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ادبيات
ت و مدر امثال آن نتوان )1(كابره كه بسيار كسان به اصابت راي بر كارها پيروز آمدند كه به قو

.رسيد

بديدند، طمع در بستند و )2(اي طرّاران در راه طايفه. زاهدي از جهت قربان گوسپندي خريد

پس يك تن به پيش او درآمد و . با يكديگر قرار دادند كه او را بفريبند و گوسپند بستانند

دارد كه سگ در شيخ عزيمت شكار مي: بري؟ ديگري گفتاي شيخ، اين سگ كجا مي: گفت

ا زاهد اين مرد در كسوت اهلِ صالح است، ام: سوم بدو پيوست و گفت. دست گرفته است

ي خود را از آسيب او صيانت نمايد، كه زاهدان با سگ بازي نكنند و دست و جامهنمي

گفتند تا شكّي در دل زاهد افتاد و خود را در آن هر چيز مي)3(از اين نسق. واجب بينند

. بندي كردهي اين جادو بوده است و چشمشايد بود كه فروشنده: متّهم گردانيد و گفت كه

.سپند را بگذاشت و برفت و آن جماعت بگرفتند و ببرددر جمله گو

روش، طريقه. 3دزد. 2درشتي، زور/منازعه. 1

)1385: كليله و دمنه(

1390ي اول خرداد نيمه �� ي چهارمشماره �� ي الكترونيكي آموزش ترجمهمجله

شناسيواژه

زيرا زايندگي ندارد و ،مرد از مردن است

زيرا ،بيشتر از زن به مرگ نزديك است

بيرون از خانه و در جست و جوي 

مرگ نيز .برآوردن نيازهاي خانواده است

.ريشه استبا مرد هم

.زن از زادن است و زندگي نيز از زن است

.دانريشهزن و زادن و زندگي هم

است كه در ميان » دوغ«يدختر از ريشه

بوده و »شير«مردمان آريايي به معني

بوده به » دردوغ«ي دختر واژهيريشه

كهن يزيرا در جامعه،»شيردوش«معني 

تان كار اصلي او شير دوشيدن ايران باس

در انگليسي توجه daughterبه.بود

نيز همين دختر daughterيواژه. كنيد

كهن تلفظي مانند يدر انگليسgh.است

.شدهگفته مي» خ«تلفظ آلماني آن داشته و

دوغْــذَردر اوستا اين واژه به صورت 

doogh tharآمده و در پهلوي دوخت

كار كندن . بوده» درپوست«اما پسر، .است

سران بود و پيپوست جانوران بر عهده

)اشكبوسعادل (...دآنان چنين ناميده شدن

شش قاعده براي ايجاد ارتباط به ايي معروف انگسيسي، در مقالهل، نويسندهجورج اوروِ

شود رعايت اين قواعد موجب مي. كندبيان درست و دقيق اطّالعات عرضه ميبهترين وجه و 

هاي روشني و بدون اشكال و ابهام انتقال دهد و خواننده گفتهنويسنده و مترجم مطالبش را به

رعايت اين قواعد به بهبود ترجمه و. راحتي و بدون دردسر درك كندنويسنده و مترجم را به

.كندويرايش كمك شاياني مي

] و راديو و تلويزيون[هرگز از استعاره، تشبيه يا ديگر صنايع كالمي كه در مطبوعات -1

ايران از فعل ويژه راديو و تلويزيونِدر مطبوعات و به.خورد استفاده نكنيدبه چشم مي

توضيح دادن، = توضيحي داشتن: كنندوفور به جاي بسياري از افعال استفاده ميبه» داشتن«

.كردن/ گزارش خود را فرستادن= صحبتي كردن؛ گزارش خود را داشتن= داشتنصحبتي

هاي قلبمه و سلمبه و ي كوتاهي استفاده كنيد، هرگز واژهوقتي مي توانيد از واژه-2

.هاي دور و دراز به كار نبريدعبارت

شنيدن، فهميدن، اطالع يافتن:اطالع حاصل كردن

نوشتن:ي تحرير كشيدنبه رشته

تصويب كردن:مورد تصويب قرار دادن

در .د، هرگز فعل مجهول به كار نبريديتوانيد از فعل معلوم استفاده كنوقتي مي-3

امروز ساخت مجهول . توان يافت هاي نگارش انگليسي نيز اين توصيه را ميبسياري از كتاب

حالي كه استادان نگارش هاي اروپايي در فارسي بسيار زياد شده است، در ت تاثير زبانبه علّ

)حسن هاشمي ميناباد(.دهندو اديبان انگليسي ساخت معلوم را ترجيح مي

از زبان بزرگان
]... ادبيات چيست؟[اول يهمين ترجمه

اي در رهايي كنندهچه نقش تعيين

زبان فارسي در بندهايِتوانمندي

ايي كه كمتر از يك دهه داشته، تا ج

ادبيات چيست؟م دويترجمهبعد، 
اي زبان هضمناً نمايشگاه توانمندي

سازي براي فارسي است در برابرنهاده

اگر چنين اتفاقي . غريب خارجيمفهوم

ط شگفت افتد دقيقاً به خاطر تسلّمي

ياللغههاي كهن و فقهنجفي بر متن

.فارسي است

مديا كاشيگر

)1(قواعد نگارش جرج اوروِل : ويرايش
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ي ترجمهنكته

شعر
آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت

آهو بچه كرد و روبه آرام گرفت

گرفتي همه عمربهرام كه گور مي

ديد كه چگونه گور بهرام گرفت
In the palace where Shah 
Jamshid raised his cup,
The fox had come to rest, and 
the gazelle had given birth.
And Shah Bahram who hunted 
the wild ass all his life
Has at last been snared in the 
wilds by death.

از آمدنم نبود گردون را سود

وز رفتنِ من جاه و جاللش نفزود

وز هيچ كسي نيز دو گوشم نشنود

كاين آمدن و رفتنم از بهر چه بود
My entrance had been of no 
benefit to this world;
Nor will my exit add to its 
splendour.
I have yet to hear from someone 
with my own two ears
The real reason for my arrival
and departure.

)ي كريم اماميخيام، ترجمه(

يك سلسله . ، مترجم الزم است رمان و شعر هم بخواند]آثار كالسيك[غير از آن آثاري كه نام برديد . ي نقد بپردازدمترجم بايد بيشتر به مطالعه

)رضا رضايي(.ي آثارش را داردشود كه مترجم قصد ترجمهاي ميمطالعات اختصاصي هم براي هر مترجمي الزم است كه منجر به شناخت آن نويسنده

near-دهند كه چيزي شوند نشان ميهايي كه بدين ترتيب ساخته ميواژه. سازدشود و صفت و اسم جديدي ميبا صفت و اسم تركيب مي

در اين -near. ي تبديل شدن به آن است يا رو به تبديل شدن به آن داردهاي صفت يا اسم پايه را دارد و در آستانهويژگيتقريباً تمام

.انداللفظي ترجمه كردهكه برخي آن را تحتنيست، چنان» نزديك«تركيبات به معني صوري آن يعني 

).3(آوريم مجله ميرا با ذكر مثال، در چند شماره از -nearهاي درست معادل

-در آستانة

near-accidentدر آستانة تصادفnear-certaintyدر آستانة قطعيت

near-bankruptدر آستانة ورشكستگيnear-crisisدر آستانة بحران

-رو به

near-completionرو به اتمامnear-perfectionرو به كمال

)حسن هاشمي ميناباد(

IT is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a 
good fortune, must be in want of a wife. However little known the feelings or 
views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is 
so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered as 
the rightful property of some one or other of their daughters. ‘My dear Mr 
Bennet,’ said his lady to him one day, ‘have you heard that Netherfield Park is 
let at last?’ Mr. Bennet replied that he had not. ‘But it is,’ returned she; ‘for
Mrs. Long has just been here, and she told me all about it.’Mr. Bennet made no 
answer. ‘Do not you want to know who has taken it?’ cried his wife 
impatiently.‘You want to tell me, and I have no objection to hearing it.’
This was invitation enough. ‘Why, my dear, you must know, Mrs. Long says 
that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of 
England; that he came down on Monday in a chaise and four to see the place, 
and was so much delighted with it that he agreed with Mr. Morris immediately; 

وقتي چنين .خواهددار قاعدتاً زن ميپلهوشان اين است كه مرد مجرد پولصغير و كبير فرض

شود، هرقدر هم كه احساسات يا عقايدش ناشناخته باشد، چنان اين مردي وارد محل جديدي مي

-ت كه او را حقّ مسلّم يكي از دخترهاي خود ميهاي اطراف جا افتاده اسفرض در ذهن خانواده

اي كه ندرفيلد پارك را باالخره آقاي بنت عزيز، شنيده«: روزي خانم بِنت به شوهرش گفت.دانند

. ولي اجاره شده«: خانم بنت گفت. در جواب گفت كه نه، نشنيده استآقاي بنت»اند؟اجاره داده

طاقت شد و با صداي بلند زنش بي» .ا پيازش را گفتجا بود، سير تهمين اآلن خانم النگ اين

-باشد، گوش مي. خواهي به من بگوييتو مي«» اش كرده؟خواهي بداني چه كسي اجارهنمي«: گفت

گويد كه ندرفيلد را يك جوان خانم النگ مي. بله عزيزم، بايد بداني«. همين اجازه كافي بود» .كنم

ي چهاراسبه آمده روز دوشنبه با كالسكه. ال انگلستان استداري اجاره كرده كه مال شموپلهپول

)1386: رضا رضايي(».قدر خوشش آمد كه درجا با آقاي موريس توافق كردآن. بود ملك را ببيند

غرور و تعصب: ي ترجمهمقابله


