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  سردبیر
ی لوازم سوادآموزِی ن کارگاه کوچک برآنیم که با عرضهدر ای

تر بر زبان شتمرکز ما بی. نومترجمان، با ھم، تمرین ترجمه کنیم
آموزان است، ھرچند که از فارسی و تقویت سواد فارسی ترجمه

-با آوردن پاره. زبان انگلیسی، زبان مبدأ، نیز غافل نخواھیم ماند
و مباحثی از    ھایی از نثر و نظم کالسیک و معاصر فارسیمطلب

ی ھای ترجمه، مقابلهواژه سازی ،نکته شناسی،قبیل ویرایش، واژه
دست، که ھمگی بازگفت و ستور زبان، و مواردی از این ترجمه، د

ھا ست، قصد داریم ظران این حوزهنھای بزرگان و صاحبنقل نوشته
به بھبود ترجمه و رسیدن به زبان فارسی طبیعی و شناساندن 

  *…ھا و فرایندھای ترجمه کمکی کرده باشیمروش

 معتمدی - با تشکر

  از زبان بزرگان
  :محمد قاضی

ھای مخلص باشد ناشی از انس و الفت لطفی در ترجمهاگر 
خصوص با مداومی است که با ادبیات شیرین و پرمغز فارسی، به

در ادبیات کھن ... من.. .ام و ھنوز ھم دارمشعر فارسی، داشته
باره در آن غرق شده آنکه به یکام بیی زیادی خوردهفارسی غوطه

مانند گلستان سعدی، ھای ادبی کالسیک خودمان کتاب. باشم
نامه، تاریخ بیھقی و صدھا کتاب دیگر را زیاد کلیله و دمنه، مرزبان

قدری شعر از شاعران کالسیک به ،کردم، و از طرفیمطالعه می
وقت در کردم که بدون اغراق یکخواندم و از بر میخودمان زیاد می

 ۵٠,٠٠٠ساله بودم، بیشتر از  ٣۵یا  ٣۴که من  ٢٧و  ٢۶ھای سال
   .بیت از اشعار خودمان را از بر داشتم

  )١٣٧٧فرد عرفان قانعی(

  ادبیات
جايی که خلق از مکايد فعلش به جھان ه يکی از ملوک عجم حکايت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذيت آغاز کرده، تا ب

 .د ارتفاع واليت نقصان پذيرفت و خزانه تھی ماند و دشمنان زور آوردندچون رعیت کم ش. ربت جورش راه غربت گرفتندبرفتند و از ُک

 گو در ايام سالمت به جوانمردى كوش  ھر كه فريادرس روز مصیبت خواھد

  لطف كن كه بیگانه شود حلقه به گوش  ننوازى برود ارحلقه به گوش  یبنده

ھیچ توان دانستن که فريدون که : ک را پرسیدوزير مِل .حاک و عھد فريدونباری، به مجلس او در کتاب شاھنامه ھمی خواندند در زوال مملکت ض
ب گرد آمدند و تقويت کردند و پادشاھی و به تعّصا آن چنان که شنیدی خلقی بر: ر شد؟ گفتم نداشت چگونه بر او مملکت مقّرگنج و ملک و حَش

 پادشاھی کردن نداری؟ کنی مگر سِررا پريشان برای چه میست تو مر خلق پادشاھی ک چو گرد آمدن خلقی موجب ای مِل: گفت. يافت

  رىكه سلطان به لشكر كند سرَو    ھمان به كه لشكر به جان پرورى

و گرد آيند و رحمت تا در پناه دولتش ايمن نشینند و تو را اين ا م بايد تا برپادشاه را کَر: آمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت موجب گرد: ک گفتمِل
 .تھر دو نیس

 كه نیايد ز گرگ چوپانى  نكند جور پیشه سلطانى

 لك خويش بكندپاى ديوار ُم  پادشاھى كه طرح ظلم افكند

منازعت ه سلطان ب ّمعبسی برنیامد که بنی  .روی ازين سخن درھم کشید و به زندانش فرستاد. ک را پند وزير ناصح موافق طبع مخالف نیامدمِل
ف جان آمده بودند و پريشان شده، بر ايشان گرد آمدند و تقويت کردند تا ملک از تصّره از دست تطاول او ب قومی که. خاستند و ملک پدر خواستند

  .ر شددر رفت و بر آنان مقّره اين ب

 دوستدارش روز سختى دشمن زورآور است  و روا دارد ستم بر زير دستاپادشاھى ك

  ا رعیت لشكر استكه شاھنشاه عادل ر زان  با رعیت صلح كن وز جنگ ايمن نشین

 )١٣٨٥:٢٦سعدی  مصلح بن عبداهللا(

  شیرایو
  تجربه کردن

-این دردی است که بیشتِر کسان، در مھاجرت، آن را تجربه می §
  .کنند

ü این دردی است که بیشتِر کسان، در مھاجرت، با آن آشنا می-
 .شونددچار آن می/ کنند آن را حس می/ شوند 

 ھست/ است 

 .چه ھست ببینیم که تصمیِم داور §
ü ببینیم که تصمیِم داور چیست. 

 )١٣٨٩:١٧۶،١٧٩احمد سمیعی (

 یشناسواژه

ُدر، ، در  سنسکریت دوش، ُدژ، در اوستا ُدشدر پھلوی ): پیشوند( ُشد
 .بوده است ُدس، ُدش، ُده

ھر دو به معنای بد، بدی، درشتی، و درست نبودن به کار  ُدشو ُدژ 
در این ). ام+ُدژ(، ُدژم )نام+شُد(، دشنام )من+ُدش(دشمن : رودمی

  .است اندیش، منشبه معنی  منبه معنی حالت و  امواژگان 

از این جا پیدا . دشوار نخست دشخوار بوده که به معنی ناآسان است
دشمن به . اندبردهست که این پیشوند را تنھا به یک معنی به کار نمی

-د که معنی نیکباشی بھمن میبوده و برابر آن واژه ُدژاندیشمعنی 
  .اندیش داشته است

 )١٣٧٧:١۴٣ضیاءالدین ھاجری (
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  ي ترجمهنکته
Happy, happiness 

happiness, happy ِیمعنا نیاّول که آنجا از. کندیم اّول ِیمعنا یهزدافسون را مترجمان که استی اردمو از زین happy »است، »خوشحال و شاد 
 زینی گرید ِیمعان از توانیم ایآ نندیبب تا کنندینم توّجه متن و بافت به و کنندیم بسنده آن ِیھامترادف و مفھوم نیھم به زین مترجمان ازی برخ

 است نیا منظورش کهی حال در» ؟یھست خوشحال زنت با«: پرسدیم دوستش ازی کس که مینیبیم شده دوبلهی ھالمیف در. نه یا کرد استفاده
 »؟یھست دبختیسف ایآ«: دیپرس او از توانیمی حت باشد زن مخاطب اگر »نه ای یسعادتمند و خوشبخت و یھستی راض ازدواجت از ایآ«  که

  .استی دلخوش و سعادت وی خوشبخت وی دبختیسف و سعادتمند و خوشبخت ِیمعنا بهی موارد در ھاواژه نیا ن،یبنابرا

He thought that happiness consisted in a state of modest prosperity…  
(A. Hauser 1962: 117-8) 

 ...دیدیم... یمکف بالّنسبه رفاِه در را سعادت
  ) ١٣٧٧: ١٠٦١ی یونس میابراھ(       

 ... رفاهی مختصر از است عبارتی خوشبخت که کردیم فکر
  ) ١٣٧٢: ٢٨٠ دّیمؤ نیام(       

 خوره؟یم درد چه به ست،ینی دلخوشی وقت آخه بابام؟ قبِر سِر یواسه خوامیم ]رای ادار ِیارتقا[ و دیِگِر

What earth do I need a promotion for? When I’m not happy, what good would a promotion do me?  
(C. Amir-Mokri and P. Losensky 1997: 388;  ( 1356: 31ی تنکابن دونیفر

 )١٣٨۶: ۵ش ی ترجمهحسن ھاشمی میناباد، درباره(

  

  شعر
  ا به لطف بگو آن غزال رعنا راصب

 ای ما راو بیابان تو دادهكه سر به كوه 

  اد چرافروش كه عمرش دراز بشكر
 تفقدی نكند طوطی شكرخا را

  گل یسنت اجازت مگر نداد اغرور ُح
 كه پرسشی نكنی عندلیب شیدا را

  د اھل نظریلق و لطف توان كرد صبه ُخ
 به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

  ستین ییاز چه سبب رنگ آشناندانم 
 سیما راماهچشم هیقدان سیسھ

  ییمایو باده پ ینیب نشیچو با حب
 به یاد دار محّبان بادپیما را

  بین قدر نتوان گفت در جمال تو عیجز ا
 وضع مھر و وفا نیست روی زیبا را كه

  حافظ یدر آسمان نه عجب گر به گفته
  * حا رایسرود زھره به رقص آورد مس

 )١٣٧۶:ان حافظدیو(

  مقابله
4. The fixed Idea 
My idea, having performed its acrobatic capers, became a fixed idea. God 
deliver you, dear reader, from affixed idea; better a mote in your eyes, 
better even a beam. Remember Cavour: it was the fixed idea of the Italian 
unity that killed him. True, Bismarck has not died; but this merely 
substantiates the observation that nature is immensely whimsical and that 
history is eternally irresponsible. For example, Suetonius told us about 
Claudius the simpleton - or “pumpkinhead”, as Seneca called him - and 
about Tito, who was deservedly the delight of Rome. Now along comes a 
professor and finds a way of proving that, of the two caesars, the truly 
delightful one was Seneca’s “pumpkinhead”. And you, Madame Lucrezia, 
flower of the Borgias, if a poet painted you as the catholic Messalina, a 
skeptical Gregorovious turned up and almost completely absolved you of 
that quality; so that, if you have not become exactly a lily, at least you 
have emerged from the mire. 

  فکری سمج. ۴

ی خواننده. گفتم، بعد از بندبازی محیرالعقول تبدیل به فکری سمج شد فکری که
عزیز، خداوند تو را از شّر ھر جور فکر سمج حفظ کند، خار به چشم آدم برود بھتر 

کاوور یادتان . است، تیر به چشم آدم برود بھتر است تا گرفتار فکر سمج بشود
درست است، بیسمارک . الیا بودباشد، چیزی که او را تلف کرد فکر سمِج وحدت ایت

ھنوز نمرده، اما این واقعیت صرفًا اثبات این حکم است که طبیعت تا بخواھی 
مثالی بزنم، سوئتونیوس برای ما از . بازیگوش است و تاریخ تا ابداالباد سر به ھوا

ت کند و ھمچنین از احواالـ تعریف می‘ کدوکله‘احوال کالدیوس ابله ـ یا به قول ِسِنکا 
باره استاد تاریخدانی بعد یک .چراغ شھر ُرم بود و تیتوس که الحق و االنصاف چشم

کند که از این دو قیصر کسی که واقعًا شود و ھر جور شده به ما ثابت میپیدا می
ی سنکا ست و شما سرکار خانم لوکرتسیا، ‘کدوکله‘چشم و چراغ رم بوده ھمان 

ری شما را به صورت مسالینای کاتولیک تصویر ی بورجا، اگر شاعگل سرسبد خانواده
ی گرگوروویوس شکاک پیدا شد و او آب تطھیر به سر حضرت باره سر و کلهکرده، یک

کم از توی الی و علیه ریخت و به ھمت او سرکار اگر زنبق تمام و کمال نشدید دست
  )١٣٨۵:٣١عبداهللا کوثری ( .لجن درآمدید

  نوشتپی
شود، جھت ُپربارتر شدن عوت میاز خوانندگان عزیز د

بوک آمده و باب ی ما در فیس- به صفحه، کارگاهمطالب 
دیگر وگو را باز کنند تا بتوانیم با کمک یکبحث و گفت

  .دیگر چیز یاد بگیریماز ھمکیفیت کار را باال ببریم و 

-ای که در وبی ویژهتوانید به صفحهچنین میھم
باز  کارگاهانی برای ھای زبان و ترجمه و ترجمنوشت

جا با ما در شده رجوع کرده و نظر و پیشنھاد خود را آن
  .میان بگذارید
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