

1.بخش باشدهاي مفيد آموزش پيشرفتة ترجمه در ايران بسيار الهام
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. ترجمه، چاپ و براي استفادة دانشجويان مترجمي معرفي كرده استانتشارات سمت اين كتاب را
منداني كه به زبان انگليسي آشنايي ندارند ستودني شك، زحمت ترجمة چنين كتابي براي عالقهبي

است، ولي با توجه به اهداف اين كتاب و لزوم آشنايي دانشجويان با نگارش مقاالت به زبان انگليسي 
آن، توصيه به تدريس آن به زبان فارسي الاقل در كالسهاي مترجمي زبان بويژه در قسمت دوم 

1.انگليسي، نوعي نقض غرض است

دربارة نويسندگان

هاي اكنون دانشيار دانشگاه ليدز انگلستان و مترجم زبان، همجرمي ماندي
هاي او در برگزاري بعضي از دوره. فرانسه و اسپانيايي به زبان انگليسي است

و ) دانشگاه ليدز و يو سي ال(مطالعات ترجمه در كشور انگلستان تكميلي
. نيز مراكز آموزشي در كشورهاي پرتقال و اسپانيا همكاري دارد

:گاه دانشگاه ليدز قابل دسترسي استاطالعات تكميلي دربارة ماندي از وب
http://www.leeds.ac.uk/cts/en/staff/jeremy_munday.htm

پرداز ترجمه و مترجم از زبان انگليسي به ، نظريههتيمبزيل پروفسور 
او هم اكنون استاد زبان و ترجمه در مركز مطالعات . عربي و برعكس است

هتيم . عربي دانشگاه شارجه و مدرس دانشگاه هريوت وات انگلستان است
هاي جا ذكر شد، در كنار آثار ديگرش، مؤلف كتابعالوه بر آنچه در اين

:مطالعات ترجمه بوده استزير در حوزة

Discourse and the Translator (Longman 1990) and The Translator as 
Communicator (Routledge 1997) (both with Ian Mason)

Teaching & Researching Translation (Longman 2002)

:گاه زير بيابيدتوانيد در وباطالعات تكميلي در مورد ايشان را مي

http://www.aus.edu/cas/arabic/faculty/basil_hatim.php

نكتة كه قبل از هرگونه . 1388: ، انتشارات سمتمريم جابر زير نظر فريبرز مجيدي :مترجم، مرجعي پيشرفته براي ترجمه. 1
و نيز آنچه در كتاب resource bookجه به معني با تو. پيشداوري در مورد ترجمة كتاب به ذهن نگارنده خطور كرد، عنوان كتاب بود

.آيدآمده اشاره به بعد درسي آن در عنوان آن بايسته به نظر مي



1389بهار و تابستان ،8فصلنامة علمي، فرهنگي، شمارة ٢٢

*برزيفاطمه مهدي

آموختة كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسيدانش
دانشگاه عالمه طباطبايي

)آخرقسمت(

.3و پيتر نيومارك2جان كتفورد. ، سي1اي خواهيم داشت به نظريات ييرژي لويدر اين قسمت اشاره
ييرژي لوي 

ترين نظريات از معروف» گيرييك فرآيند تصميم: ترجمه«لوي با عنوان ةنظري
كه ترجمه را يك فرآيند ارتباطي براي انتقال دانش بودهدر مطالعات ترجمه 

.داندبه خوانندگان زبان مقصد ميأزبان مبد

. باشدي ميترين مسائل مورد توجه در مدل ييرژنوآوري در ترجمه از مهمةجنب
شده بستگي به توانايي آن متن در انتقال ترجمهاز ديدگاه وي كارآمدي متن

* f_mehdibarzi@yahoo.com

1. Jiri Levy
2. C. John Catford
3. Peter Newmark

نظريات . با يوستوس روزنبرگ، رامان ياكوپسن و يوجين نايدا آشنا شديمپيشيندر قسمت 
زباني، درون(را بررسي نموديم، انواع ترجمه از ديدگاه ياكوپسن شعرةترجمخصوص روزنبرگ در 

و سپس ) زباني، ارجاعي و ضمني(را تحليل كرديم و با معاني متفاوت ) اينشانهبينازباني و بينا
. از ديدگاه نايدا آشنا شديم) پويا و صوري(مراحل مختلف تحليل، انتقال و بازسازي و انواع تعادل 
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دانش به خوانندگان خود دارد و بنابراين هر چه توانايي متن در اين زمينه بيشتر باشد، از كارآمدي و 
.ارزش بيشتري برخوردار است

هاي متفاوتي روبروست كه الزم قعيتمترجم به صورت مستمر با مو،از نظر ييرژي، طي فرآيند ترجمه
اين فرآيند . گيري نمايدجايگزين تصميمةترين كلماست در هر يك از آنها در مورد استفاده از مناسب

با توجه به حركات و تصميمات قبلي، حركت بعدي ،باز در آنماند كه شطرنجمانند بازي شطرنج مي
.دهدميخود را حركتةمهركند وعمالًبيني ميرا پيش

طبق استدالل وي، مترجم ممكن است تحت تأثير متن قرارگرفته و بر اساس آن تصميمي هماهنگ 
.با متن اتخاذ نمايد

راهكار  پيشنهادي لوي را . بود1الزم به ذكر است كه نظريات ييرژي لوي تأثيرپذيرفته از مكتب پراگ
:ترجمه به شرح زير استةتعريف وي از نظريةنامند و خالصميminimaxبراي ترجمه 

ريات ترجمه، مترجم را به ترجمه به سمت دستورمداري و هنجاربنيادي است و نظةگرايش نظري«
اربرد توجه مترجم طي فرآيند ترجمه عمالً به ك،با وجود اين. كندحل بهينه راهنمايي ميسمت راه

. »تأثير بر خواننده دست يابدگردد كه با حداقل تالش به حداكثر حلي ميداشته و به دنبال راه

جان كتفورد
با معادل آن در زبان مقصد است كه در آن بخشي از متن مبدأترجمه از ديدگاه كتفورد عمل تبديل

هايي ارائه دهد كه در آن بايست تعريفي از موقعيتترجمه ميةوي نظريةبه گفت. شودجايگزين مي
هاي متن يا بخشي از بيند كه در آن تمامي مؤلفهيندي ميوي ترجمه را فرآ. ناپذير استترجمه امكان

رويكرد وي به ترجمه . تواند منجر به ايجاد متون متفاوتي گرددآن ميةآن پردازش شده و نتيج
.رويكردي رفتارگرايانه بوده است

بان و كه با دستور زبان در يك ز) shift level(از نظر كتفورد عبارتند از تبديل سطح 2انواع تبديل
كه داراي چهار دسته فرعي ) category shift(شود؛ و تبديل مقوله  واژگان در زبان ديگر بيان مي

، )از يك بخش گفتار به بخش ديگر(، تبديل رده)در ساختار و دستور زبان(تبديل ساختار : است

گرايانة آنها ادبي زبان و نگاه نقششناسي و نقشها و رويكردهاي اين مكتب به مسائل مختلف زبان، به ويژه اوجشيوه. ١
.شناختي اروپا و همچنين جهان داشت و در پي آن در نقد و مباحث نظري هنر نيز نفوذ كردسزايي بر تفكر زبانتأثير به

2. shift
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رغم ل علياستفاده از يك غيرمعاد(و تبديل درون سيستم ) معادل در درجات مختلف(تبديل واحد 
).وجود معادل در زبان مقصد

:اشكال مختلف ترجمه از ديدگاه كتفورد به شرح زير است

1نسبيةكامل در برابر ترجمةترجم.1

آن جايگزيني ةپردازش شده و نتيجأاي است كه در آن كل متن زبان مبدترجمه: كاملةترجم
.هاي زبانشناسي زبان مقصد استبا دادهأكامل متن زبان مبد

متن به ةهايي از متن ترجمه شده و بقياي است كه در آن تنها بخشيترجمه: نسبيةترجم
.مانندزبان مقصد باقي ميهاي زبانشناسيِگونه جايگزيني از دادهصورت ترجمه شده و بدون هيچ

2محدودةكلي در برابر ترجمةترجم.2

هاي زباني در سطح خود با دادهأهاي زباني مبددر اين نوع ترجمه، تمامي داده: ترجمة كلي
كند تا معادل لغوي و سطوح توجه داشته و تالش ميةمترجم به كلي. شودمقصد جايگزين مي

.دستورزباني مقصد را پيدا نمايد
هاي زباني تنها در يك سطح با دادهأهاي زباني مبددر اين نوع ترجمه تمامي داده: ترجمة محدود

.شوندمقصد جايگزين مي

ترجمه از يك متن واحد ارتباط كامل و مستقيمي كارِةگرفتن مدل كتفورد، نتيجنظرراين با دربناب
كار ترجمه بسته . متن توسط مترجم داردةها در ترجمبا خوانندگان متن مقصد و در نظر گرفتن آن
فاوت كرده يا فردي از عموم مردم است، متآن تحصيلةبه اينكه رسمي يا غيررسمي است و خوانند

.خواهد بود

ترجمه در پشت ةهاي ترجمه و پنهان نمودن نظريناديده گرفتن جهاني، �Kelly�از ديدگاه كلي 
.كتفورد استةهاي تبديل از نواقص نظريفرمول

3نيوماركپيتر

ترين و روزآمدتريناز كامل4» رويكردهايي به ترجمه«نيومارك در كتاب وي با عنوانةترجمةنظري

1. Full vs. partial translation
2. Total vs. restricted translation
3. Peter Newmark
4. Approaches to Translation
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ن اهايي مهم براي مترجمدستورالعملةترجمه است كه دربردارندهايهنظري
نيومارك، ترجمه مهارتي است كه در آن مترجم تالش ةمطابق نظري. است
را با پيام كتبي ديگري در زبان مقصد أكند تا پيام كتبي زبان مبدمي

و Overtranslation(1(افزايي طي اين روند گاهي ترجمه. جايگزين نمايد
.افتداتفاق ميUndertranslation(2(كاهي گاهي ترجمه

و مقصد از ديدگاه نيومارك به داليل زير ايجاد أاختالفات بين متن مبد
:شودمي

هاي موجود در هايي باشد كه با مؤلفهممكن است داراي مؤلفهأمتن مبد.1
.خواني نداردمتن مقصد هم

هاي مختلفي در هاي ارزشي كامالً متفاوت و نظريهمتوانند داراي سيستمترجم و نويسنده مي.2
.ارتباط با معنا باشند

.تواند از سبكي كامالً متفاوت از سبك نويسنده متن اصلي استفاده كندمترجم مي.3
هاي تواند كامالً با ارزشميأزبان مبدةهاي ادبي، ايدئولوژيكي، فرهنگي و اجتماعي جامعارزش.4

.باشدموجود زبان مقصد متفاوت 

خصوصبلكه دانشي است كه در ،نيومارك معتقد است كه تئوري ترجمه نه يك نظريه و نه يك علم
.فرآيند ترجمه داريم و بايد داشته باشيم

:كندوي ترجمه را به دو دسته تقسيم مي. واحد ترجمه از ديدگاه نيومارك جمله است

اين ترجمه، مترجم بر آن است كه بر در . ستاكه مشابه تعادل پوياي نايدا3ارتباطيةترجم.1

تمركز . از متن اصلي گرفته استأمتن مبدةمتن مقصد همان تأثيري را بگذارد كه خوانندةخوانند

.در اين ترجمه بر پيام، خواننده و گفتار است

باعث افزايش ) به جاي افزايش در تعميم(دهد كه از بين رفتن معنا افزايي زماني روي مينيومارك ترجمهةبه عقيد.1
.جزئيات شود

كه هر عمل ترجمه در پي دارد، ممكن است بسته به شرايط أناپذير معناي متن مبدطبق نظر نيومارك، كاهش اجتناب.2
كاهي ميم در متن مقصد منجر شود، چنانچه به مورد دوم يعني تعميم بينجامد، آن را ترجمهموجود، به تفصيل يا تع

.خوانندمي
3. Communicative translation
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در اين ترجمه، مترجم دو زبان را تحليل. ستاكه مشابه معادل صوري نايدا1معناييةترجم.2

داده كه همان معني دقيق نويسنده از متن را دوباره نظر قرارهاي زباني را مددوديتو محكرده

.تمركز در اين ترجمه بر معنا، فرآيندهاي فكري نويسنده و مفاهيم ضمني متن است. نمايدايجاد مي

اوت آن تر است و تفتر و داراي كلمات عموميتر، روانارتباطي سادهةاين دو ترجمه، ترجمةدر مقايس
تر معنايي، پيچيدهةكه ترجمدر حالي،باشداللفظي در توضيح و تفسير موارد مبهم ميتحتةبا ترجم

..تر بوده و توجه آن بيشتر بر فكر نويسنده استو داراي جزئيات بيشتر و دقيق

اما در ،ارتباطي براي تصحيح متن و رفع ابهام بازتر بودهةدست مترجم در ترجم،از ديدگاه نيومارك
تر از متن اصلي قرار دارد و معني را تا معنايي همواره متن ترجمه شده در سطحي پايينةترجم

. دهدحدودي از دست مي

ها، نوشتارهاي نگاري، غيرادبي، تبليغاتي، اعالنارتباطي براي متون روزنامهةوي معتقد است كه ترجم
متوني به كار رود كه ةمعنايي بايد براي ترجمةجمكه تردر حالي،ها مناسب استاستاندارد و داستان

مانند متون مذهبي، فلسفي، سياسي، ،در آن انتقال دقيق كلمات نويسنده از اهميت برخوردار است
...علمي، فني، نقل قول، مكاتبات شخصي و 

بهترين دارد كهشمارد و بيان ميمي» هنر«معنايي را ةو ترجم» مهارت«ارتباطي را ةنيومارك ترجم
أكه تأثيري برابر با متن مبد، به شرط آناللفظي استتحتةارتباطي و معنايي ترجمةروش در ترجم

.بر خواننده بگذارد

:هاي زير برخوردار باشدمترجم بايد از مهارت،از نظر نيومارك

ز م تميتواند تفاسير محتمل را از هاين صورت نميداراي دانش ادبي و غيرادبي باشد كه در غير.1
.دهد
.همواره بايد سبك نوشتاري خود را بهبود بخشد.2
.توانايي تشخيص كيفيت ادبي متن را داشته باشد.3
.منطق داشته باشدةدانش مناسبي در زمين.4
مهارت كافي در دو زبان داشته تا بتواند به نويسنده وفادار بوده و بهترين سبك مناسب با متن .5

.استفاده قرار دهدوي را در ترجمه به زبان مقصد مورد

1. Semantic translation
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.بين معني صريح و ضمني كلمات تمايز قائل شود.6

:چنين با فنون زير آشنايي داشته باشدبايست هممترجم مي

- ه، مترادف، تحليل، جاب�calque�برداري كلمه به كلمه، گرتهة، ترجم�transcription�آوانويسي 
، تعريف، �compensation�، جبران �modulation�، مدوالسيون يا تعميم �transposition�جايي 

...، و�paraphrase�دگرگويي 

:يك متن مراحل زير را دنبال نمايدةقد است كه مترجم بايد در ترجمتنيومارك مع

اطمينان حاصل نمايد كه متن را با توجه به هدف نويسنده، هدف خواننده از خواندن آن، .1
.غل خاص خوانندگان درك كرده استهاي فرهنگي و اجتماعي خواننده، جنسيت و شاليه
.گيري نمايدتصميم،اعم از توصيفي، اطالعاتي يا ندايي بودن آن،بندي متندر مورد دسته.2
.دار بودن يا غيرمعقول بودن بخشي از متن را شناسايي نمايدكنايه.3
ي، فرهنگي، ارجاعشناسي، اعم از معناي زبان(در مورد اينكه چه نوع معنايي را بايد در نظر بگيرد .4

.گيري كندتصميم...) ضمني، كاربردي و
.هايي از متن كه مبهم هستند بيان نمايدتفسير خود را از قسمت.5

:نيومارك به شرح زير استةمدل ترجم

اقتباسترجمة لغت به لغت

ترجمة آزادترجمة تحت اللفظي

ترجمة اصطالحيترجمة وفادار

باطيترجمة ارتترجمة اصطالحي

اين . كه اختالف بر سر توجه به معنا در ترجمه از زمان ارسطو تا قرن بيستم ادامه يافتخالصه آن
:موضوع در قرن بيستم توسط دو گروه مورد توجه قرار گرفت

ةها را انكار كرده و باور داشتند كه كار مترجم ايجاد دوباركه وجود معنا در نشانه1گرايانساختار.1
.متن مقصد ايجاد نمايدةرا در خوانندأبه صورتي كه همان تأثير متن مبد،يك متن است

1. structuralists
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كه معتقد بودند ترجمه زماني به اندازه كافي خوب است كه براي 1بافتيپيروان مدل موقعيت.2
.بافت اجتماعي خوانندگان متن اصلي مناسب باشدمشابهبافت اجتماعيِ

ترجمه ةحركت از نظري،بدون شك،جمه در قرن بيستممطالعات ترةپيروزي بزرگ تحقيقات در زمين
شناسي دوم قرن بيستم به بعد، مطالعات ترجمه در مقايسه با زبانةاز نيم. به سوي علم ترجمه است
كه ، چراتري را طي كردروند ضعيف،ماشيني بودةتقاضاي ترجمة پاسخ به كه در تالش براي ارائ

.تاريخ تحوالت لغوي و قواعد صرف و نحو بودةقيقي در زمينماشيني نيازمند داشتن دانش دةترجم

ةبا توجه به تعداد بسيار زياد و متفاوت نظريات در زمينتوانست اين سري مقاالت ميهر چند
خواننده خارج ةاين مبحث از حوصلةرسد كه ادامادامه يابد، به نظر ميبيش از اين مطالعات ترجمه

.ن سري مقاالت، بخش كوچكي از حق مطلب ادا شده باشداميد آن است كه طي اي. است

.مطالعات ترجمهةبا اميد موفقيت روزافزون براي فعاالن رشت
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فارسي ةدار بر ترجمنشان) نهاد(تاثيرگذاري مبتداي
هاي كوتاه گوتيك ادگار آلن پوداستان

1اعظم هدايتي

رشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسيكادانشجوي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس

:چكيده
-آيا يك دسته؛ نخست، شوده به دو پرسش عمده پاسخ دادهدر اين تحقيق سعي بر آن بوده است ك

آيا و دوم، دار در فارسي وجود دارد؟بندي مايكل هاليدي از مبتداي نشانبندي متناظر براي دسته
برد پيام متن دارد؟ي بر روند پيشنشان تاثيردار به مبتداي بيمبتداي نشانةترجم

. انداطالعاتي تحقيق انتخاب شدهبا اين هدف، چهار داستان كوتاه گوتيك ادگار آلن پو به عنوان منابع
هارسيد روش در دسترس بودن نمونههاي اين تحقيق مناسب به نظر مياي انتخاب نمونهروشي كه بر

به عنوان ) فارسي براي هر پاراگرافةدو ترجم(پاراگراف فارسي و انگليسي 87بدين ترتيب . ستا
خود ةبندي هاليدي به اجزا سازندا براساس دستههپاراگرافةهم. اندنهايي تحقيق انتخاب شدهةنمون

تجزيه شده و اطالعات مربوط به هر پاراگراف در جدول مربوط به... يعني فاعل، فعل، مفعول، متمم و
. آن ثبت گرديده است

به أدار زبان مبدساختار نشانةدهد كه مترجمان رويكردهاي متفاوتي در ترجمنتايج حاصل نشان مي
دار در زبان را به ساختاري نشانأدار زبان مبدساختار نشاندر رويكرد نخست،: اندداشتهزبان مقصد

را به زبان مقصد منتقل أدار زبان مبد، اصل ساختار نشاندر رويكرد دوم. دانمقصد ترجمه كرده
shifts in part of)دستوريةمقولروش دوم در برخي از موارد منتهي به تبديل در. اندكرده

speech)استگرديده.

:هاي كليديواژه
،6گزاره- دانه، ساختار 5مندگراي نظامنقش، دستور4)گزاره(، خبر3سادهة، جمل2، تحليل گفتمان1بافت
9نشان، مبتداي بي8دارنشان) نهاد(، مبتداي 7)نهاد(مبتدا 

1. heda.az@gmail.com
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مقدمه- 1
زياد ها شناخت ساير فرهنگكه نياز بهمادامي: دارداظهار مي) 10ص1378ميرعمادي، (رافل 

است كه هر چه و علت آن اينخواهد بود در سطح بااليينياز به ترجمه نيزاحساس ، احساس شود
. رسدها را بيشتر بشناسد، بيشتر به خودشناسي ميفرد ساير فرهنگ

ترين و شايعترين اما شايد رايج. استشماري به خود ديدهاي كهن، تعاريف بيترجمه به عنوان پديده
ترجمه فني است كه طي آن : گويداو مي. كندارائه مي) 7ص1988(تعريف ترجمه را پيتر نيومارك 

تا قبل از . شود پيام نوشتاري در يك زبان با همان پيام نوشتاري در زبان ديگر جايگزين شودسعي مي
مثل كلمه، منفكنيهاي زباكيد بر قالبأقرن بيستم، ويژگي مشترك ترجمه طي قرون متمادي ت

ترجمه،  چاپ كتاب ةهاي شايان ذكر قرن بيستم در حوزيكي از تالش. استجمله بودهوگروه،
هاي اگرچه اين كتاب بر تئوري. است1965اثر كتفورد در سال » شناختي ترجمهتئوري زبان«

. شودرجمه محدود ميبه عنوان واحد ت»  جمله«آن نيز  به سطح ة شناختي استوار است اما دامنزبان
هاي جديدتري ارائه نمودند توسط چامسكي چارچوبگشتاريچون دستور زاياهاي ديگري همتالش

. ها با ماهيت واقعي زبان به عنوان ابزاري جهت برقراري ارتباط تناسب نداشتنداما اين چارچوب
تا حد زيادي با كاربرد زبان شناختي كه هاي زبانترين نمونهتوان ادعا نمود كه يكي از كاربرديمي

مطابقت داشته است، مدل مايكل الكساندركركوود هاليدي از تحليل گفتمان است كه در اواخر قرن 
. )64-63صص 1385لطفي پور ساعدي، (بيستم مطرح و ارائه گرديد

تاريخي تحليل گفتمان ةپيشين-2
تحليل گفتمان اختصاص يافته است شماري به موضوع يها و مقاالت باگرچه تاكنون كتب، همايش

ترين معناي متداول. اما يك اجماع كلي و جهاني مبني بر چيستي حقيقي تحليل گفتمان وجود ندارد
ني در سطح اپرداختن به واحدهاي زب«: اي عام اين استتحليل گفتمان به عنوان واژهةموجود دربار

مناسبتحليل گفتمان رويكردي ،ترتيببدين). 15ص2004ويدوسان، (» جمله يا باالتر از جمله

1. Context
2. Discourse Analysis
3. Clause
4. Rheme
5. Systemic Functional Grammar
6. Thematic structure
7. Theme
8. Marked Theme
9. Unmarked theme
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زبان است، اگرچه تنها به اين حوزه محدود ةدربارشناختيهاي زبانبراي پاسخ دادن به پرسش
شناسان براي تحليل زبان، تكيه پيش از معرفي تحليل گفتمان، روش مرسوم و متداول زبان.شودنمي

در ،روه، عبارت و جمله بود، اما تحليل گفتمانمثل كلمه، گو منفكشناختي مجزاهاي زبانبر قالب
شنونده و يا -ها و تعامل بين گويندهبا پرداختن به كاربرد زبان در گفتمان از توالي جمله،مقابل

تحليل گفتمان به اين شيوه، نخستين بار در مقاالت زليگ . خواننده كار خود را آغاز نمود- نويسنده
اي اي از فرايندها برديدگاه هريس، تحليل گفتمان مجموعهاز . مطرح گرديد1952هريس در سال 

ي اهاز ميان پيشرفت. )1ص2004ويدوسان، (در يك متن استايجاد تعادالت زيربنايي صوري 
شناختي را نام برد كه توسط ويلم هاي زبانتوان نظريهگفتمان ميثيرگذار بر تحليلأتنظريِ

حاالت ةنتيجماو معتقد است كه كال. مطرح گرديد،پراگشناختي بنيانگذار مكتب زبان،متيسيوس
 Functional Sentenceمتيسيوسويلم.هاي ارتباطي استزعمدي ذهن است كه منبع تحقق نيا

Perspectiveزباني زباني يا بافت درونرا به عنوان رويكردي معرفي نمود كه جمله را در بافت برون
هاي روسي يكي از چهره-گراي آمريكاييوبسن زبانشناس صورترومن ياك. دهدمورد مطالعه قرار مي

گراي روسي به مكتب پراگ، آنرا ها و نظريات مكتب صورتسرشناسي بود كه با وارد نمودن ايده
اعضا اين مكتب اگرچه فعاليت،چهل قابل توجه بودةثير مكتب پراگ در طول دهأت. متحول ساخت

در اين زمان، ياكوبسن با مهاجرت به آمريكا حد و مرز اصول و .در طول جنگ جهاني دوم محدود شد
هايي بودند كه به ترين چهرهشناسان مكتب پراگ، از شاخصزبان. قوانين مكتب پراگ را گسترش داد
. جيشناسي پراگ و مفهوم مايكل هاليدي با پيروي از مكتب زبان. تحليل گفتمان توجه نشان دادند

. زباني، مدل خود را از تحليل گفتمان ارائه نمودبه عنوان نقش در بافت برونمعناةدربارثفر.  آر
يا (cooperative principle)ثير اصل تشريك مساعيأتحليل گفتمان مدرن تا حد زيادي تحت ت

. قرار گرفت)  45ص1975گرايس، (اصل همكاري گرايس 

مدل تحليل گفتمان مايكل هاليدي2- 1
هدف ايجاد دستوري به منظور تحليل «:  كندگونه بيان مياين مدل اينةا از ارائهاليدي  هدف خود ر

كالم مكتوب يا شفاهي در انگليسي ةمتن بوده است، دستوري كه سخن ملموس و سودمند دربار
.)17ص2004ويدوسان، (» مدرن را ممكن سازد

ست، يعني با مراجعه به معنا اارگدر اين مدل، واحد تحليل متن جمله ساده است كه تفسير آن نقش
اين مدل همچنين بر اين فرضيه استوار است كه كاربران زبان در هر . ساده ممكن استةتفسير جمل

هايي مرتبط با معنا زمان و در هر موقعيتي كه از زبان به منظور برقراري ارتباط استفاده كنند با گزينه
.سازدفراهم ميآنها راشوند كه خود زبانروبرو مي
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اول به دو ةدست.  بافت موقعيت) ببافت فرهنگي) الف: كندهاليدي بافت را به دو دسته تقسيم مي
ايدئولوژي نه . شودتر تقسيم ميزيرگروه ايدئولوژي به عنوان سطح باالتر و ژانر به عنوان سطح پايين

نگرش جهاني فرد را است كههايي ارزشاست بلكه دربرگيرندهتنها دربرگيرنده عقايد سياسي 
كننده سياقژانر تعيين. همان مفهوم متداول و مرسوم به معناي نوع متن استژانر. دهدتشكيل مي
(register)سياق متشكل از سه متغير است. است و سياق خود عامل معرف بافت موقعيت است :

ا و موضوع ارتباط، متغير اول به محتو. (mode)سبك) ج(tenor)فضا) ب(field)موضوع) الف
حركت از. شودو متغير سوم به روش و سبك ارتباط اطالق مي،متغير دوم به فضا و طرفين ارتباط

شامل ارتباط سه متغير ،يعني متن،پايينسطحبه سمت،يعني بافت و زمينه،باالسطح
نقش ، (ideational)يعني نقش محتوايي يا مقصودي،سياق با سه نقش زيربناييةدهندتشكيل

هاليدي به اين سه . باشدمي،(textual)و نقش متني(interpersonal)اجتماعي يا بين شخصي
زماني نقش معنايي آنها كند و به همرا اطالق مي(metafunctions)هانقش زيربنايي عنوان فرانقش
نياي خارج و گوينده از دةنقش محتوايي يا مقصودي نمايانگر تجرب. در جمله ساده معتقد است

حتواي متن مرتبط است كه گاهي نيز از اين نقش به عنوان نقش مهمچنين دنياي درون اوست و با 
ي ااعمال، رويدادها، فرايندهةنقش محتوايي يا مقصودي كلي. شودياد مي(experiential)تجربي

مخاطب، متكلم، مياننقش اجتماعي يا بين شخصي نوع روابط. گيردخودآگاه و روابط را در بر مي
. سازدت و آشنايي آنهاست و نقش متني نقشي است كه متن را از غير متن متمايز ميميزان صميمي

اين نقش تعيين . جمله استةساختار داخلي و آرايش عناصر سازندةكننداين نقش همچنين تعيين
در ) گزاره(ان خبر و كدام يك به عنو) نهاد(كند كه كدام يك از عناصر جمله به عنوان مبتدا مي

.  جمله ايفاي نقش كند

مبتدا به آن عنصر جمله گفته «: كندگونه تعريف ميمبتدا يا نهاد را اين) 39ص1986(هاليدي 
در » .چيستةاين است كه جمله دربارةدهندآيد و نشانشود كه در جايگاه نخست جمله ميمي

عنصري . كنندنمود پيدا مييك عنصر با يكديگر نشان مبتدا و فاعل جمله هر دو در حالت عادي و بي
چنانچه مبتدا . شودجمله ناميده ميةدهد خبر يا گزارآن توضيح ميةآيد و درباركه پس از مبتدا مي

. دار خواهد بوديا نهاد جمله با فاعل يكسان نباشد در اين صورت مبتدا نشان

دار نشان) نهاد(مبتداي 2-2
بنابراين  هر چه . قد است معنا ارتباطي تنگاتنگ با  انتخاب و گزينش داردمعت) 1992(مونا بيكر

به . تري خواهد داشتدار خواهد بود و معناي ضعيفتر باشد كمتر نشانوجود عنصري در جمله الزامي
پس، قرار گرفتن قيد در . عنوان مثال، قيد در دستور زبان انگليسي بيش از يك جايگاه در جمله دارد
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هاي ديگري نيز براي قرار گرفتن قيد در ست، چون گزينههاجمله معنادارتر از ساير جايگاهابتداي
داري نشان«اصلي مترجم بايد آگاهي و اطالع از ةدارد كه دغدغمونا بيكر اظهار مي. جمله وجود دارد

اهي مترجم اين آگاهي باعث افزايش آگ. خبر باشدـ ساختار مبتدا(relative markedness)»نسبي
بيكر همچنين معتقد . شود كه توسط نويسنده يا گوينده بيان شده استهاي معناداراي مياز گزينه

داري از يك زبان به زبان ديگر متفاوت است كه همين موضوع محور اصلي اين تحقيق را است نشان
ةار را در سه دستد، مايكل هاليدي، مبتداي نشان)132، ص 1992( از ديدگاه بيكر. دهدتشكيل مي

.كندعمده خالصه مي

شود كه در ابتداي اين نوع مبتدا به مبتدايي گفته مي:(Fronted theme)مبتداي مقدم2- 2- 1
شكال گوناگون در جمله نمود دار است و به اَگيري غيرعادي و نشانگيرد اما اين جايجمله قرار مي

.  كندپيدا مي

در اين زيرگروه، به منظور : (fronting of time & place adjunct)مكانتقدم قيد زمان و) الف
دار، قيد زمان و يا مكان به ابتداي جمله تغيير مكان نشان جمله به ساختار نشانتغيير ساختار بي

. شوددار محسوب ميي نشانترين نوع مبتدااين نوع مبتدا، در دستور زبان انگليسي متداول. دهدمي

مفعول و متمم در دستور زبان :  (fronting of object & complement)و متممتقدم مفعول ) ب
. باشندتري در جمله ميهاي محدودتر و مشخصانگليسي داراي جايگاه

دار در اين نوع مبتدا نادرترين نوع مبتداي نشان: (fronting of predicator))گزاره(تقدم خبر ) ج
فعل جمله را به جاي مبتدا در آغاز ،به عبارت بهتر،يا) گزاره(دستور زبان انگليسي است كه خبر

. دهدجمله قرار مي

كم (اين مبتدا به همراه ساختار فاعل تهي (Predicated theme):خبري)نهاد(مبتداي2-2-2
گيرد بلكه مبتدا در اين گروه در ابتداي جمله قرار نمي. همراه است(..+It+ be)يا ساختار ) محتوي

.قرار دارد(be)بتدا همان عنصري است كه بعد از فعل معين م

اين نوع مبتدا تا حدودي شبيه به (Identifying theme):يتشخيص)نهاد(مبتداي2- 2- 3
استفاده WHاستفاده از ساختار فاعل تهي از عنصر مبتداي خبري است اما در اين گروه به جاي

.شودمي

روش كار- 3
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هاي گوتيك ادگار آلن پو نويسنده چهار داستان كوتاه از داستان،هاي تحقيقبراي پاسخ به فرضيه
ژيا، زوال خاندان آشر، قلب رازگو به عنوان منابع اطالعاتي تحقيق هاي گربه سياه، لييي به نامآمريكا

در نشان هستند تاثيريهايي كه دربرگيرنده جمالت بيبا توجه به اينكه پاراگراف.  اندانتخاب شده
ايجاد نتايج متفاوت نخواهند داشت و روش سيستميك تصادفي براي انتخاب نمونه منجر به انتخاب 

گردد از اين روش جهت انتخاب نمونه استفاده نشد و از روش در دسترس هايي ميچنين پاراگراف
يسي، دو براي هر داستان كوتاه انگل. نهايي تحقيق استفاده شده استةبودن داده جهت انتخاب نمون

به منظور انتخاب نمونه نهايي تحقيق، ابتدا چهار داستان به طور .  ترجمه فارسي انتخاب شده است
دار هستند انتخاب و بر اساس توضيحات جمالت نشانةهايي كه دربرگيرندكامل بررسي و پاراگراف

از . اندو تحليل شدهي تحليل و تجزيه جمله به اجزاء تشكيل دهنده زيربنايي، تجزيه هاليدي درباره
هاي احتساب پاراگرافدار مشاهده شده كه باپاراگراف جمله نشان29پاراگراف در 115مجموع 

روش آماري براي تحليل . دهندپاراگراف نمومه نهايي تحقيق را تشكيل مي87فارسي، در مجموع 
.باشندهاي تحقيق،  فراواني و مجذور خي ميداده

هابررسي داده- 4
هاي فارسي جهت هاي مختلف به همراه ترجمهدار از پاراگرافاينجا چند نمونه از مبتداي نشاندر 

. هاي زير توجه كنيدلطفاً به مثال. اندبررسي انتخاب شده

:تقدم قيد مكان4- 1
From that chamber, and from that mansion, I fled aghast.

. انه گريختمزده از آن اتاق و از آن خوحشت: 1ترجمه 
.  هراسناك از آن اتاق و از آن قصر به بيرون گريختم: 2ترجمه 

قيد هم در دستور زبان انگليسي و هم در دستور زبان فارسي از نظر جايگاه قرار گرفتن در جمله از 
در هر دو ترجمه فارسي، . محدوديت كمتري نسبت به ساير عناصر سازنده جمله برخوردار است

عنصر ) من(دار زبان مبدا را ناديده گرفته و به جاي تقدم قيد مكان به فاعل ر نشانمترجمان ساختا
در ابتداي جمله قرار گرفته است و تبديل در ساخت دستوري زبان (complement)) متمم(ديگري 

. مقصد به وجود آمده است

تقدم قيد زمان2-4
In the meantime, the cat slowly recovered.

.يافتحال، گربه به آهستگي بهبود ميدر اين : 1ترجمه 
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. يافتكم بهبود ميدر اين ميان، گربه كم: 2ترجمه 

داري قالب ساختار زبان مبدا، قيد زمان به جايگاه نخست در هر دو ترجمه فارسي، با رعايت نشان
دار مله نشاننشان به فاعل تعلق دارد منتقل شده و جمله متن مبدا به ججمله كه در حالت بي

بنابراين، محتوا و قالب زبان مبدا با رعايت اصل وفاداري به زبان مقصد . فارسي ترجمه شده است
. منتقل شده است

: تقدم مفعول4- 3
Of this spirit philosophy takes no account.

قرار گرفته مفعول جمله است كه در جايگاه فاعلof this spiritفاعل و philosophyدر اين جمله
. است

. دهداين حالت توضيحي نميةفلسفه دربار: 1ترجمه 
. گويداز اين روحيه فلسفه سخني نمي: 2ترجمه 

در جايگاه باشدجمله مي) نهاد(اول، فلسفه كه مبتداي ةشود در ترجمطور كه مشاهده ميهمان
نشان فارسي ترجمه شده بيةجملدار انگليسي بهنشانةنشان خود قرار گرفته است و جملعادي و بي
دانيد كه ميطورهماندار انگليسي به زبان فارسي منتقل شده است اما دوم قالب نشانةو در ترجم

). 77ص1381باطني،(آيد عبارت قيدي است در زبان فارسي عبارتي كه به دنبال حرف اضافه مي
. فته استبنابراين، در ترجمه دوم تبديل در ساخت دستوري صورت گر

:تقدم متمم. 4- 4
Mad am I not.  

.ديوانه نيستم: 1ترجمه 
. ديوانه كه نيستم: 2ترجمه 

در . قرار گرفته استIبه عنوان متمم در ابتداي جمله به جاي فاعل Madدر اين جمله انگليسي،
از ) من(عل كند اما در عين حال فااول، ضمير متصل به فعل نقش فاعل را در جمله ايفا ميةترجم

از ) من(دوم هم به همين ترتيب فاعل ةدار است و در ترجمابتداي جمله حذف شده و جمله نشان
. كندجمله حذف شده و ضمير متصل به فعل نقش فاعل جمله را بازي مي

:)گزاره(تقدم خبر. 5-4
There came a fierce breath of the whirlwind.
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.گرفتگردباد به سختي وزيدن: 1ترجمه 
. آمددم تند گردباد مي: 2ترجمه 

به جاي فاعل در ابتداي جمله و فاعل بعد از Cameانگليسي مشخص استةطور كه در جملهمان
دوم نهاد در ابتداي جمله و در جايگاه عادي ةاول و همچنين در ترجمةدر ترجم. آن قرار گرفته است

.اندنشان ترجمه كردهدار را به ساختار بياختار نشانهر دو مترجم س. نشان خود قرار گرفته استو بي

):ايگزارهنهاد (مبتداي خبري . 6-4
It is by that sweet word alone by Ligeia that I bring before mine eyes in fancy 
the image of her who is no more.

خيالم تصوير او را كه ديگر نيست پيش است كه درـبا ليجياـتنها با اين نام شيرين:1ترجمه 
. آورمچشم مي
هايم شيرين ليژياست كه تصوير او را كه ديگر وجود ندارد در خيالپردازيةتنها با واژ: 2ترجمه 

. بينممي

طور كه همان. استthat sweet wordشود فاعل جمله طور كه مشاهده ميانگليسي همانةدر جمل
دار اين است كه عنصري را كه در جمله خبري د اين نوع مبتداي نشانهم گفته شد كاربرقبالً
چنانچه اين جمله را به . دهدكند به ابتداي جمله تغيير مكان مينشان نقش فاعل را بازي ميبي

:يابدنشان خود تغيير دهيم به اين شكل تغيير ميحالت بي

That sweet word alone brings before mine eyes in fancy the image of her who is 
no more.

نشان اين جمله به فارسي باشند نه حالت فارسي، برگردان حالت بيةرسد كه هر دو ترجمبه نظر مي
.دار جملهنشان

: تشخيصي)نهاد(مبتداي4- 7
What was it that so unnerved me in the contemplation of the House of Usher?

كرد؟آشر چه بود كه آن اندازه پريشانم ميةماشاي خاندر ت: 1ترجمه 
آشر چه بود كه مرا اين چنين نگران كرده بود؟ةدر مشاهده خان: 2ترجمه 

دار متدوال و مرسوم دار در دستور زبان انگليسي به عنوان يك ساختار نشاناين نوع مبتداي نشان
غيير مكان داده است و اين گروه قيدي نقش هر دو ترجمه گروه قيدي به ابتداي جمله تاست اما در

. كندهاي فارسي بازي ميفاعل را در جمله
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What was in the contemplation of the House of Usher that so unnerved me?

.نشان در انگليسي استفوق حالت بيةجمل

:گيريتيجهن-5
ترين نقطه جمله قرار كند كه در ابتداييميرا به آن عنصر جمله اطالق ) نهاد(هاليدي عنوان مبتدا 

عمل (شودگفته مي) گزاره(خبر به آندهد كه در فارسيآن توضيح ميةگيرد و مابقي جمله دربارمي
ترين مبتدا، مبتدايي است كه با فاعل جمله نشانترين و بيبنابراين، عادي.)187، ص 1992صالح،
-ـمحوري است تا فعلـيي جمالت در دستور زبان انگليسي فاعلالگوي زيربنا. پوشاني داشته باشدهم

شوند تا با فعل كه محورري؛ اين بدان معناست كه جمالت انگليسي به طور طبيعي با فاعل شروع مي
 S Vنشان انگليسي بنابراين، ساختار بي. اين موضوع در مورد جمالت فارسي نيز صادق است

(O)مفعول(-فعل-يعني فاعل (نشان فارسي ست و ساختار بياS (O) Vيعني فاعل-)فعل - )مفعول
پرانتزها بيانگر اين موضوع هستند كه وجود مفعول در جمله در هر دو دستور زبان اختياري . است

دي تقريبا با تحليل جمالت فارسي نيز يخبر هال- توان گفت تحليل ساختار مبتداپس، مي. هستند
. داردمطابقت

:گيرنددو رويكرد مختلف را در پيش ميمترجمان،دارار نشانساختةدر ترجم
به اين ترتيب، در نگاه اول . دار در زبان مقصدبه ساختار نشانأدار زبان مبدساختار نشانةترجم. 1

مقصود اصلي ،اينرعايت نشده است؛ با وجود أممكن است به نظر برسد اصل وفاداري به زبان مبد
در . دار نمودن يك عنصر در جمله رعايت شده استعناي خاص از طريق نشاننويسنده در انتقال م

. اين صورت، مترجم نه معناي صوري و نه معناي ضمني را از دست نداده است

در اين صورت، . به زبان مقصدأدار از زبان مبدترجمه يا به عبارت بهتر انتقال عين ساختار نشان. 2
شده در زبان مقصد دار منتقلار بوده است اما چه بسا ساختار نشانوفادأبه متن مبدمترجم ظاهراً

را حفظ كرده است اما معناي ضمني خاصي را كه أبنابراين، مترجم قالب زبان مبد. دار نباشدنشان
عالوه بر اين، . دار بوده از دست داده استنويسنده متن اصلي درصدد انتقال آن از طريق ساختار نشان

ر تحقيق هم نشان داده شده است در برخي موارد اين رويكرد در ترجمه باعث تبديل همانطور كه د
. شوددر ساخت دستوري زبان مقصد مي

دار چندان دهد كه مترجمان نسبت به معناي ضمني ساختارهاي نشاننتايج تحقيق نشان مي
دار يا جه به نشانرا  بدون توأكنند قالب مبددهند و تنها سعي ميحساسيت و توجهي نشان نمي

. به زبان مقصد منتقل كنندو بدون توجه به ساخت دستوري آننشان بودن بي
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گراي هاليدي اگرچه در بسياري از موارد با زبان مند نقشدهد كه دستور نظامنتايج تحقيق نشان مي
ي از دار هاليدمبتداي نشانةاما مترجمان در ترجم) 20ص1381باطني، (فارسي مطابقت دارد 

دهد كه مترجمان تمايل همچنين نتايج نشان مي. انگليسي به فارسي با مشكل مواجه هستند
اندازي زبان فارسي مرتبط اده از فعل در ابتداي جمله دارند كه اين با ماهيت ضميرفبيشتري به است

ترجمه شده نشان فارسيدار انگليسي به ساختار بياست به همين دليل در بيشتر موارد ساختار نشان
. كنداست  چون در اين صورت جايگاه نخست جمله را گروه فعلي به جاي فاعل اشغال مي

دهد در چهار داستان گوتيك انگليسي، تقدم قيد زمان با فراواني ها  نشان ميتحليل آماري داده
را به خود كمترين ميزان فراواني٪0.79، از باالترين ميزان فراواني و مبتداي تشخيصي با 46.03٪

هاي هاي زبان مبدا و پاراگرافهمچنين، محاسبه مجذور خي براي پاراگراف.  اختصاص داده است
يا مقدار باالتري نياز است تا در 12.59آزادي ةبه عنوان درج6دهد كه براي مقدار ترجمه نشان مي

و 81.25اول ةترجم، براي4.12هاي انگليسي مقدار مجذو خي براي داستان. باشدمعنادار 0.05
مختلف هايبنديدهد كه تفاوت بين مقدار دستهاين مقادير نشان مي. است22.64دوم ةبراي ترجم

شده تصادفي دار معنادار است كه اين معناداري بدان معناست كه تفاوت مشاهدهمبتداي نشان
مالت انگليسي و فارسي نشان دار در جتوزيع مبتداي نشانةدار زير نحوودر جدول و نم. باشدنمي

.داده شده است

:هاجدول

نوع

فراواني 

مبتداي  مقدم
مبتداي 
خبري

مبتداي 
تشخيصي

تقدم قيد 
مكان 

تقدم قيد 
زمان

تقدم خبر 
)گزاره(

تقدم 
مفعول

تقدم 
متمم

ساختار 
دار شكاف

- ساختار نيمه
دار شكاف

جمالت 
انگليسي

7.93٪ 46.03٪ 3.17٪ 9.52٪ 23.8٪ 7.93٪ 0.79٪

1ةترجم 11.76٪ 3٪ 0 0 0 0 0

2ةترجم 6.25٪ 10٪ 0 0 0 0 0
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. مركز نشر دانشگاهي، تهران،»درآمدي بر اصول و روش ترجمه«) 1385(پور ساعدي، كاظم لطفي
.، مترجم، تهران، نشر شهر خورشيد»يك بعد از ظهر با ادگار آلن پو«) 1387(بيتا آرا،ملك

.305- 332، جلد دوم، صص )1379(مترجم، در داستان ونقد داستان » زوال خاندان آشر«ميرعاليي، احمد 
.تهران، نشر مركزوم، ، مترجم، چاپ د»يك صخره، يك ابر، يك درخت«) 1382(حسن افشار، 



1389بهار و تابستان ،8فصلنامة علمي، فرهنگي، شمارة �٠

: مسائل فرهنگي در ترجمة كتب راهنماي جهانگردي در ايران
مشكالت و رهنمودها از ديدگاه نظرية اسكوپوس

١نژادمحمدرضا طالبي

2نژادپور دوانيفروغ كريمي

واحد شهرضا،دانشگاه آزاد اسالمي

:چكيده
يا عدم توجه يا توجه نامطلوب به ترجمة مسائل تحقيق حاضر به دنبال بررسي اين مسأله است كه آ
تواند علت ناتواني در برقراري ارتباط و به تبع آن فرهنگي در كتب راهنماي جهانگردي در ايران مي

اي كه دارند به شدت اين كتب به علت ماهيت و هدف ارتباطي. ناكارآمدي در جذب جهانگرد باشد
اي هستند كه همان ارتباط بين فرهنگي نيازمند ترجمهتحت تأثير فرهنگ هستند و براي برقراري 

اين تحقيق قصد دارد با مقايسة سه كتاب راهنماي . تأثير متن مبدأ را بر خوانندة مقصد داشته باشد
اي نامناسب عبارت و جمله فرآيندهاي ترجمه،جهانگردي فارسي با ترجمة انگليسي آنها در سطح لغت

.شناسايي و رهنمودهاي مناسب را ارائه كندرا از ديدگاه نظريه اسكوپوس 

:هاي كليديواژه
كتاب راهنماي جهانگردي ،نظريه اسكوپوس،ارتباط،فرهنگ،ترجمة مناسب، فرآيندهاي ترجمه

مقدمه- 1
اين كتب هدف ارتباطي . ترجمة كتب راهنماي جهانگردي در كشوري مثل ايران بسيار اهميت دارد

...) عالئم و،نوشتار،گفتار(چون ايجاد ارتباط با استفاده از زبان . هستنددارند و تحت تأثير فرهنگ 
در اين ايجاد ارتباط فرستنده پيامي را به . پذيرد و زبان ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ داردصورت مي
فرستنده و گيرنده هر كدام متأثر از فرهنگ خود هستند و واژگان هر زبان نيز . فرستدگيرنده مي

درك معناي واژگان فرهنگي بدون داشتن دانش زباني و فرهنگي . فرهنگي خاص خود را دارندنمود 
اي نياز است كه فراي ترجمه،فرهنگيبراي ايجاد ارتباط بين(Nida, 1964).كافي مسير نيست 

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا. ١
2. lollipop_7@email.com
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چنين . مرزهاي زباني و فرهنگي سير كند و اهداف ارتباطي متن مبدأ را در متن مقصد بازسازي كند
. (House, 2009)اي همانند پلي ميان زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد است  مهترج

نقاط ،معماري،هالباس،مراسم،سنت ها(اند همه به عناصر فرهنگي مطالعاتي كه تا كنون انجام شده
كنند موجود در كتب راهنماي جهانگردي اشاره مي...) هاي باستاني و مذهبي و غذاها و مكان،ديدني
حلي بر مبناي نظرية اما به ندرت راه. كنندالت ناشي از ترجمة نامطلوب آنها را بيان ميو مشك
. كننداي خاصي ارائه ميترجمه

(World Tourism Organization)به گزارش سازمان جهاني جهانگردي: بيان مسأله 1-1
اش در هاي بالقوهانايييعني ايران با تمام تو. است1به 10نسبت گردشگر داخلي به خارجي در ايران 

(Nobakht &Piruz, 2008)!جذب جهانگرد چندان موفق نيست

تحقيق حاضر قصد دارد با استفاده از نظرية اسكوپوس  فرآيندهاي نامناسب : هدف تحقيق1-2
كار رفته براي مسائل فرهنگي را شناسايي و رهنمودهاي مناسب را ارائه كند تا به كمك اي به ترجمه

همچنين قصد دارد . جهانگردي مشكالت فعلي كتب راهنماي جهانگردي را حل كندآن سازمان
نتايج حاصل از تحقيق را به عنوان مطالب آموزشي عملي براي دانشجويان كارشناسي ارشد مترجمي 

.به كار گيرد

:هاي تحقيقپرسش1-3
راهنماي جهانگردي آيا عدم توجه يا توجه نامطلوب به ترجمة مسائل فرهنگي در كتب :  پرسش اول
تواند علت ناتواني در برقراري ارتباط و به تبع آن ناكارآمدي در جذب جهانگرد باشد؟در ايران مي

اي نامناسب را با استفاده از نظرية اسكوپوس شناسايي و توان فرآيندهاي ترجمهآيا مي: پرسش دوم
رهنمودهاي مناسب را ارائه كرد؟

ترجمه-2
.دهدارتباط ترجمه با نظرية ترجمه و ارزيابي ترجمه را شرح مي،اهيت ترجمهاين بخش به اختصار م

و محصول (process)فرآيند: توان ترجمه را بررسي كرداز دو ديدگاه مي:ماهيت ترجمه2-1
(product) .كند كه در آن متن مبدأ ابتدا در ذهن مترجم تجزيه اين تحقيق ديدگاه اول را دنبال مي
ترجمه را . شودشود سپس با در نظرگرفتن شرايط خاصي درمتن مقصد بازسازي ميو تحليل مي

هم در نظر communicative)(و ارتباطي يا پيامي(semantic)توان به دو صورت معناييمي
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كه در ترجمة ارتباطي ايجاد در ترجمة معنايي وفاداري به متن مبدأ اهميت دارد در حالي. گرفت
. قصد اهميت بيشتري داردارتباط با خوانندة م

:اي از ترجمة ارتباطي و معنايينمونه
More Catholic than the Pope (Safavi, 1992)

كاتوليك تر از پاپ: ترجمة معنايي
داية دلسوزتر از مادر / تر از آشكاسة داغ: ترجمة ارتباطي

وان دريافت كه اين تحقيق از تها و اهداف ارتباطي كتب راهنماي جهانگردي ميبا توجه به اين مثال
.كندترجمة ارتباطي استفاده مي

بودن ترجمه وجود دارند (craft)و يا  مهارت (art)هنر،(science)هايي نيز در مورد دانش ديدگاه
.كه در اين تحقيق جاي بحث ندارند

: ارتباط ترجمه با نظرية ترجمه2-2
رهنمودهاي ممكن ارائه و از ميان آنها ،شكلي شناساييدهد تا منظرية ترجمة خاص اين امكان را مي

 Linguistic theories of)هاي زبانشناسي ترجمهنظريه. (Pym, 2010)بهترينشان انتخاب شود 
translation) ،بدين ترتيب از . كنندمتن مبدأ و مقصد و نحوة جايگزيني واژگان مبدأ را بررسي مي

 Cultural theories of)هاي فرهنگي ترجمه نظريه. كنندميزبان در ارتباط بين زباني استفاده
translation)،ترجمة فرهنگ به معناي ،هابر اساس اين نظريه. به معيارهاي فرازباني توجه دارند

.باشدترجمة نظامي از معاني است كه حامل معاني زباني و غير زباني مي

(Solange Mahi, 1993) .

معتقد است نظام ارتباطي كارآمد نظامي است كه (Communication theory)نظرية ارتباط 
 ,Palmer)منتقل كند (noise)و اختالل (redundancy)اطالعات را با كمترين ميزان حشو 

1971).

با توجه با آنچه گفته شد براي ارزيابي فرآيندهاي ترجمة به كار رفته براي مسائل فرهنگي در كتب 
هاي فرهنگي ترجمه و هماهنگ با نظرية اي از جنس نظريهبه دنبال نظريهراهنماي جهانگردي بايد

.ارتباط باشيم

: ارزيابي ترجمه2-3
Lauscherكندبه دو نگرش در ارزيابي ترجمه اشاره مي:
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-Equivalent)يابي نگرش مبتني بر معادل based approach)و
.(Functional approach)گرا نگرش كاربردي يا نقش

داند كه در آن مترجم توجه نگرش اول معطوف به معادل است و ترجمه را فرآيندي دو قطبي مي
در نگرش دوم متن مقصد و فرهنگ آن . كند تا به آن وفادار بمانددائماً به متن مبدأ رجوع مي

. است(Skopos theory)پاية اين نگرش نظرية اسكوپوس . كنندة هدف ترجمه هستندتعيين
:طبق اين نظريه.(Lauscher, 2000)است Vermeerر اين نظريه بنيانگذا

.(Coherence rule)متن مقصد بايد انسجام دروني داشته باشد -1
.(Fidelity rule)متن مقصد بايد با متن مبدأ هماهنگ باشد -2
.شودبا هدف آن تعيين مي (translatum)متن مقصد-3
.ة فرهنگي آنها بستگي داردزمينهدف متن مقصد به خوانندگان مقصد و پس-4
.رساني ثانويه استمتن مقصد نوعي اطالع-5

(Munday, 2001)

جدول زير تفاوت . است(Domestication)سازي بنابراين نظرية اسكوپوس به دنبال بومي
.دهدرا در ترجمه نشان مي (Foreignization)سازي سازي و بيگانهبومي

Table 2.1 Domestication and Foreignization (Rahimi, 2008)

(Foreignization)سازيبيگانه(Domestication)سازي بومي

اي مثلاستفاده از فرآيندهاي ترجمه

1. Transference
2. Naturalization
3. Shift
4. Functional equivalent
5. Paraphrase
6. Translation label
7. Literal translation
8. Modulation (Newmark, 1988)

وفاداري به متن مبدأ

متنيبين/ فهمغيرقابل/ مبهم/ دقيقمتنيدرون/ قابل فهم/ واضح/ طبيعي

كردن ترتيب واژگاني مبدأدنبالكردن ترتيب واژگاني مقصددنبال

زباني)گرانقش(كاربردي 
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. استجدول فوق اصالحاتي انجام داده) فرآيندهاي ترجمه( محقق در سطر اول 

فرآيندهاي نامناسب ،آوري ها را جمعداده،تحقيق حاضر با روشي توصيفي: روش ها و مواد . 3
.كنداي را به كمك نظرية اسكوپوس شناسايي و رهنمودهاي مناسب را ارائه ميترجمه

كتاب راهنماي جهانگردي به زبان فارسي و ترجمة 3مواد مورد استفاده در اين تحقيق : مواد3-1
:ها به شرح زير استانگليسي آن

1-راهنماي سفر به استان فارس (Yaghubi, 2006)
Translation: Travel Guide to Fars (Beheshti, 2007), 
2- ايران در يك نگاه  (Zendehdel, 2007) 

Translation: Iran at a Glance (Hakimian, 2007), and 
3-نگاهي كوتاه به اصفهان (Atapour, 2009 )

Translation: Isfahan at a Glance (Atapour, 2009)

 ,TGF, 2.Ir G.1: روندعناوين اين كتب به اختصار به صورت مقابل به كار مي،براي سهولت كار
and 3.Is G

تجديد چاپ ودر برگرفتن عناصر فرهنگي ايران و ،جديد بودن،اين كتب به علت در دسترس بودن
،عالوه بر اين كتب. انددر زمينة جذب جهانگرد انتخاب شده) اصفهانشيراز و( دو شهر مهم آن 

.اندكار رفتهاي عناصر فرهنگي به كتب زير هم براي بررسي فرآيندهاي ترجمه

1. Routledge Encyclopaedia of Translation Studies (Second ed.). (2009). NY: 
Routledge.
2. Encyclopedia of Tourism. (2000). NY: Routledge.
3. Dictionary of the American Heritage (Forth Ed.). (2006).NY: Dell Publishing.

اي به كار فرآيندهاي ترجمه،هادر بخش تحليل داده،محقق: هافرآيند بررسي و ارزيابي داده3-2
ها را در سطح كتاب راهنماي جهانگردي ذكر شده و ترجمة آن3رفته براي عناصر فرهنگي موجود در 

اي را با عالمت ستاره مشخص كند و فرآيندهاي نامناسب ترجمهعبارت و جمله پيدا مي،لغت
.كندمي

نظريه ،داليل ناكارآمدي اين فرآيندها را به كمك اصول نظرية اسكوپوس،سپس در بخش بحث
با هم دارند بيان كه ارتباط تنگاتنگي (Cooperative principles)ارتباط و اصول تشريك مساعي 

.شودگيري انجام ميبعد ازآن نتيجه. كندو ترجمة مناسب را ارائه مي
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:هاتحليل داده. 4

3اي به كار رفته براي عناصر فرهنگي در آمده براي فرآيندهاي ترجمهدستهاي بهدر اين بخش داده
يرند و فرآيندهاي گعبارت و جمله  قرار مي،كتاب ذكر شده و ترجمة آنها در سه سطح لغت 

.اي با عالمت ستاره مشخص مي شوندنامناسب ترجمه

:داده ها در سطح لغت4-1

تيمچه،تكيه،بلوچ،بختياري

Transference: Bakhtiari, Baluch, *tekieh, *timcheh  
TGF, P 138,138,92,93

خشايار،كوروش،شاهنامه،قشقايي،آريايي

Naturalization: Aryan, Qashqai, shahnameh, Cyrus, Xerexes
TGF,p19,138,13,26

فالگوش،آتشگاه

Transference & Literal translation: *atashgah(fire temple), falgush (fortune 
hearing) 
IrG,p35-TGF,p12

چهارشنبه سوري

Transference&Translation label: *Chaharshanbeh Suri ("Wednesday fire")
TGF,p122

فيروزحاجي

Transference & Paraphrase: *Hajji Firuz (the traditional herald of Nouruz season) 
TGF,p123

چادرسياه،پايتخت

Literal translation: *capital city, *black tent    
IsG,p3-TGF,p147

:ها در سطح عبارتداده4-2

شهر برجسته،استان اصفهان

Literal translation: *Province Isfahan, * a city leading 
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IsG,p2,3

ميدان كهنه،مسجد جامع

Transference: *Masjed Jame, *Meydan Kohneh
IsG,p38,14

شكلهاي گنبديسقف،هاي چوبيخانه

Shift: wooden houses, dome-shaped roofs  
IrG,p71,71

بازار قيصريه،نان سنگك

Transference & literal translation: *Sangak bread, Qesarieh Bazaar
IrG, p62-IsG,p3

:ها در سطح جمله داده4-3

گسترششواهدي مستدل حاكي از اين است كه داريوش پيرو آيين زرتشت بود و از هيچ تالشي در
.دريغ نكردامپراطوري ايرانقلمرواين آيين در سراسر

Modulation (Negated contrary): ∗There are reasonable grounds to believe that 
. IranZoroastrianism in wide spread ofcontributed to the Darius may have

(TGF,p26)

.كنندگاه موهاي خود را كوتاه نميزنان قشقايي هيچ

∗Qashqai women never cut their hair short. (TGF,p143)Literal translation:

اين مسجد براي استفادة عموم ساخته شده است و معمار آن استاد علي اكبر اصفهاني بوده كه معمار 
.برجسته عصر صفوي است و نام او در سردر مسجد وجود دارد

Shift (a complex sentence to two simple sentences) & Modualtion (active to 
passive): ∗This mosque was a public one and Master Ali Akbar Isfahani is its 

on top of the is carved. His name at his timearchitect who has been very famous 
mosque portal. (IsG,p7) 

.شوندبررسي مي) پرسش هاي زير(هاي تحقيق ها از نظر پرسشدر اين بخش داده: بحث-5

ة نامطلوب به ترجمة مسائل فرهنگي در كتب راهنماي جهانگردي آيا عدم توجه يا توج:  پرسش اول
تواند علت ناتواني در برقراري ارتباط و به تبع آن ناكارآمدي در جذب جهانگرد باشد؟در ايران مي
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اي نامناسب را با استفاده از نظرية اسكوپوس شناسايي و توان فرآيندهاي ترجمهآيا مي: پرسش دوم
رهنمودهاي مناسب را ارائه كرد؟

داده در 8از ،مورد7داده در سطح لغت 15از :ها از ديدگاه پرسش اولبحث در مورد داده: 5-1
د از فرآيندهاي ترجمه به صورت مستقيم يا مور3داده در سطح جمله 3و از ،مورد5سطح عبارت 

كه تأييد ) 69/57=  %26از 15(اند غير مستقيم در فرآيند ارتباط بين فرهنگي اختالل ايجاد كرده
هاي سمت چپ تعداد كل فرآيندهاي در شكل زير ستون. باشدكنندة صحت پرسش اول مي

ي نادرست به كار رفته در هر سطح را اهاي سمت راست تعداد فرآيندهاي ترجمهاي و ستونترجمه
.دهندنشان مي

Figure 5.1 The Number of Appropriate & Inappropriate
Translation Procedures
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: ها از ديدگاه پرسش دومبحث در مورد داده5-2

: اي نادرست در سطح لغتبحث در مورد فرآيندهاي ترجمه5-2-1

•Transference: *tekieh, *timcheh 

كنـد و  به تنهايي اطالعات كـافي در زبـان مقصـد را فـراهم نمـي     transferenceاستفاده از فرآيند 
تواند بـا خواننـدة   بنابراين اين ترجمه نمي. از اصول تشريك مساعي رعايت نمي شودquantityاصل

. مقصد ارتباط موفقي برقرار كند

با هم مـتن منسـجمي در زبـان مقصـد     transference&paraphraseازاستفاده : ترجمة مناسب
.دهد تا درك درستي از ترجمه داشته باشدآورد و به خوانندة مقصد اين امكان را ميبوجود مي

سطح     جمله    عبارت    لغت
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tekieh (a site for holding religious ceremonies)

timcheh (originally a small caravanserai and now a roofed area inside the bazaar)

• Transference & Literal translation: *atashgah (fire temple)

كند و اسـتفاده از  به تنهايي با خوانندة مقصد ارتباط مناسبي برقرار ميliteral translationفرآيند 
transferenceآيد و اصل حشو به حساب ميquantityشـود از  اصول تشريك مساعي رعايت نمي

.(Yule, 1996)

fire temple: ترجمة مناسب

• Transference&Translation label: *Chaharshanbeh Suri ("Wednesday 
fire")

كنـد و   اطالعات كافي فـرآهم نمـي  translation labelمناسب است اما transferenceاستفاده  از 
از اصـول تشـريك   quantityاز نظرية اسكوپوس  و اصل ) رساني ثانويه استمتن مقصد اطالع(اصل 

.شوندمساعي رعايت نمي

ــب  ــة مناس ــتفاده از: ترجم ــاهنگي   transference &paraphraseاس ــجام درونــي و هم انس
(Coherence & fidelity rules)كندبا متن مبدأ را حفظ مي.

Chaharshanbeh Suri (the last Wednesday of Iranian calendar which is 
celebrated by making fire)

• Transference & Paraphrase: *Hajji Firuz (the traditional herald of Nouruz 
season) 

با هم الزم است امـا نـوروز فصـل نيسـت و ايـن انتقـال       transference &paraphraseاستفاده از 
. (Yule, 1996).كنداز اصول تشريك مساعي رارعايت نميqualityنادرست اطالعات است كه اصل 

season)Hajji Firuz (the traditional heral of Nouruzحذف لغت : ترجمة مناسب

• Literal translation: *capital city, *black tent   

از اصـول تشـريك مسـاعي رعايـت     quantityآيد و اصـل  حشو به حساب ميcityاستفاده از لغت 
.شودنمي

city.به تنهايي وحذف لغتcapitalاستفاده از : ترجمة مناسب

black tentكند و در زبان مقصد با يك چادر بار فرهنگي الزم را به زبان مقصد منتقل نمي
به رنگ سياه تفاوتي نخواهد داشت در حاليكه منظور در متن مبدأ چادر عشايري بافته ) مسافرتي(
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. رعايت نشده استfidelity ruleدين ترتيب با متن مبدأ هماهنگ نيست و ب. شده از پشم بز است
.nomadic tent: ترجمة مناسب

: اي نادرست در سطح عبارتبحث در مورد فرآيندهاي ترجمه5-2-2

•Literal translation: *Province Isfahan, * a city leading 

تفاده شده كه در زبان مقصد طبيعي نيست و هاي فوق از ترتيب واژگاني متن مبدأ اسدرترجمه
.باشدبدين ترتيب از ديد نظرية اسكوپوس درست نمي. سازي استمخالف با بومي

 Isfahan Province, a leading cityاستفاده از ترتيب واژگاني متن مقصد :  ترجمة مناسب
(shift) 

• Transference: *Masjed Jame, *Meydan Kohneh

فرهنگي رخ كنند و ارتباط بيناال هيچ اطالعاتي را به خوانندة مقصد منتقل نميهاي بترجمه
.دهدنمي

literal translation: ترجمة مناسب

Congregational Mosque(shift)/ Jame Mosque 
The Old Square (shift) 

• Transference & literal translation: *Sangak bread

توانـد از آن  كند اما يك جهانگرد در سفارش دادن غذا نميمعني نان را القاء ميهاي باال فقط ترجمه
دهـد و  به عبارتي اين ترجمه اطالعـات كـافي نمـي   . استفاده كند چون درك درستي از نوع آن ندارد

.شوداز اصول تشريك مساعي رعايت نميquantityاصل 

.breadو حذف لغت transferenceبه همراه paraphraseاستفاده از : ترجمة مناسب

Sangak (thin bread which is baked over gravels)

: اي نادرست در سطح جملهبحث در مورد فرآيندهاي ترجمه5-2-3

گسترششواهدي مستدل حاكي از اين است كه داريوش پيرو آيين زرتشت بود و از هيچ تالشي در
.دريغ نكردانامپراطوري ايرقلمرواين آيين در سراسر

• Modulation (Negated contrary): ∗∗∗∗There are reasonable grounds to believe 
that Darius may have contributed to the wide spread of Zoroastrianism in 
Iran.
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فاده استIranاز 'قلمرو امپراطوري ايران'و در مقابل  wide spread oftheاز 'گسترش'در مقابل
 fidelityاين اضافه و حذف كردن  نابجا باعث عدم هماهنگي با متن مبدأ و عدم رعايت . شده است

ruleشودمي.

:ترجمة مناسب

There are reasonable grounds to believe that Darius may have contributed to the 
spread of Zoroastrianism in Iran’s Empire.

.كنندگاه موهاي خود را كوتاه نميزنان قشقايي هيچ

∗∗∗∗Qashqai women never cut their hair short. Literal translation:•

cut به تنهايي به معني كوتاه كردن مو است و استفاده از لغتshort حشو به حساب مي آيد و اصل
quantityترجمة مناسب. شوداز  اصول تشريك مساعي رعايت نمي :Qashqai women never 

cut their hair.

اين مسجد براي استفادة عموم ساخته شده است و معمار آن استاد علي اكبر اصفهاني بوده كه معمار 
.برجستة عصر صفوي است و  نام او در سر در مسجد وجود دارد

• Shift (a complex sentence to two simple sentences) & Modualtion (active to 
passive): ∗∗∗∗This mosque was a public one and Master Ali Akbar Isfahani is its 
architect who has been very famous at his time. His name is carved on top of 
the mosque portal.

onis carvedاز 'در سر در مسجد وجود دارد'و در مقابلat his timeاز'عصر صفوي'در مقابل 
top of the mosque portalاين عدم هماهنگي با متن مبدأ . استفاده شده استfidelity rule را

از اصول تشريك mannerگيرد و در مورد اول باعث ايجاد ابهام و عدم رعايت اصل ناديده مي
. شودمساعي هم  مي

ادل مناسبتري مثلتوان از معاستفاده شده در حاليكه ميfamousاز 'برجسته'در مقابل
prominentاستفاده كرد.

تبديل آن به سه . تر مشكل هنوز هم وجود داردبا وجود تبديل جملة متن مبدأ به دو جملة ساده
. كندجملة كوتاه و ساده در زبان مقصد ارتباط بهتري با خوانندة مقصد برقرار مي

: ترجمة مناسب
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This mosque was a public one. It was built by Ali Akbar Isfahani who was one of 
the prominent architects of Safavid era. His name exists on top of the mosque 
portal.

توان دريافت نظرية اسكوپوس در شناسايي فرآيندهاي نادرست ترجمه و آنچه گفته شد ميبا توجه به 
.شودترتيب صحت پرسش دوم هم تأييد ميبدين. توانايي الزم را دارد،ارائة راه حل

اي به كار رفته براي از فرآيندهاي ترجمه) بيش از نيمي(مورد  26مورد از 15:  گيرينتيجه- 6
،كامالً واضح است كه اين مشكل . اندعناصر فرهنگي در كتب راهنماي جهانگردي نادرست بوده

به كمك . آن ناكارامدي در جذب جهانگرد استفرهنگي است و پيامدمانعي در برقراري ارتباط بين
توان با توجه مي،كه ارتباط تنگاتنگي با نظرية ارتباط و اصول تشريك مساعي دارد،نظرية اسكوپوس

اي نامناسب را شناسايي و سپس با در نظر گرفتن  موقعيت فرآيندهاي ترجمه،به هدف متن مبدأ
فهم در واضح و قابل،ن هدف را در قالب متني طبيعيهما،خوانندة مقصد و پس زمينة فرهنگي او

اي مناسب از ديد نظريه اسكوپوس سازي و با كمك فرآيندهاي ترجمهزبان مقصد به منظور بومي
متني برخوردار است و از هماهنگي با اي در زبان مقصد از انسجام درونچنين ترجمه. بازسازي كرد
.هره نيستبهم بي) متنيهماهنگي بين(متن مبدأ
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هاي ترجمهها، انواع متن و روش، سياقهامدل

1عباس مهدي

كارشناس ارشد مترجمي زبان انگليسي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا

چكيده
مباحث نظري و گاه پيچيدة ترجمه و اصطالحات رايج در آن هميشه مشكالتي براي كساني كه وارد 

، modelپوشاني حوزة معنايي لغاتي مثل هم. آوردشوند به وجود ميرشتة مترجمي زبان انگليسي مي
method،procedure  ،techniqueزبان و حتي و تعابيري چون متن و انواع آن دانشجويان فارسي

تقريباً در حال حاضر . كندهايي مواجه ميكساني را هم كه انگليسي زبان مادريشان است با سردرگمي
كار بتواند ين مباحث يكجا در آن آمده باشد و دانشجوي تازهاي پيدا كرد كه اشايد نتوان كتاب يا مقاله

نگارندة مقاله خود يكي از كساني است كه تا دو سال اول .با مقايسة آنها به يك شناخت كلي برسد
دورة كارشناسي نتوانست بين اين تعابير تفكيك قائل شود و هميشه به دنبال منبعي بود كه همة اينها 

وارد به عرصة ترجمه، در اين مقاله تالش لذا با نيت كمك به دانشجويان تازه.در آن جمع شده باشد
.هاي ترجمة مطالب مختصري ارائه شودها، انواع متون و روشها ، سياقشود تا دربارة انواع مدلمي

:كليديياههواژ
هاي ترجمه، انواع متنمدل، تعريف مدل، سياق، روش يا روش

مقدمه
تا اين . رسيددوم قرن بيستم تعداد اصطالحات ترجمه به عدد انگشتان دست هم نميتا قبل از نيمة 

، ترجمة آزاد و تحت )correspondence(، تناظر )equivalence(هايي چون تعادل تاريخ واژه
با ورود به دهة . كردندتازي ميدر و پيكر ترجمه تركاللفظي و چند واژه و اصطالح ديگر در عرصة بي

هاي علوم انساني مثل هاي مختلف در زبانشناسي، تعامل حوزهبيستم و تولد نظريهشصت قرن
شناسي و متعاقب آن تحول در عرصة ترجمه و مطالعات آن، سيل عظيمي از فرهنگ و جامعه

از اين تاريخ به بعد روند علمي شدن . اصطالحات و تعابير خاص ترجمه روانة متون مرتبط گرديد

1��Abbas_mh200@yahoo.com
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هاي فراواني وجود دارد كه جا افتادن د و البته در هر تحول و دگرگوني زايشصنعت ترجمه آغاز ش
بدون ترديد يكي از بهترين . دنبال داردهاي فراواني بهعصر آنها، چالشآن در ذهن جويندگان غير هم

در اين مقاله. كردن آنهاستجا و مقايسههاي معرفي اين تعابير و اصطالحات آوردن آنها در يكراه
.اندك قصد بر آن است تا با تشريح مدل، سياق، روش و انواع متن قدري از ابهام آنها كاسته شود

هاي ترجمهها، انواع متن و روشها، سياقمدل

هاي ترجمهمدل- 1
معني و مفهوم عيني ندارد و هر "مطلق"در حوزة علوم انساني به جهت وجود متغيرهاي فراوان لفظ 

ساخته و پرداختة ذهن بشر و علوم انساني است و مدل هم. تغيير استچه هست همه نسبي و قابل
. نظر بيشتري وجود داردتعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است، اما بر روي  يكي از اين تعاريف اتفاق

اي عيني يا ذهني است كه زوايايي از حقيقت شيء يا مدل ساختار يا سازهدر اين تعريف
شخص در قياس با . اي داردكنندهنقش تعيين"قياس"در مدل سازي . كندموضوعي را بيان مي

پيكر، ماكت يا كند؛ مثالً با نگاه به يك آسمانخراش غولاي ، مدل كوچكي از آن ارائه ميشيء يا ايده
گاه خود شودكه در ظاهرهمة خصوصيات سازة واقعي را دارد اما هيچمدل كوچكي از آن ساخته مي

همانطور كه در تعريف بيان شد مدل سازي بعضي مواقع عيني و بعضي مواقع ذهني . شودسازه نمي
سازي كار چندان لدر مورد اشياء و اجسام كه موجوديت عيني دارند و قابل رويت هستند مد. است

سازي كار پيچيده و دشواري دشواري نيست، اما در مورد مفاهيم انتزاعي و غير قابل ملموس مدل
سازي در آن هميشه بر مدار ه هم از زوايايي يك مفهوم ناملموس و انتزاعي است و مدلترجم. است

هاي ارائه شده براي مفاهيم انتزاعي درستي يا غلط بودن در مدل. فرضيه و احتمال چرخيده است
هرچه كه هست، مدل در . موضوعيت ندارد بلكه چقدر دور يا نزديك بودن به واقعيت آن مهم است

.كندم انساني و به ويژه ترجمه به عنوان يك نقشة راه عمل ميحوزة علو

البته . از حدود نيم قرن پيش در حوزة مطالعات و تحقيقات ترجمه سه مدل پايه معرفي شده است
هايي براي اين سه مدل متصور شده است ولي زيرشاخه) ميالدي2000سال(چسترمن در كتاب خود 

.ها به اختصار شرح داده خواهد شدر ادامه هريك از اين مدلد. از حوصله اين مقاله خارج است

)comparative model(اي مدل مقايسه
)process model(محور - مدل فرايند
)causal model(معلولي -مدل علت 

)comparative model(اي مدل مقايسه1.1
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آشناي تعادل وم ناماساس و پاية اين مدل دو مفه. هاي ترجمه استاين مدل يكي از اولين مدل
)equivalence (و تناظر)correspondence (در اين مدل پويايي چنداني وجود ندارد و فقط . است

شوند و براي واژه اي در زبان ساختارهاي زبان مقصد و مبدأ با هم مقابله مي. محصول كار مهم است
اي است كه كتفورد، نشناسي مقابلهاين مدل فرآوردة زبا. شودمبدأ، معادل آن در زبان مقصد ارائه مي

شايان ذكر است كه بايد بين دو . ويني ،داربلنت و چند تن ديگر از طرفداران پروپاقرص آن هستند
:چون. مقولة تبادل و تناظر تمايز قائل شد

مثالً . هايي از دو سيستم زباني استبرابري ساختاري يا كاربردي دو سيستم يا قسمت: تناظر
شوند شروع مي"به"شوند با قيدهايي كه در فارسي با ختم ميIyر انگليسي به قيدهايي كه د

.خواني يا برابري دارند، كاربرد فالن استعاره در دو زبان فارسي و انگليسي مشابه استهم

مثالً فالن عبارت يا جمله در انگليسي معادل فالن . برابري در استفادة عيني از دو زبان است: تبادل
.ر فارسي استجمله د

كشف ارتباط بين دو زبان . در مجموع در اين مدل ،هدف كشف ارتباط بين دو طرف مقايسه است 
كاربرد وسيعي transpositionيا shiftو equivalenceهاي ترجمة اين مدل در روش. مهم است

-ل متن، مد)linguistic model(توان مدل زبانشناختي هاي اين مدل مياز زيرشاخه. دارد
– text(زبانشناختي  linguistic model ( و مدلcriticalرا نام برد.

)�process mode(محور - مدل فرايند1.2
چون فاكتور زمان در . در اين مدل محصول كار مهم نيست بلكه فرآيند يا پروسة انجام كار مهم است

ه فرآيند يا پروسه در ترجمه دو گون. شود از پويايي بااليي برخوردار استاين مدل بسيار لحاظ مي
فرآيند ذهني به اتفاقاتي كه در . اول فرايند ذهني ترجمه و دوم فرآيند عيني آن. قابل طرح است
شود و فرآيند عيني به اتفاقاتي چون افتد تا بر مشكالت ترجمه فائق آيد اطالق ميذهن مترجم مي

خواهد اين متن و به چه منظوري ميچرا اين متن انتخاب شده است، خوانندة آن كيست، چه كسي 
هاي خرد و كالن پشت پردة اين ترجمه چيست، نقش مترجم كدام است و ترجمه شود، سياست

: اما آنچه مشهود است اين است كه در اين مدل سه عامل وجود دارد. پردازدمسائلي از اين دست مي
طرف اين سازه است، متن پيام نويسندة يا سخنران يك . فرستندة پيام، خود پيام و گيرندة آن

.مركزيت سازه را در اختيار دارد و خواننده يا شنونده طرف ديگر سازه است

)causal model(معلولي –مدل علت1.3
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در دو مدل قبلي معموالً علت انجام كاري بيان . اين مدل به مدل چرايي در ترجمه معروف است
الً چرا مترجم فالن متن را چنين و چنان ترجمه شودكه مثشود ولي در اين مدل توضيح داده مينمي

شده بر خواننده دارد مطرح در اين مدل داليل ترجمة متن و تأثيري كه متن ترجمه. كرده است
:گيدن توري سه اليه يا بعد براي اين مدل متصور است.است

شخصيت ، اليه يا بعد اول به ذهن مترجم، ميزان دانش و وضعيت روحي او، نگاه او به ترجمه1.3.1
.پردازدو زندگي شخصي او مي

كردن معطوف است؛ اينكه متن مبدا چيست، درخواست الية دوم به كار ترجمه و ترجمه1.3.2
تر تمام به عبارت ساده. مشتري يا خوانندة آن چيست، مترجم چه ابزارها و امكاناتي براي ترجمه دارد

ل كار به مشتري در اين اليه اتفاق مراحل كار ترجمه از تماس مشتري با مترجم گرفته تا تحوي
.افتدمي

در اين اليه هنجارها، تاريخ، جهان . فرهنگي مربوط است–اليه يا بعد سوم به مسائل اجتماعي1.3.3
اينكه . شوندبيني، مسائل اقتصادي و هر چيز ديگري كه به حوزة علوم انساني ارتباط دارد وارد مي

ده چيست و چرا مترجم فالن متن را به سياقي خاص شود، سليقة خواننچرا فالن متن انتخاب مي
.دهدكند در اين اليه خود را نشان ميترجمه مي

هايي علت و شودگفت باالخره ترجمه علت است يا معلول، شايد بتوان گفت ترجمه از جنبهپس نمي
ي فرهنگ–توان به مدل اجتماعيهاي اين مدل مياز زيرشاخه. هاي ديگر معلول استاز جنبه

)Socio-cultural model (و مدلpracticalاشاره كرد.

)translation methods(هاي ترجمهسياق-2
. هاي فراواني بوده استهاي دور هميشه بين اينكه ترجمه آزاد باشد يا تحت اللفظي بحثاز گذشته

شود عالقة بيشتري تا ابتداي نيمة دوم قرن بيستم خيلي از نويسندگان به اينكه متن آنها آزاد ترجمه 
آنها معتقد بودند روح متن مهم است نه خود آن، معني است كه اهميت دارد نه لغات . دادندنشان مي

در دوران خفقان كليسا نويسندگان با اين . تر از شكل و فرم آن استو كلمات و در كل پيام متن مهم
آوردند و قيقت به شمار ميكردن مردم بودند و مترجم را نوعي منادي حتعابير در پي بيدار

كرد با زباني ساده و روان به دست جويندگان خواستند پيام آزادي كه در قالب متن نمود پيدا ميمي
ها كه به خاطر اين باور و تا حدي عمل به آن سوزانده ها و دلتها، تانديلچه واسيليف. حقيقت برسد

شناسي، فرهنگ، ارتباطات و غيره ثي چون مردمبعد از نيمة دوم قرن بيستم با ورود مباح. نشدند
– linguistic(محور–هاي ساختارمشكالت ترجمه based ( نمود بيشتري پيدا كرد و زبان محصول
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ناپذيري متون جان تازه گرفت و تنها راه با اين تفكر نهضت معتقد به ترجمه. فرهنگ به حساب آمد
والتر بنجامين و والديمير ناباكف . تحت اللفظي معرفي شدبود، ترجمة گريز، البته اگر راه گريزي مي

.از طرفداران پروپاقرص اين سياق در ترجمه بودند

اما اكنون پس از گذشت شصت سال از آن تاريخ فضاي جديدي در محيط ترجمه به وجودآمده است، 
ها اعمال سليقهآمده است كه باديگر ترجمه فقط سياه يا سفيد نيست بلكه به صورت يك پيوستار در

نيومارك دو طرف اين . شودهاي زيادي براي آن در نظر گرفته ميو متغيرهاي گوناگون ايستگاه
 a textbook ofايشان در كتاب . داندلغت  و ترجمة اقتباسي مي-به-پيوستار را ترجمة لغت

translationبوط مي شود سياق در ترجمه به تمام متن مر: گويدبراي تفكيك سياق از روش مي
.كندولي روش يا تكنيك به بخش خاصي از كل متن مثالً يك پاراگراف يا جمله ارتباط پيدا مي

كرده اي كه پيتر نيومارك دربارة آنها صحبتهاي ترجمهدر ادامه به طور اختصار به هريك از سياق
از ويني و داربلنت نقل ها را الزم به يادآوري است كه نيومارك برخي از اين سياق.پردازيماست مي

.قول كرده است

-word(لغت - به-ترجمة لغت2.1 for- word( :در . اين سياق به ترجمة خطي هم معروف است
شود بدون ترين لغت معادل در زبان مقصد جايگزين ميدستاين سياق لغت زبان مبدأ با اولين و دم
.توجه شود) context(زماني آن - اينكه به فهواي كالم و شرايط مكاني

در اين سياق ساختار گرامري زبان مبدا به زبان مقصد منتقل : ) literal(ترجمة تحت اللفظي 2.2
.شودشود ولي تبادل لغات همچنان يك به يك است و فهواي كالم هم لحاظ نميمي

-انيشود فهوي كالم و شرايط زمدر اين سياق سعي مي: )faithful(امانتدار / ترجمة وفادار2.3
لغات فرهنگي زبان مبدأ بدون هيچ تغييري به . هاي زبان مقصد بيان شودمكاني زبان مبدأ با قالب
هايي شوند و به جهت قالب شدن ساختارهاي زبان مبدأ بعضي مواقع نابهنجاريزبان مقصد منتقل مي
.كنددر ترجمه بروز مي

ة وفادار تنها يك فرق كوچك دارد؛ در اين سياق ترجمه با ترجم: )semantic(ترجمة معناگرا 2.4
شده در نظر گرفته اي مسائل مربوط به زيباشناختي و طبيعي بودن متن ترجمهاين سياق تا اندازه

شود تا متن هاي فرهنگي زبان مقصد جايگزين ميوزن زبان مبدأ با معادللغات فرهنگي كم. شودمي
اين سياق، . شودجايگزين مي"دوغ"گليسي با لغت در زبان ان wineمثالً لغت. تر جلوه كندطبيعي

ترجمه يا ترجمة اضافه -شود و بيشسياقي انفرادي است كه در آن نظام فكري نويسندة اثر دنبال مي
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وزن كه بار معنايي فرهنگي لغات كم: اندلغات فرهنگي در هر زبان دو گونه: توضيح. (گيردصورت مي
.)كه بار معنايي فرهنگي آنها باال استوزن پاييني دارند و لغات سنگين

ها و آزادترين سياق ترجمه اقتباس است و بيشتر در ترجمة نمايشنامه: )adaptation(اقتباس 2.5
شود معموالً مضمون، اسامي اشخاص و پيرنگ نمايشنامه حفظ مي. گيردشعر مورد استفاده قرار مي

ود و متن در حين ترجمه بازنويسي و متن شولي فرهنگ زبان مبدأ به زبان مقصد منتقل نمي
.شودجديدي نوشته مي

شود بدون آنكه در اين سياق محتواي متن اصلي در متن مقصد توليد مي: )free(ترجمة آزاد 2.6
در اين سياق چون لغات و عبارات به . فرم يا ساختار زبان مبدأ به زبان مقصد وارد يا تحميل شود

تر از متن زبان مبدأ متن توليدي در زبان مقصد طوالني) paraphrase(د شوناي ديگر بيان ميگونه
.است

شود و هرگاه در اين سياق پيام متن مبدأ بازتوليد مي: )idiomatic(ترجمة مصطلح يا طبيعي 2.7
الزم باشد متن زبان مبدا حتي اگر عاميانه و مصطلح هم نباشد، در زبان مقصد به صورت مصطلح و 

.شودجمه ميعاميانه تر

شود تا معني دقيق در اين سياق ترجمه تالش مي: )communicative(ترجمة ارتباطي 2.8
اي به زبان مقصد برگردانده شود كه متن و زبان استفاده شده در آن فهواي كالم متن مبدأ به گونه

روان باشد راحتي قابل پذيرش باشد و به اصطالح متن ترجمه شده سليس و براي خوانندة مقصد به
يكي از ضروريات "تأثير متقابل"در اين سياق اصل . تا با هنجارهاي زبان مقصد تناقض نداشته باشد

دهد همانند شده به خواننده دست ميتأثير متقابل يعني احساسي كه از خواندن متن ترجمه. است
. دهداحساسي باشد كه به خوانندة متن اصلي دست مي

ياق از اين هشت سياق دو اصل معروف در ترجمه يعني اصل دقت و اصل با اين تفاسير فقط دو س
حافظ منافع نويسندة اثر است و ) semantic(ترجمة معناگرا . كننداقتصادي بودن را توجيه مي

.گيردجانب منافع خوانندة متن ترجمه شده را مي) communicative(ترجمة ارتباطي 

انواع متن-3
محور است و در تعامالت روزمرة خود از عنصز پركاربرد و كامالً و تعاملانسان موجودي اجتماعي

خورد، آرزو مي كند، دعا خوابد، ميبا زبان مي. كند هاي گوناگون ميشدة زبان استفادهشناخته
در پس هر يك از اين رفتارها يا . دهدكند و هزاران كار ديگر انجام ميخندد و گريه ميكند، ميمي
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خداوند اين پديدة عجيب را در وجود انسان به . اي عميق نهفته استبيروني افراد فلسفهنمودهاي
ها، نيازها و رفتارهاي اين اي كه تمام احساسپديده. وديعه نهاده تا او را اليق جانشيني خود كند

. موجود دو پا را در خود جمع كرده است

وان است و از آنجا كه زبان هم در حوزة علوم انساني هاي پيرامون آن فرادامنة استفاده از زبان و بحث
مثالً بوهلر كاربرد . هاي گوناگوني از كاربردهاي آن وجود داردبنديقابل طرح و بحث است، تقسيم

:اين سه وجه عبارتند از. ترند داند كه سه وجه آن از بقيه مهموجهي ميزبان را شش

)expressive(كاربرد بياني 3.1
) (informativeاتي و حقيقيكاربرد اطالع3.2
)vocative(كاربرد ندايي 3.3

در ادامه هر يك از اين كاربردها و . شوندهر يك از اين كاربردهاي زباني منجر به توليد متوني مي
. متون منتج شده از  آنها به اختصار شرح داده خواهد شد

)expressive(كاربرد بياني 3.1
نويسنده يا گوينده از جمالت و عبارات . وينده يا نويسنده استمركز ثقل اين كاربرد زباني ذهن گ

نويسنده يا . براي بيان احساس خود استفاده مي كند بدون آنكه منتظر دريافت پاسخ آني باشد
.اي داردگوينده در اين كاربرد جايگاه ويژه

:كردتوان به موارد زير اشارهمتون بياني خصوصياتي دارند كه از بارزترين آنها مي

.شودهايي از ادبيات تخيلي در اين متون ديده ميكند رگهچون شخص در عالم خود سير مي•
شودكه نشان از توانش زباني باالي نويسندة جمالت پرمغز و پرمحتوايي در اين متون ديده مي•

.آنهاست
.كنندنويسي و مناظرة فردي استفاده مينامهافراد از آنها براي زندگي•

)�informativeاطالعاتيكاربرد3.2
شوند گرچه متوني كه با اين كاربرد نگاشته مي. مركز ثقل اين كاربرد دنياي واقعي و واقعيت است

موضوع اين متون علمي، فني، . نويسنده دارند ولي نام و نشان وي معلوم نيست يا مهم نيست
اين متون به متون . شوندمياقتصادي، صنعتي و تجاري است و درقالب كتاب، گزارش و مقاله نوشته

.استاندارد مشهورند

)vocative(كاربرد ندايي 3.3



1389بهار و تابستان ،8فصلنامة علمي، فرهنگي، شمارة �٠

آيند، گرچه نويسنده دارند ولي نام و نشان او معلوم يا متوني كه با اين كاربرد به رشتة تحرير در مي
اين . اين متون بيشتر در قالب يادداشت، دستورالعمل، تبليغات، داستان و رمان است. مهم نيست

:تون دو مشخصة بارز دارندم

"شماييياتو "نوع ارتباط خواننده و نويسنده كه مربوط به انفرادي يا اجتماعي بودن آن•
دستور دادن، خواهش كردن، همديگر را  با القاب و عناوين خطاب كردن، اسم كوچك يا . شودمي

مشخصات اين نوع فاميل همديگر را صدا زدن، معلوم و مجهول شدن جمالت، مناسبات قدرت از 
.ارتباط است

راحتي اي و بهاين متون بايد فقط به زباني نوشته شوند كه براي خواننده بدون هيچ واسطه•
در خواننده مقصد فوق العاده "تأثير همسان"ترجمة اين متون و اصرار بر ايجاد . فهم باشندقابل

.دشوار است

لر زبان كاربردهاي ديگري چون البته همانطور كه قبالً هم اشاره شد از نگاه بوه
هم دارد كه در ) ��metalingualو فرازباني) phatic(، تهييجي يا احساسي )��aestheticزيباشناختي

ضمناً تعابير و . جاي خود از اهميت بااليي برخوردارند اما در اين مقاله مجال بيان آنها وجود ندارد
به عبارت ديگر تعابير فرهنگي در . شونده ميهاي فرهنگي موجود در اين متون متفاوت ترجمواژه

شوند، تعابير موجود در متون اطالعاتي شده منتقل ميمتون بياني دست نخورده به متون ترجمه
شوند و اين تعابير در متون عاطفي با ضمن منتقل شدن با تعابير فرهنگي زبان مقصد توضيح داده مي

.شونديمعادل فرهنگي خود در زبان مقصد جايگزين م

هاي ترجمهروش- 4
يعني وقتي واحد ترجمه جمله و كمتر از . طرح استروش در ترجمه در محدودة كلمه و جمله قابل

همانند هر حوزة ديگري در حوزة . كندآن باشد، بحث پيرامون روش ترجمه موضوعيت پيدا مي
مختصري به ةدا اشارهاي متنوعي وجود دارد كه در اين مقاله ابتهاي ترجمه هم فهرستروش

اند و اندازيم و در ادامه فهرستي كه ويني و داربلنت تهيه كردههاي پيتر نيومارك ميفهرست روش
.نظران و محققان ترجمه بر روي آن اتفاق نظر دارند ارائه خواهد شداكثر صاحب

:كندبندي ميگونه دستههاي ترجمه را اينپيتر نيومارك روش

از اسامي . شوددر اين روش واژة زبان مبدأ به زبان مقصد منتقل مي: )transference(انتقال 4.1
. اشاره كرد) transcription(و آوانويسي ) transliteration(نگاري توان به حرفديگر اين روش مي
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براي برگردان اسامي خاص وعناصر بومي متن مبدأ كه معادل دقيقي در زبان مقصد ندارند از اين 
.شودتفاده ميروش اس

در اين روش واژة زبان مبدأ با اندكي تغيير در نحوة بيان وارد : )naturalization(سازي بومي4.2
يك كلمة تركي است كه پس از "يقورت"مثال كلمة . شودزبان مقصد شده و جزئي از لغات آن مي

. شودنوشته و تلفظ مي"yogurt"انتقال به زبان انگليسي 

در اين روش واژة فرهنگي زبان مبدأ به يك واژة : )cultural equivalent(نگي معادل فره4.3
اين نوع . شود اگرچه اين  ترجمه وجانشيني درست و بجا هم نباشدفرهنگي زبان مقصد ترجمه مي

كند يا برايش مهم نيست جايگزيني در متون معمولي و تبليغات كه خواننده توجه چنداني به آنها نمي
. ردكاربرد دا

در اين روش واژة فرهنگي زبان مبدا به يك واژة : )functional equivalent(معادل كاربردي 4.4
كردن لغات اين روش بهترين راه خنثي. شودخنثي و بعضي مواقع كلي در زبان مقصد تبديل مي

غت شود و لغت در زبان مقصد به يك لفرهنگي است، يعني بار معنايي فرهنگي لغت برداشته مي
."چاي"به wineمثل ترجمة . شودعادي و غير فرهنگي تبديل مي

در اين روش معني يك واژة فرهنگي با چند واژه : )descriptive equivalent(معادل توصيفي 4.5
لغات نوظهور فرهنگي كه براي اولين بار وارد زبان . شوديا يك عبارت در زبان مقصد توضيح داده مي

وقتي قرار باشد براي اولين بار وارد baptismمثالً واژة . شوندروش ترجمه ميشوند بدين مقصد مي
.شده شود، براي رفع ابهام در درك آن بايد توضيح داده شودمتن ترجمه

جزء درترجمه بهتجزية جزء: )componential analysis(جزء بهترجمه به روش تجزية جزء4.6
جزء يعني تجزيه و شكافت بهدر زبانشناسي تجزية جزء. اسي نيستجزء در زبانشنبههمانند تجزية جزء

جزء يعني مقايسة اجزاي  بهمعاني مختلف يك واژه به اجزاي معنايي آن، ولي در ترجمه، تجزية جزء
. معنايي مشترك و اجزاي معنايي متفاوت لغت زبان مبدأ با لغت زبان مقصد كه معني مشابهي دارد

تري نسبت به لغت زبان مقصد دارد و مترجم براي تر و عميقمعناي دقيقاصوالً لغت زبان مبدأ
اي جز جبران اين نقيصه و توليد لغتي كه قرابت معنايي بيشتري با لغت زبان مبدأ داشته باشد چاره

.اضافه كردن يك يا چند جزء معنايي به لغت زبان مقصد ندارد

زماني  متن، - فهواي كالم و شرايط مكانيدر اين روش با توجه به : )synonym(ترادف 4.7
اين روش زماني كاربرد . شودترين معادل  يا مترادف لغت زبان مبدا در متن ترجمه آورده مينزديك
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يك بين لغت زبان مبدأ و لغت زبان مقصد برقرار كرد و لغت زبان مبدأ بهتوان تعادل يكدارد كه نمي
آيد و كم و زيادشدن بار معنايي لغت مهمي به حساب نميهاي گرامري، معنايي و فرهنگياز جنبه

به عنوان مثال لغت زبان مبدأ يك صفت يا قيد است و آوردن . آوردآن آسيبي به كليت متن وارد نمي
.كندكاربرد براي آن در متن مقصد در تماميت پيام متن خللي ايجاد نميمترادف هم

ترجمة مستقيم يا : )through –translation(ي بردارواسطه، گرتهروش مستقيم يا بي4.8
ها ، اسامي سازمان)common collocations(آيندهاي رايج برداري به ترجمة تحت اللفظي همگرته

.شوداي اطالق ميدهندة يك اسم يا عبارت چند كلمهو اجزاي تشكيل

قالب يا چارچوب گرامري در اين روش : )shift or transposition(روش تبديل يا تغيير مبنا 4.9
:اين قبيل تغييرات عبارتند از. كندزبان مبدأ در زبان مقصد تغيير پيدا مي

تبديل جمع به مفرد و بالعكس•
عدم وجود ساختار يا قالبي از زبان مبدأ در زبان مقصد •
جابجايي در رده يا طبقة كلمات مثل تبديل اسم به صفت و بالعكس، قيد به فعل و غيره•
ني خأل واژگاني با ساختاري گرامريجايگزي•
تبديل جملة مركب به چند جملة ساده •

از آنجا كه زاوية : )modulation(تغيير صورت پيام با تغيير زاوية نگاه به آن، مدوالسيون 4.10
هاي زباني و كاربردهاي آن متفاوت است، مترجم ممكن است نگاه زبان مبدأ و زبان مقصد به مقوله

تغيير در زاوية نگاه به زبان .ي را مطابق با هنجارهاي ساختاري زبان مقصد توليد كندپيام متن اصل
:هاي زير نمود پيدا كندممكن است به صورت قالب

تبديل منفي به مثبت و بالعكس•
تبديل جزء به كل و بالعكس•
تبديل اسم معني به اسم ذات و بالعكس•
تبديل مكان به زمان و بالعكس•
جهول و بالعكستبديل معلوم به م•

در اين روش لغت رايج و متداول : )recognized translation(پسند ترجمة مقبول يا مورد4.11
شود، مثالً عبارت زبان مبدأ به صورتي كه مقبول زبان مقصد و گويشوران آن باشد برگردانده مي
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hanging government دولت ائتالفي"در انگليسي بسيار رايج و مرسوم است و برگردان آن به"
.شودسالهاست كه در زبان فارسي پذيرفته شده و استفاده مي

در اين روش كمبود معنايي بخشي از جمله در بخش : )compensation(جبران يا ترميم 4.12
.شودديگري از جمله يا جملة بعدي جبران مي

فرق . شودداده ميدر اين روش معناي يك واژة فرهنگي توضيح: )paraphrase(دگرگويي 4.13
در اين است كه در روش دگرگويي ) descriptive equivalent("معادل توصيفي"اين روش با روش 

.شودتوضيح بيشتر و با جزئيات بيشتري ارائه مي

وقتي مترجم دو روش مختلف ترجمه را با هم تركيب : )couplets(تزويج يا حدوث همزمان 4.14
.آيدكند تزويج پديد مي

شود و به مطالبي كه در حين ترجمه به متن مقصد اضافه مي: )notes(نويسي يادداشت4.15
.گويندشود يادداشت ميمعموالً در پي نوشته  مي

در پايان الزم به ذكر است كه ويني و داربلنت به دو نوع استراتژي يا رويكرد مستقيم وغيرمستقيم در 
:ولة ترجمة آزاد و تحت اللفظي استترجمه قائل هستند كه خود نوعي گريز به مق

:زير مجموعه دارد3رويكرد مستقيم خود 

)borrowing(گيري وام•
) calque  or loan translation(برداري گرته•
)literal translation(ترجمة تحت اللفظي •

:رويكرد  غير مستقيم خود چهار زير مجموعه دارد

)transposition(تبديل يا تغيير مبنا •
)modulation(والسيون يا تغيير زاوية نگاه مد•
)equivalence(تعادل •
)adaptation(اقتباس •

: گيرينتيجه
. كنداي عيني يا ذهني است كه زوايايي از حقيقت شيء يا موضوعي را بيان ميمدل ساختار يا سازه

، مدل كوچكي شخص در قياس با شيء يا ايده اي. نقش تعيين كننده اي دارد"قياس"سازي در مدل
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در مورد اشياء و اجسام . سازي بعضي مواقع عيني و بعضي مواقع ذهني استمدل. كنداز آن ارائه مي
سازي كار چندان دشواري نيست، اما در مورد كه موجوديت عيني دارند و قابل رويت هستند مدل
سازي در مدل.سازي كار پيچيده و دشواري استمفاهيم انتزاعي و غيرملموسي چون ترجمه مدل

هاي ارائه شده درست يا غلط بودن در مدل. ترجمه هميشه بر مدار فرضيه و احتمال چرخيده است
سياق در ترجمه به تمام . موضوعيت ندارد بلكه چقدر دور يا نزديك بودن به واقعيت آن مهم است

ف يا جمله متن مربوط مي شود ولي روش يا تكنيك به بخش خاصي از كل متن مثالً يك پاراگرا
بندي بوهلر زبان شش كاربرد عمده دارد كه سه كاربرد بياني بر اساس طبقه. كندارتباط پيدا مي

)expressive( اطالعاتي ،)informative ( و ندايي)vocative (هر يك از . تري دارندنقش پررنگ
در نوعي .را دارند شوند كه هر كدام موضوع و قالب خاص خوداين كاربردها منجر به توليد متوني مي

.آيدمتن نويسنده مركز ثقل است و در نوعي ديگر خواننده هدف به حساب مي
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�� ترجمههاي اصطالحات مطالعاتفهرست معادل

ترجمه ترجمه اتاتصطالحات مطالعصطالحات مطالعهاي اهاي امعادلمعادلفهرستفهرست

∗»ترجمهاتفرهنگ توصيفي اصطالحات مطالع«ز كتاب برگرفته ا

)بخش چهارم(

اين اصطالح را والتر بنيامين در مقاله 
ي ماهيت زبان و ترجمه هايي كه درباره

. نوشته، به كار برده است

زبان ناب 
)لوگوس(

Pure language or Logos 
or Universal language or 

True Language

279

مطالعات محض ) 1988(طبق نظر هولمز 
ترجمه، زير بخش غيركاربردي مطالعات 

به اين ترتيب، مطالعات . ترجمه است
محض ترجمه، خوذ به دو شاخه توصيفي 

. شودو نظري تقسيم مي

مطالعات محض 
ترجمه

Pure Translation Studies280

براي اشاره ) 1960(اين اصطالح را كواين 
ن در ترجمه زبان قبائلي كه تا كنو«به 

به كار برده » حالت بدوي باقي مانده اند
اهميت چنين موقعيتي در اين . است

تواند واقعيت نهفته است كه مترجم نه مي
به شباهت هاي زباني و نه به فرهنگ 
مشترك اتگا كند و در نتيجه مجبور است 

. يك زبان بيگانه را رمز گشايي كند

Radical Translation281ترجمه بنيادين

اين ترجمه را نوعي ) 1965(فورد كت
��ترجمه كلي ���� �����������

. توصيف كرده است

- به- ترجمه مقيد
مرتبه

Rank-bound Translation282

يكي از شش نوع نظريه ي محدود ترجمه 
� ������� �!���� �� �����������

.است) 1988(در طبقه بندي هولمز

نظريه هاي 
–به - محدود

مرتبه ترجمه

Rank-restricted Theories 
of Translation

283

. يلدا قلم: تهران. شاتلورت و كاوي. فرهنگ توصيفي اصطالحات مطالعات ترجمه.وريزاد،  فرزانه ، غالمرضا تجويدي و مزدك بلفرح∗
هاي پيشنهادي در كتاب مذكور عيناَ نقل شده و اولين جملة به كار رفته در شرح واژه نيز جهت توجه در اين فهرست، معادل[. 1385

].بيشتر خوانندگان آمده است
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براي اشاره به ) 1994(اصطالحي از سيگر 
توليد سريع يك نسخه ي زبان مقصد از 
متن مبدأ با استفاده از ترجمه ماشيني 

)#��!�������������صرفا با اين ���
هدف كه محتواي متن مبدأ به اطالع 

.خواننده ي زبان مقصد برسد

ي ترجمه ماشين
مدار- خواننده

Reader-oriented machine 
Translation

284

) 1970(بنا بر تعريف والخوف و فلورين 
] به متن[عناصر متني  اي هستند كه 
. دهندرنگ و بوي محلي و تاريخي مي

Realia/ Realii (Russian)285عناصر بومي

است كه » زباني«بنا بر تعريف نايدا و تيبر 
اصلي يا زبان مبدأ با آن پيامي از زبان «

.»شودترجمه مي

Receptor Language286زبان گيرنده

يكي از ) 1990(در تقسيم بندي گوداك 
انواع هفتگانه ي ترجمه است كه نيازهاي 
مختلف ترجمه را در محيطي حرفه اي 

. سازدبرآورده مي

ترجمه همراه با 
بازسازي

Translation with 
Reconstructions, 
Traduction avec 

Reconstructions (French)

287

يكي از ) 1964(بنا بر توصيف نايدا 
ويژگيهاي تمام زبان هاي طبيعي اسن كه 

. بايد در فرايند ترجمه حفظ گردد

Redundancy288حشو

اصطالحي عام كه لفور دراوايل دهه ي 
براي اشاره به طيفي از فرايندهاي 1980

را نيز متعلق به ادبي كه مي توان ترجمه
. آن دانست به كار برده است

Refraction289انكسار

براي اشاره ) ب1991(اين اصطالح را نرد 
به يكي از انواع دوگانه ي سنت 

�'�(����ترجمه اي به كار برده ���
. است

سنت هاي تنظيم 
كننده ترجمه اي

Regulative Translational 
Conventions

290
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ي شفاهي بين به عمل ترجمهاين اصطالح
از ) معموال دو زبان كم گويشور(دو زبان 

طريق زباني سوم و ميانجي اشاره دارد 
هر گاه در ). 1989:199سلسكويچ و لدرر (

ترجمه  ي شفاهي اي كه بتواند به تنهايي 
هم زبان مبدأ و هم با زبان مقصد كار كند 
حضر داشته باشد، چنين رويه اي ضروري 

. است

جمه شفاهي تر
امدادي

Relay Interpreting291

هر نشانه اي، صرف «طبق تعريف توري 
يك ...نظر از مرتبه و دامنه، كه بخشي از

» مجموعه ي نهادينه شده را تشكيل دهد
به مجموعهاصطالح » 1995:268(
مجموعه قواعد و موادي كه بر ساختن و «

» به كار بردن هر فرآورده حاكم هستند
)39:الف1990اون زهر (

واحد / بنِ مجموعه
مجموعه

Repertoreme292

اصطالحي است از هروي و هيگينز براي 
برگرداندن دقيق محتواي پيام «اشاره به 

هر متن نبدأ در يك متن مقصد كه اساساً 
از نظر صورت متفاوت است، اما جزئياتي 
را كه متن مبدأ بيان شده اند نه اضافه و 

)1992:252(» كندنه حذف مي

Rephrasing293بازگويي

براي ) 1995(اصطالحي است از ونوتي 
اشاره به راهبردي براي ترجمه متن ادبي 
به نحوي كه اين متن چيزي از بيگانگي 
خود را حفظ كند؛ به اين ترتيب اين 
اصطالح به طور كلي با ترجمه بيگانه ساز 

������������(�.هم معناست

������������

Persistency or Resistance294مقاومت

براي ) 1965(اين اصطالح را كتفورد 
اشاره به شيوه اي از ترجمه كه در مقابل 

��با ترترجمه ي كلي ����

Restricted Translation295ترجمه محدود
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���������قرار مي كيرد به كار ���
. برده است

) 1969/1982(طيق نظر نايدا و تيبر 
مرحله در فرايند ترجمه سومين و آخرين 

. است

بازسازي

)گشتار(

گشتار روساخت (
)گرا

Restructuring

or Transformation

or

Forward-transformation

296

اين اصطالح را پستگيت براي توصيف 
كه در وهله ي نخست به «ترجمه اي 

) 1922:18(» نويسنده توجه مي كند
. مطرح كرده است

ترجمه گذشته 
نگر

Retrospective 
Translation

297

) 1985- 1992(اصطالحي است از لفور 
براي اشاره به مجموعه اي از فرايندها، از 
جمله ترجمه، كه قادرند به نحوي متن 
اصلي را دوباره تفسير كنند، تغيير دهند يا 

.دستكاري كنند

Rewriting298بازنويسي

يكي از هفت راهبرد ترجمه شعر كه لفور 
در جريان بررسي ترجمه هاي ) 1975(

انگيسي يكي از اشعار كاتولوس تعريف 
. كرده است

Rhymed Translation299ترجمه قافيه دار

يكي از چند اصطالح همپوشي است كه به 
ي رشته اي اطالق مي شود كه به مطالعه

.هاي ترجمه مي پردازدنظام مند پديده

Science of Translation300علم ترجمه

) 1978(ين اصطالح را ديلر و كورنليوس ا
براي اشاره به يكي از دو روش ترجمه در 

ترجمه . طبقه بندي خويش به كا برده اند
اي است كه ثانويه بنا به تعريف ترجمه

مطلع كردن گيرنده ي زبان «هدفش 
مقصد از رتباط بين فرستنده ي زبان مبدأ 

Secondary Translationنويهترجمه ثا

Sekundäre Überstzung

301
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)1978:3(است» ي زبان مبدأو گيرنده

يكي از هفت نوع ترجمه اي است كه 
براي برآوردن ) 1989- 1990(گوداك 

نيازهاي مختلف ترجمه كه ممكن است 
اي پيش آيد مطرح در يك محيط حرفه

. كرده است

Selective Translationترجمه گزينشي

Traduction Sélective or

Trauction Documentaire 
(French)

302

اين اصطالح نمايانگر مرحله اي بسيار 
حياتي در فرايند ترجمه از يك زبان 

. هاستبيگانه

ابهام زدايي 
معنايي

Semantic 
Disambiguation

Monosemierung 
(German)

303

ترجمه معنايي يكي از دو روش ترجمه در 
طبقه بندي نيومارك است كه در آن 

مي كوشد در چارچوب مترجم«
محدوديت هاي نحوي و معنايي خاص 
زبان مقصد، معناي دقيق بافتي مرد نظر 

- 1988(» نويسنده را بازآفريند
1981:22.(

Semantic Translation304ترجمه معنايي

اصطالحي عام براي توصيف نوع ترجمه 
متن مبدأ » روح«كه به انتقال معنا يا 

ارت بندي متن بشتر از بازآفريني دقيق عب
. اصلي اهميت مي دهد

ترجمه مفهوم به 
مفهوم

Sense-for-sense 
Translation

305

بنا بر تعري كاساگرانده، نوع خاصي از 
�+��*�ترجمه ي معكوس 

���������پيامي از «است كه در آن ��
و غيره ترجمه .-'-*به رمزهاي ,رمز 

ي مي شود و در صورت تمايل، با ترجمه
برگردانده مي شود ,ه رمزمعكوس ب

)1954:339�.

Serial translation306ايترجمه زنجيره
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براي ) 1988(اين اصطالح را نيومارك 
�����)�/�چه ترجمه وارونه «آ

���������نيز مي خوانند به كار ���
.برده است

Service translation307ترجمه خدماتي

اي اين اصطالح را اولين بار كتفورد به معن
انحراف از تناظر صوري در فرايند حركت «

) 1965:73(» از زبان مبدأ به زبان مقصد
.به كاربرد

تبديل (تبديل ها 
)هاي بيان

Shifts or Shifts of 
Expression

308

ي بدون اصطالحي عام كه به ترجمه
آمادگي قبلي و معموال شفاهي يك متن 

. كتبي اشاره دارد

Sight Translationترجمه ديداري

Traduction ávue (French)

309

ي شفاهي كه در آن مترجم نوعي ترجمه
اي اشاره- با زبان گفتاري و زبان ديداري

.كندناشنوايان كار مي

ترجمه شفاهي 
زبان اشاره

Signed language 
Interpreting

310

ي اصلي اين اصطالح به يكي از دو شيوه
ره اشا�����������0/�ترجمه شفاهي 

. دارد

ترجمه شفاهي 
همزمان

Simultaneous 
Interpreting

311

به ترجمه كه رايس و ورمير در رويكردي
1980ي و اوايل دهه1970ي اواخر دهه

.مطرحح كردند

Skopos theoryنظريه اكوپوس

Skopstheorie (German)

312

اصطالح معيار براي زباني كه متنِ در 
1أ يا متن مبد(دست ترجمه �����

.به آن نوشته شده باشد) ���2

Source Language (SL)313زبان مبدأ

ي كه نقطه) نوشتاري يا گفتاري(هر متن 
.آوردحركت ترجمه را فراهم مي

متن مبدأ

)متن زبان مبدأ(

Source Text

Source-language Text 
(ST)

314

) 1980- 1995(اصطالحي است از توري 
هر رويكردي به ترجمه، كه براي اشاره به 

هاي رود برخي از ويژگيدر آن انتظار مي
متن مبدأ در متن مقصد بازآفريده شود يا 

- مطالعات مبدأ
مدار ترجمه

Source text- oriented

Translation Studies

315
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ي بين متن مبدأ و به بيان ديگر رابطه
ء به جزء باشد تا اي جزمتن مقصد رابطه

محسوب «بتوان متن مقصد را ترجمه 
)40- 1980:39(» كرد

- 1990(اين اصطالح را فن لوون زوارت 
براي اشاره به يكي از انواع دوگانه) 1989

به كار (Modula3on�2)مدوالسيون ي
. برده است

تخصيص 
/ مدوالسيون(

)تخصيص

Specification

or 
Modulation/Specification

316

وعي تبديل ن) 1965(طبق نظر كتفورد 
كه مستلزم (���!a���o���1')اي مقوله

ساختار دستوري در گذر از متن مبدأ به 
. متن مقصد است

Structure Shift317تبديل ساختار

تعادل نقشي ميان «بنا بر تعريف پوپويچ 
عناصر متن اصلي و ترجمه با هدف 
دستيابي به نوعي همانندي و حفظ نا 

. است» متغير معنايي يكسان

تعادل سبكي 
)ايتعادل ترجمه(

Stylistic Equivalence or

Translational 
Equivalence

318

ي ماشيني اين اصطالح در بات ترجمه
(Ma�!�n�� ��an�la��on)� زباني «به

كه براي ارتباط برقرار كردن در يك 
ي فني تخصصي يا براي يك هدف حوزه

اشاره دارد » رودتخصصي به كار مي
).1994:216ديگران آرنولد و(

Sublanguage319زبان فرعي

ي اصي اين اصطالح به يكي از دو شيوه
انتقال زبان در ترجمه كردن انواع 

- هاي ارتباط جمعي شنيداريفرآورده
هاي ديداري همچون فيلم و برنامه

.تلوزيوني اشاره دارد

Subtitling320زيرنويسي

به ) 1984(اين اصطالح را رايس و ورمير 
. كار برده اند

Successتوفيق

GlÜcken (Germna)

321
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اين اصطالح از آثار صورتگرايان روسي 
يعني گروهي از نظريه پردازان ادبي كه در 

كردند، ي بيستم فعاليت مياوائل سده
. برگرفته شده است

System322نظام

يكي از دو اصطالح معيار براي اشاره به 
رجمه به آن صورت زباني است كه عمل ت

. گيردمي

زبان / زبان مقصد
هدف

Target Language (TL)323

يكي از اصطالح هاي معيار براي توصيف 
متني كه در جريان ترجمه توليد شده 

. است

متن (متن مقصد 
)زبان مقصد

Target Text or Target-
language Text (TT)

324

ي ترجمه ادبي كه رويكردي به مطالعه
مطرح كرده ) 1980،1985،1995(توري 
. سات

-مطالعات مقصد
مدار ترجمه

Target Text-oriented

Translation Studies

325

اي هاي رايانهاين اصطالح به مجموعه
�������اصطالحاتي �اشاره ���

دارد كه براي كاربراني مشخص پديد آمده 
ذخيره شده ������4�و داخل خط 

).1990:167سيگر(است 

هاي انكب
اطالعاتي

هاي هاي دادهبانك
اصطالح شناختي

Term Bank or

Terminological Data 
Banks

326

ژگان هاي عظيم وااين اصطالح به مجموعه
تخصصي كه در گفتمان مربوط به هر 

. شود اشاره  داردي فني يافت ميحوزه

مجموعه 
اصطالحات

terminology327

جمه پژوهان براي اين اصطالح را برخي تر
اشاره به زباني نظري بين زبان مبدأ و زبان 

. شود به كار برده اندمقصد واسطه مي

ميان زبان

)معناي مورد نظر(

)زبان ميانجي(

Tertium Comartionis 
(Latin)

Or  Intended Meaning / 
Das Gemeinte(German)

Or Mediating Language/ 
Lingua Universalis 

328
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(Latin)

و ) ج1990(اين اصطالح را اون زهر 
براي اشاره به هر ) 1995-1980(توري 
هاي در اندازه(ي زباني يا متني مشخصه

متفاوت از يك آواي منفرد تا بخشي از 
اند كه در هر به كار برده ) متني كامل

ادبي اهميت خاصي از نظر ) يا بافت(متن 
. كندنقش پيدا مي

حد وا/ بن متن
متن

Texteme329
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وروديآزمون االت سؤ

1389سراسري- كارشناسي ارشد مترجمي

هادي حاجي علي: هاو استخراج پاسخهاالسؤگردآوري

هاي تحصيالت تكميلي مترجمي در به ادامة تحصيل در دورهمندبه دليل درخواست دانشجويان عزيز عالقه
به همراه پاسخها و برخي منابع پيشنهادي تقديم 1389ن ورودي سال اين شماره آخرين سري سواالت آزمو

هاي مذكور درج شده بود كه الزم به ذكر است در شمارة سوم اين مجله شرح و نقد كاملي دربارة دوره. شودمي
ي هاتوانند براي آشنايي بيشتر با نحوة سواالت، منابع مربوطه و نيز شرح كامل دروس دورهمندان ميعالقه

.كارشناسي ارشد به آن شماره مراجعه كنند

اصول و مباني نظري ترجمه: قسمت اول

121. in her translation quality assessment model, Juliane House ………….. .
1) argues that the concept of equivalence is not valid
2) states that equivalence is the basis of her model
3) believes in equivalence at various levels
4) proposes five types of equivalence
122. in her functional approach to translation, Reiss aims at …………… .
1) providing a linguistic analysis of text types
2) building on the concept of word and sentence equivalence
3) systematizing the assessment of translations
4) determining factors by which the ST and TT can be matched
123. “It is the task of the translator to release in his own language that pure 
language which is under the spell of another, to liberate the language 
imprisoned in a work in his recreation of the work.” The above sentence was 
written by ……….. .
1) Walter Benjamin 2) Derrida
3) De Beaugrande 4) Steiner
124. the book Translation studies: An integrated approach was written by 
…….. .
1) Mona Baker 2) Lawrence Venuti
3) Susan Bassnett 4) Mary Snell – Hornby
125. the transitivity system is concerned with ………… of propositions.
1) examining the information structure 2) presenting the contents
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3) examining the thematic structure 4) organizing the contents
126. “The translation methods employed depend on far more than just text 
type.” This can be considered as a criticism leveled against ………. .
1) Holz–Manttari’s model 2) Roiss’s theory
3) Leuven - Zwart’s model 4) skopos theory
127. New mark believes that the heart of translation theory is …………. .
1) translation problems 2) generalizations
3) textual analysis 4) discussion
128. communicative translation tends to be ………… .
1) cultural 2) adequate
3) pretentious 4) acceptable
129. which of the following scholars elaborated on Catford’s shifts?
1) Blum-Kulka 2) Nord
3) Larson 4) Hatim
130. simple commercial MT systems usually require ……….. .
1) recombining 2) post – editing 
3) programming 4) matching
131. popovic believes that recurring shifts reveal ………. .
1) comparative elements 2) aesthetic properties
3) norms of translation 4) expression and style
132. to Miko, the major goal of the translator is to ………….. .
1) consider the three language functions on the story level
2) seek syntactic – pragmatic modulation
3) reproduce the denotative and connotative meanings
4) maintain the style of the ST
133. Van Leuve – Zwart’s comparative model is based on ……….. .
1) micro – level and macro – level comparisons
2) contrastive analysis of ST-TT pairs
3) deep-structure and surface – structure analyses
4) comparison of SL-TL properties
134. when a translation is TT-oriented, it conforms to ………. Norms.
1) appropriateness 2) linguistic
3) acceptability 4) discourse
135. to Vinay and Darbelnet, a good translation is ……….. .
1) pragmatic 2) literal
3) relevant 4) direct
136. in Catford’s theory, the maximum unit of translation is ……… .
1) sentence 2) clause
3) morpheme 4) word
137. Bassnett believes that the problem with linguistic theories of translation 
concerns……………
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1) content characteristics 2) level of equivalence
3) lexical replacement 4) cultural aspects
138. which of the following is a basic requirement of a translation in Nida’ 
theory?
1) approximation 2) literalness
3) dynamism 4) fluency
139. in new mark’s semantic translation, the TT is regarded as ………. .
1) of the same value of the ST 2) inferior to the ST
3) independent of the ST 4) a copy of the ST
140. Venuti’s approach to translation is based on …………..
1) Schleiermacher’s dichotomies 2) Reiss’s text-types
3) Catford’s typology 4) Chomsky’s TG
141. The use of the French word “CAFÉ” IN English is an instance of 
……….. .
1) negative interference 2)  real cognates
3) acceptable calque4 4) false friends
..……… are partly synonymous as they are ”پكيدن“ and ”تركيدن“ .142
1) collocationally different 2)  connotatively different
3) dialectically different 4) stylistically different
143. translating “I took mathematics final exam yesterday” into “ متحان ديروز ا
. ………… is an instance of ”نهايي رياضي دادم
1) word- for- word translation 2)  mistranslation
3) reversal of terms 4) transposition
144. Translating “you ain’t seen nothing yet” into  is an ”تازه كجاشو ديدي“
instance of ………… .
1) correspondence 2)  transpostion
3) mistranslation 4) modulation
145. Translating “the young man had risen from the table, stretching his 
arms a little, he walked to the window” into

هايش كمي تمدد اعصاب كرد و به مرد جوان، كه از پشت ميز بلند شده بود، با دراز كردن دست“
”كنار پنجره رفت

Is an instance of ……….. .
1) explicitation 2)  under translation
3) simplification 4) standardization

شناسيزبان: قسمت دوم
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146. the semantic role of the entity that performs an action is called……….. .
1) patient 2)  source
3) agent 4) theme
147. A(n) ……….. is a proposition implied by an utterance, but neither a 
part nor a logical consequence of that utterance.
1) script 2)  inference
3) schema 4) implicature
148. …………… is the use of strategies that distance the speaker from the 
meaning or the implications of an utterance.
1) discourse marker 2) hedging
3) turn taking 4) script
149. for the following situation identify the act carried out by the utterance: 
father to his son: “the car is dirty.”
1) requesting 2) asserting
3) rejecting 4) asking
150. the action or intent that a speaker accomplishes when using language in 
context is known as…………. .
1) speech accommodation 2)  speech act
3) presupposition 4) inference
151. the unique characteristics of the language of an individual speaker are 
referred to as …………… .
1) raport 2)  emblem
3) hedge 4) idiolect
152. the linguistic ………… holds that the language we speak establishes how 
we perceive and think about the world.
1) theory 2)  determinism
3) context 4) competence
153. which word plays the semantic role of theme in “the boxes were loaded 
on the truck by Bill, the day before.”?
1) Bill 2)  the truck
3) the boxes 4) the day before
154. the words “dove” (a kind of bird) and “dove” (past tense of dive) 
represent examples of ………. .
1) Homography 2)  Synonymy
3) Homonymy 4) Polysemy
155. Which of the following is NOT a realization of unmarked theme in an 
English clause?
1) “it” in a cleft structure 
2)  predicator in an imperative
3) auxiliary in an interrogative
4) subject in an active declarative clause
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اي بررسي مقابله: قسمت سوم

156. the phenomenon in which two or more items in the native language 
converge into one item in the target language is referred to as …………. .
1) split 2)  reinterpretation
3) coalescence 4) under differentiation
157. one great advantage of the moderate version of contrastive analysis 
hypothesis over the strong version is that it can describe…………. 
1) errors the sources of which are mainly in the target language 
2) overgeneralization errors due to the target language
3) errors the sources of which are in the native language
4) errors resulting from subtle L 1- L2 differences
158. cognates, i.e. words that are similar in form and meaning in the source 
and target language, are ……… .
1) easy to learn because they share the same form and meaning in the two 
languages 
2)  problematic due to the proper frequency of their use and register restrictions 
imposed upon them
3) problematic because learners of a foreign language expect to learn a different 
system
4) easy to learn because they are mostly borrowings or can be traced back to the 
same etymological source
159. a Persian learner of English produced this sentence: “John brang home 
some cookies. Select the choice that explains the source of the error.
1) the source of the error is in the native language of the learner, Persian. He has 
committed a translation error. 
2)  the learner made an error in word order in English. Adverbs of place should 
proceed the object of the verb. The correct form is “John brought some cookies 
home.”
3) it is an intralingual error due to the fact that the learner has not yet learned that 
the past tense of the verb is brought.
4) the past tense of a group of verbs in English containing “i” before “n” is made 
by changing “i” to “a” in sing and drink; bring is similar to these verbs but does 
not follow the rule.
160. “we are not going on a picnic tomorrow. Cloudy sky and shower are 
predicted.” In the above sentences, the second provides a reason for the first. 
The two sentences are, therefore, in a …………… relationship.
1) phenomenon - reason 2)  logical- sequential
3) cause- consequence 4) instrument- achievement
161. within the framework of error analysis,………..
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1) teachers regard error as sins 
2)  true language learning process necessarily involves errors
3) overgeneralization is the unique source of errors
4) the distinction between errors and mistakes disappears
162. the relationship between “John met Ted at school” and “they went to 
the movies together” is established through……….. .
1) reference 2)  conjunction
3) substitution 4) lexical cohesion
163. transfer of training ………… .
1) is the main source of systematicity in interlanguage 
2) should be encouraged to fight fossilization
3) may result in student’s using erroneous forms
4) is the principle underlying Markedness Differential Hypothesis
164. the Markedness Differential Hypothesis explains relative degrees of 
difficulty by means of ………… .
1) cognitive feedback 2)  grammar consciousness raising
3) affective feedback 4) principles of universal grammar
165. in contrast to the interlanguage system and the idiosyncratic dialect, the 
approximative system hypothesis…………..
1) rejects the notion of transfer 
2)  refers to the uniqueness of the L 2 learner’s language
3) is mainly based on systematic variability
4) emphasizes the dynamic nature of the L 2 learner’s system

شناسيواژه: قسمت چهارم

166. in ……….. the constituents of a word are themselves lexemes.
1) initialism 2) compounding
3) inflection 4) derivation
167. which word is monomorphemic?
1) courier 2)  pronoun
3) replace 4) morphemic
168. the morphological operation in which a new word (form) is created by 
copying a word or a part thereof, and affixing that part to the base is called 
……… . 
1) initialism 2)  reduplication
3) hypocorism 4) derivation
169. which of the following pairs of words are homophones?
1) bear (animal) – bear (carry) 
2)  wind (blowing) – wind (clock)
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3) fare (to travel) – fair (lovely)
4) light (opposite of dark) – light (opposite of heavy)
170. the word formation process involved in producing “gas” from 
“gasoline” is ……… .
1) hypocorism 2)  backformation
3) abbreviation 4) clipping

هاي بالفعل زبان دخالت بر مبناي ساختار واژههاي جديد كدام فرآيند در ساخت واژه. 171
دارد؟

تركيب) 2آميزش ) 1
قياس) 4تبديل) 3

فعل به كار نرفته است؟ةدر كدام گزينه ريش.172
آزارگوش) 2دردگوش) 1
خيزكگوش) 4زدگوش) 3

ست؟اهاساخت كدام واژه متفاوت از ديگر واژه. 173
زنگل) 2تارزن) 1
جرزن) 4برزن)3

در كدام گزينه تنها تكنواژ وابسته به كار رفته است؟. 174
سازشگارانه) 2ناخوشگوار ) 1
كفشدوزك) 4سرزنش) 3

در كدام گزينه وند تصريفي به كار رفته است؟. 175
سرشماري) 2ايستادگي) 1
هدايا) 4كوركورانه) 3

مهارت ترجمه: قسمت پنجم

.عالم كه جهلش او را بكشد و علمي كه با اوست وي را سودي نبخشدچه بسا .176
1) often the ignorance of a man ruins him while the knowledge he has does not 
avail him.
2) many scientists may be destroyed by ignorance while their science may not be 
useful to them.
3) there are many scholars who may be killed by their ignorance and their 
knowledge helps them not.
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4) how numerous are the learned men who are killed by their heedlessness and 
their knowledge profits them not.

.ت نباشددر وراي آن رياكاري ممكن است چيزي از خيرخواهي و صداق. 177
1) Behind that hypocrisy there might be nothing of admonishment and 
righteousness.
2) Behind that duplicity there may be nothing of admonition and rightfulness.
3) Beyond that dissimulation there may be nothing of sincere counsel and loyalty.
4) Beyond that double- dealing there is perhaps nothing of well- wishing and 
rightfulness.

تو بردارند و داد مظلومان از تو ) پيش چشمان(هاي امور از ديري نمي كشد كه پرده. 178

.بستانند
1) soon the coverings of the affairs shall be taken away from you and you shall be 
requested to give satisfaction to the oppressed.
2) Little remains until the coverings of affairs are lifted from you justice is 
demanded from you for the wronged.
3) shortly, the curtains of all matters will be raised from your view and you will 
be required to render redress to the abased.
4) sooner or later the curtains of the matters will be turned aside from you and 
will be asked to give satisfaction to the wronged.

.هم خويش را براي يادآوردن بازگشت به سوي پروردگارت بيشتر كن. 179
1) add to thy care to remember the returning unto God.
2) Multiply your concern for remembering the return unto your Lord.
3) enhance your interest to remind your returning toward the Lord.
4) increase your struggle to remember that you shall return unto Allah.

.نيست در دست كس                تواناي مطلق خداي است و بسكليد قدر . 180
1) capacity’s key is not in any person’s hands; it is God Who is the Omnipotent 
One.
2) The key of fate is not in a man’s hand; it is God Who is the Mighty One.
3) the key of destiny is in no one’s hand; God; and He alone, is Absolutely Able.
4) the key of predestination is in no man’s hand; God is the Powerful One, and 
that is enough. 
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آزمون تخصصيسواالتبراي برخي از ها و منابع پيشنهاديپاسخ
1389سراسري 

هاي ترجمهنظريه
121 2
122 3 Munday (2001), p73
123 1 Munday (2001), p170
124 4 Munday (2001), p183
125 4 Bell(1991), p134
126 2 Munday (2001), p76
127 1 Newmark (1988), p21
128 4 Munday (2001), pp44-46
129 1 Munday (2001), p97
130 2 Munday (2001), p
131 3 Munday (2001), pp113-119
132 4 Munday (2001), p62
133 3 Munday (2001), p63
134 3 Shuttleworth & Cowei (1997), p192
135 2 Munday (2001), p57
136 1
137 2 Munday (2001), p49
138 4 Munday (2001), p42
139 2 Munday (2001), p45
140 1 Munday (2001), p146
141 4
142 3 Munday (2001), p
143 3 Munday (2001), p57
144 4 Munday (2001), p57
145 1 Munday (2001), p150

شناسيزبان
146 3 Yule (2006), p102
147 4 Yule (2006), p131
148 2 Yule (2006), p130
149 1 Yule (2006), p118
150 2 Yule (2006), p118
151 4 Yule (2006), p206
152 2 Yule (2006), p218
153 3 Yule (2006), p102
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...

154 3 Yule (2006), p106
155 1 Yule (2006), p

اي ساخت جملهبررسي مقابله
156 3 Keshavarz (2006), p15
157 4 Ziahosseini (1999), pp13,14 or  Keshavarz 

(2006), pp10,11
158 2 Keshavarz (2006), p105
159 4
160 1
161 2 Keshavarz (2006), pp44,45
162 1 Ziahosseini (1999), p41
163 3 Keshavarz (2006),p 112
164 4 Keshavarz (2006), p17
165 4 Keshavarz (2006), p60

واژه شناسي
166 2 Yule (2006), p54
167 1 2قسمت زبان فارسي، ص)1384(تجويدي
168 2 Yule (2006), p69
169 3 Yule (2006), p106
170 4 Yule (2006), p55
171 4 كتابهاي زبانشناسي عمومي
172 1 كتابهاي زبانشناسي عمومي
173 3 كتابهاي زبانشناسي عمومي
174 2 4قسمت زبان فارسي، ص)1384(تجويدي
175 1 5قسمت زبان فارسي، ص)1384(تجويدي

متونةترجم
176 1 205ص،)1383(منافي
177 3
178 2
179 2
180 3 191ص،)1383(منافي
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∗علي معتمدي

ICUمغزي در بخشةسكتخردادماه به دليل9روز ،مترجم پيشكسوت،نجف دريابندري
هاي ويژهبه بخش مراقبتكسب بهبوديلي خوشبختانه پس ازو،مهر بستري شدبيمارستان ايران

ايشان در دورة نقاهت خود ابراز .چند روز بستري سالمتي نسبي خود را بازيافتبعد ازوقل شدمنت
اميدواري كرد كه دوباره به دنياي 

.ترجمه بازگردد
-دريابندري كه به گواه كارنامة كاري
اش مترجم و نويسندة پركاري است 
پس از بهبودي بيكار ننشست و 

وانة ررا از اين لحاظكتابي با عنوان 
هاي هجده كتاب او در شامل مقدمهاز اين لحاظ. ادارة فرهنگ و ارشارد كرد و مجوز نشر آن را گرفت

دانند كه ايشان براي هر آشنا هستند، ميهاي دريابندري كساني كه با ترجمه. ساختاري واحد است
هاي يد اين مقدمهحاال تصور كن. نوشتاي مبسوط و راهگشا ميهاي ترجمة خود مقدمهكدام از كتاب

.پرمحتوا در قالب يك كتاب گردآوري و تنظيم شوند
:اند به قرار زير هستندها و آثاري كه در اين كتاب تدوين شدهمقدمه

اثر قضية رابرت اوپنهايمراثر ارنست همينگوي؛ پيرمرد و درياو وداع با اسلحههاي مقدمة كتاب
، به اثر اي ال دكتروفبيلي باتگيتو رگتايمل كاپي؛ اثر ويچنين كنند بزرگانهاينار كيپهارت؛ 

اثر جبران خليل پيامبر و ديوانهاثر كازوئو ايشي گورو؛ بازماندة روز؛ همراه گفتگويي با اين نويسنده
اثر فدريكو گارسيا خانة برنارد آلباسوفوكلس؛ اثر آنتيگونهاثر مارك تواين، هاكلبري فينجبران؛ 

دو نوشته يكي از مارتين هايدگر و ديگري از اي دربارة زندگي و هنر لوركا؛ شتهلوركا، به همراه نو
اثر انديشيفلسفة روشنو افسانة دولتاثر برتراند راسل؛ تاريخ فلسفهو قدرتزيگموند فرويد؛ 
اثر اي اچ كار، به همراه گفتگويي تاريخ روسية شوروياثر آيزايا برلين؛ متفكران روسارنست كاسير؛ 

∗ ali.mtmd@gmail.com (http://tarjomani.wordpress.com/)
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گرم كردن جين نعش با عنوان ، يكي دربارة نمايشنامه و ديگريضميمهدوبا اين نويسنده؛ و نيز
.مرده را در شب تار

منتشر و به بازار عرضه صفحه و با قطع رقعي به همت انتشارات كاروان472در از اين لحاظكتاب 
.شده است

خبرگزاري مهر: منبع

انگليسيبرگزاري دورة دكتراي مترجمي زبان 

به تصويب شوراي 11/10/87و سرفصل دروس آن در تاريخ دورة دكتراي مترجمي زبان انگليسي
ريزي آموزش عالي وزارت علوم، به تصويب شواري عالي برنامه22/12/88و در تاريخ ،دانشگاه عالمه

هدف ،اين رشتهدر جزوة مشخصات كلي برنامة آموزشي و سرفصل دروس.تحقيقات و فناوري رسيد
:كلي از ايجاد اين دوره چنين اعالم شده است

تربيت پژوهشگران آموخته و آزمودة دانشگاهي براي انجام پژوهش در حوزة ترجمه-
هاي كارشناسي و كارشناسي ارشدتربيت مدرسان دانشگاهي براي تدريس در دوره-
ي كارشناسي و كارشناسي هاتربيت فرهيختگان دانشگاهي براي تهيه و تدوين مواد درسي دوره-

ارشد
هاي كارشناسي و كارشناسي ارشدهاي دورهافزايش سطح كيفي تدريس درس-
تر از طريق تربيت مدرسان متخصصهاي پايينافزايش سطح كيفي شيوة تدريس در دوره-
ارتقاي سطح كيفي ترجمه در سطح جامعه با تربيت متخصصان دانشگاهي-
...و

آموختگان كارشناسي ارشد عالوه بر دانش.پذيرش دانشجو شروع شود1390قرار است از مهر 
توانند دواطلب كارشناسي ارشد ادبيات انگليسي و آموزش زبان نيز ميآموختگانمترجمي، دانش

.ترجمه باشدها دربارةارشد آننامةكه موضوع پايانآزمون شوند، مشروط بر آن

) زبان عمومي، ب) الف: ، شامل دو بخشعموميآزمون-1: شودحله برگزار ميآزمون در سه مر
)پترجمه، نقد ) بهاي ترجمه، نظريه) الف: شامل موضوعات،آزمون تخصصي- 2؛استعداد تحصيلي
.2و 1مراحل شدگانِمصاحبة شفاهي از پذيرفته-3وتحقيق در ترجمه؛

كل نمره را % 25، كه مصاحبهدر مرحلة . اختصاص داده شده است2و 1نمرة كل به مراحل % 75
پروپوزال موضوعات مورد عالقة داوطلب، تحقيقاتي كه تاكنون انجام به مواردي چون ،شودشامل مي
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، و غيرههاتدريس در دانشگاهوي درهاي آموزشي و پژوهشي، آمادگي و استعدادداده، فعاليت
.شودپرداخته مي

.ن انگليسي استطلبان تسلط به زبااز شرايط الزامي براي داو

همايش نقد ترجمه
همايشمسئول كميتة اجرايي-كتايون دوالو : گزارش

هاي ترجمه با همكاري دانشگاه عالمه مركز پژوهش
همايش دومين همايش خود را با عنوان طباطبائي
در تاريخ هفدهم و هجدهم خرداد در نقد ترجمه

هاي خارجي ادبيات فارسي و زبانةمحل دانشكد
.دركشگاه عالمه طباطبائي برگزار دان

:زير ارائه شدهايمقاله،به رياست دكتر تجويدي و دكتر مالنظر،در اولين جلسه

همتون فلسفةنقد در روند ترجمةبازدارند/برندهنقش پيش-
هاي متون كالسيك غرببه روز رساني نقد ترجمه-
اي عملي براي  نقد ترجمه؟شيوه: دگرترجمه-
فداسازي گريزناپذير: مه شعرترج-
پردازي در بهبود مراحل عملي ترجمهتأثير نظريه-
ويدا اسالميهةهاي هري پاتر به ترجماسامي خاص داستانةنقد ترجم-

دكتر منافي با مقالة اول از. مودزاده بر عهده داشتندزاد و دكتر محرياست جلسة دوم را دكتر فرح
امكانات و : نقد ترجمهمقالة دوم از خانم دكتر تهراني با عنوان ونقد ترجمه و نقد ادبيعنوان 

امكان، ضرورت و نقش آن در : نگاهي به نقدهايعنوانسپس دو مقالة ديگر با . بودهامحدوديت
.ارائه شد‘تسلط مترجم بر موضوع ترجمه’بررسي اصل : تأثير نقد ترجمه بر كيفيت ترجمهو ترجمه

نقد ترجمه از ديدگاه تحليل ي نقد ترجمه با موضوع زاري كارگاه آموزشروز دوم همايش با برگ
مطالبي از در اين گارگاه. زاد بودبرگزاركنندة اين كارگاه خانم دكتر فرح. شدآغازانتقادي گفتمان

زاد و دكتر كاظمي با سپس جلسه به رياست دكتر فرح. نيز ارائه شددكتر سعيدنيا و خانم فرح مدني 
:االت زير ادامه پيدا كردارائة مق
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نقد ترجمه در گفتمان جهاني شدن-
)دكتر عشقياز (شناس زبان فرانسهترجمهفيلسوف و،نقد ترجمه از ديدگاه آنتوان برمانابزار-
)دكتر نظام زادهاز (ترجمه يا باز آفريني-
چارچوبي نظريةامكان ارائ: نمايشنامهةنگاهي بر نقد ترجم-
رمحوـمجدد آثار ادبي زنانه با رويكرد نقد زنةياز به ترجمن-
هاي داران اجتماعيِ داراي وفاداريكردن نقش ويراستاران و بازبينان ترجمه در مقام درگاهبرجسته-

ي ارزشيابي و نقد ترجمهمسئله:متعارض
شناسي رويكرد التقاطي در نقد ترجمهروش-

. به پايان رسيدحيدري و دكتر منافي، بعد از ظهر، به رياست دكترجلسةارائة مقاالت با برگزاري 
:دها به قرار زير بوعنوان مقاله

بررسي عنصر حذف در پنج ترجمه-
از ديد انتخاب واژگانCat’s Cradleرمان ةنقد ترجم-
ارزيابي انتقادي ترجمة فارسي ناطور دشت: سياق در ترجمه-
فسادةهاي انگليسي واژموردي ترجمهةمطالع:آوا در قرآناصطالحات هم-
مطالعة تطبيقي رباعيات عمر خيام و ترجمة انگليسي آن-

زاده، دكتر ودزاد، دكتر محمدكتر تجويدي، دكتر فرحميزگردي با حضور برگزاريانديشيهمسرانجامِ
، به نقل ازماندي، 1972(دكتر مالنظر، با استناد به هولمز بود كه در آن مالنظر و دكتر منافي

بودند كه در روز نخست بهاءالدين خرمشاهيو،كامران فاني،ابراهيم يونسيانديشي استادان مهمانان ويژة اين هم
.افشار برگزار شدمهديميزگردي با حضور اين عزيزان و آقاي
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پيش مفهومي جديد از نقد ترجمه را،)2001
-سابقة چنداني در نوشتهاين مفهوم كه كشيدند

.هاي اين رشته در زبان فارسي ندارد

شده تعداد هاي ارائهدر پايان قرار شد از بين مقاله
به انتخاب هيأت داوران در مجموعه ده مقاله 

.شر شودتاي با عنوان نقد ترجمه منمقاله

هاي آموزش ترجمههمايش شيوه

ساالنة خود، هاي نيمانديشيهاي ترجمة دانشگاه عالمه طباطبايي، در ادامة برگزاري هممركز پژوهش
شنبه و چهارشنبه، در روزهاي سههاي آموزش ترجمهشيوههمايش ديگري با موضوع در نظر دارد 

در .هاي خارجي دانشگاه برگزار كندسي و زبان، در دانشگاه ادبيات فار1389ماه دي1آذر و 30
آموختگان و ساير پژوهشگران درخواست شده اطالعية اين مركز از تمام استادان، دانشجويان، دانش

هاي خود در محدودة موضوعات پيشنهادي زير و ساير ها و نتايج پژوهشبا ارائة يافته،است كه
:كنندانديشي شركت هاي مرتبط، در اين همموضوع

هاي آموزش ترجمهآموز در كالسمحوريت مدرس و ترجمه-مههاي ترججهاني-
هاي آموزش ترجمهگرايي در كالستجويزگرايي و توصيف-ادبيةآموزش ترجم-
آموزشخصيتي ترجمهـهاي روانيآموزش ترجمه و ويژگي-شفاهيةآموزش ترجم-
هاي آموزش ترجمهن مطالب درسي كالستهيه و تدوي-آموزش ترجمه و فناوري-
هاي ايرانشناسي آموزش ترجمه در دانشگاهآسيب-ايچندرسانهةآموزش ترجم-
هاي تخصصيآموزش ترجمه به دانشجويان رشته-آموزش ترجمه و نيازهاي بازار -
فرهنگي در آموزش ترجمهـهنجارهاي اجتماعي-ايآموزش ترجمه و توانش ترجمه-
آموزش ترجمه، منظورشناسي و تحليل گفتمان-ها در آموزش ترجمهكاربرد نظريه-
آموز در فراگيري ترجمهالمعارفي ترجمههش زباني، دانش تخصصي و دانش دايرجايگاه دان-
هاي آموزش ترجمهآموز در كالسترجمهـآموزآموز و ترجمهترجمهـتعامل مدرس-
و دانش تخصصي مدرس در آموزش ترجمهجايگاه تجربه، دانش زباني-
هاي آموزش ترجمهاي و تحليل خطا در كالسكاربرد تحليل مقابله-
هاي آموزش ترجمهاي براي كالسمعيارهاي انتخاب متون ترجمه-
هاي مختلف آموزش ترجمهو روشرويكردها-
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آموزش ترجمه و نگارش و ويرايش فارسي-
ترجمههايشناسي آموزش نظريهروش-

5تا 3كلمه، همراه با 150مقاالت خود را به زبان فارسي و در ةتوانند چكيدمندان ميعالقه
��������5�رايانامةمهر به 20تا تاريخ ،كليدواژه���������. ارسال نمايند�����������

هاي ترجمه به مركز پژوهشگاهوبدوم شهريور در ةهاي همايش، هفتبرنامهمقاالت وةجزئيات ارائ
.اعالم خواهد شدwww.translationstudies.irنشاني 

دمطالعات ترجمه منتشر ش30و 29هاي شماره

:هاي هر شماره به ترتيب زير استهاي مقالهعنوان

29شمارة 
بررسي حضور مترجم به واسطه ي تبديل ها در متون روايي -

حري. ا/ )3(زوارت -ترجمه شده با نگاهي به ديدگاه لوون
واژه سازي، وجه فراموش شده در ترجمه ي اصطالحات علمي -

عزيزي. حسيني و م. ا/ و فني
مي روسي و بيان آن ها به زبان فارسي از ديدگاه جنس اسا-

برادري. محمدي و ر. ر.م/ ترجمه
-Manipulation in Translation of Children’s 
Literature / S. Baleghizadeh & F. Ranjour
- Representation of Gender Relations in AVT / M. 
Ghavami-Adel
-The Role of Large Monolingual Corpora in 
Improving Machine Translation Quality / T. Mosavi Miangah
- Explicitation in English into Persian Translation: A Study of Text Types / R. 
Igder & A. Karimnia
- Hybridization, Dehybridization and Rehybridization / F. Parham
- English Present Participles and Their Equivalents in Persian / T. Khezrab

30شمارة 
به سوي «زباني زاوية ديد در سه ترجمة هايارتگرهاي شخصي به منزلة شاخصترجمة اش-

حري. ا/ » يفانوس درياي
منصوري. م/ هاي قرآن كريم به لحاظ آرايش واژگانيبررسي ترجمه



1389بهار و تابستان ،8فرهنگي، شمارة فصلنامة علمي،٩٠

لمان ترجمه بر هاي معواكاوي بازخوردها و اظهارنظر
پاكار. هاشمي و ا. ر.م/ ترجمة دانشجويان

-Strategic Assessment of EVS Regulation during 
Simultaneous Interpreting / K. Shabani
- Adequacy or Acceptability? Toward Making the 
Style of the Author Known / S. delzendehrooy
- The Impact of Domestication and Foreignization 
on Comprehensibility of Translations of Alice’s 
Adventures in Wonderland / A. Marzban & M. 
Mortazavi
- The Impact of Shifts on the Translation Text at 
Macro-Level, a Case Study of Browne’s 
Translation of Dehknoda Satires / A. Khazaee Farid
- Semantic Collocations in the Holy Qur’an and their English Translations / E. 
Davoudi Sharifabad & M. Rahimi Yagneh
- A Glance at the Ailing System of Teaching Translation in Some Iranian 
Universities / kh. Ghazizadeh & A. Jamalimanesh

در ترجمهگفتارهايي 

در اين كتاب دربرگيرندة مجموعة مقاالت آقاي حسن هاشمي ميناباد 
ي تر در نشريات معتبرها پيشبيشتر اين مقاله. خصوص ترجمه است

مجلة ،دربارة ترجمه، مطالعات ترجمه، مترجمهايفصلنامهچون
به همت آقاي . اندچاپ شده،كتاب ماه ادبيات و فلسفهو،شناسيزبان

از ايشان ها به اضافة چند مقالة جديد ديگر ميناباد اين مقالههاشمي 
ايشان . منتشر شده استچاپفرم و خوشدر قالب يك كتاب خوش
مقاالت اين مجموعه به مطالب علمي «آورد، در مقدمة كتاب خود مي

- در اين مقاالت به نظريه و نظريه. و ملموس ترجمه اختصاص دارد
ام، چرا كه هدف اصلي نگارنده مسائل پردازي توجهي اندك داشته

آموزان، و دانشجويان عملي ترجمه است و كمك به مترجمان، ترجمه
نوشتن اين مقاالت را از .ترجمه در آموزش اين رشته و بهبود كارشان

اي اميدوارم در آينده. شروع كردم كه همچنان ادامه دارد1370
اي است از مسائل و نزديك بتوانم دستنامة ترجمه را، كه مجموعه

.مه و راهكارهاي رفع آن، چاپ كنممشكالت ترج

حسن هاشمي ميناباد: مؤلف
مجتبا قدس: ويراستار

انتشارات علمي دانشگاه آزاد 
اسالمي اراك

1389/ ول چاپ ا
تومان6700: قيمت
صفحه309


